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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 

นโยบายและความมุ่งม่ันของโรงพยาบาลไทยนครินทร ์

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 27 ปี โรงพยาบาลไทยนครินทรไ์ดด้  าเนินการตามแผนยทุธศาสตรข์องโรงพยาบาลฯ 
นั่นคือ การมุ่งสู่ความเป็นเลิศในดา้นการรกัษาพยาบาลและการบริการ  และทกุกา้วย่างที่ผ่านมาเราไดพ้ิสจูนถ์ึงความ
ตัง้ใจในการท างานใหไ้ดต้ามยทุธศาสตรท์ี่ตัง้ไว ้ ท าใหส้ามารถเป็นโรงพยาบาลอนัดบัหนึ่งในแถบกรุงเทพฯ ฝ่ังตะวนัออก 
และยืนหยดัอยูใ่นธุรกิจนีไ้ดอ้ยา่งมั่นคงและยั่งยืน 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นเหตุการณ์ที่อยู่เหนือความ
คาดหมายและยากต่อการควบคุมไดส้่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจในรูปแบบเดิม ท าใหเ้กิดการปรบัตัวท างธุรกิจ 
โรงพยาบาลเอกชนตอ้งเผชิญกบัมาตรการจดัระยะห่างสรา้งความปลอดภยั (Social Distancing) โดยธุรกิจจ าเป็นตอ้ง
ปรบัรูปแบบการใหบ้รกิารแบบท่ีเป็น Individual มากขึน้ เช่น การใหบ้รกิารตรวจสขุภาพเบือ้งตน้ท่ีบา้น สง่ยาที่บา้น  ท าให้
เครือ่งมือและอปุกรณท์างเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทมากขึน้ เพื่อมาสนบัสนนุการใหบ้รกิารทางสขุภาพท่ีหลากหลาย  
 การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจโรงพยาบาลในอนาคตจะต้องน าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  (Digital 
Transformation) มาเป็นกลยุทธ์ส  าคญัที่จะท าใหอ้งคก์รกา้วขา้มอุปสรรคและกลบัมาด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างรวดเร็ว ซึ่ง
จะต้องปรบัทัง้กระบวนการคิดและวิธีการในการบริหารจัดการใหม่  โดยน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อใหท้ันและ
ตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายและการบริการที่สะดวกและรวดเร็วของลกูคา้ ดว้ยประสบการณท์ี่สะสมมาตลอด
ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจโรงพยาบาล โรงพยาบาลไทยนครินทรเ์ล็งเห็นว่าการปรบัและเปลี่ยนใหท้นักบัสถานการณ์
ต่าง ๆ ถือเป็นเรื่องส าคัญ ดังนั้นวิสยัทัศน์ความเป็นผู้น  าของผูบ้ริหาร การปรับวิธีคิดในการท างาน และการพัฒนา
ศกัยภาพของบคุลากร จึงเป็นเรือ่งที่ทางโรงพยาบาลฯ ใหค้วามส าคญัในล าดบัตน้ ๆ  

ธุรกิจโรงพยาบาลเป็นธุรกิจที่ตอ้งอาศยัความช านาญเฉพาะดา้นและความเป็นเลิศในการบริการ โรงพยาบาล
ไทยนครินทรไ์ดพ้ฒันามาตรฐานในทุกดา้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นในดา้นการรกัษาพยาบาลและเทคโนโลยีในการ
รกัษาที่ตอ้งพัฒนาใหท้นักับโรคภัยไขเ้จ็บต่าง ๆ ในดา้นการบริการที่ต้องเขา้ถึงหลกัการบริการดว้ยหัวใจและรอยยิม้ 
รวมถึงการพฒันาบคุลากรเพื่อใหพ้รอ้มรองรบัตอ่ความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร 

โรงพยาบาลไทยนครนิทรย์งัคงมุง่มั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจดว้ยความเขม้แข็งเพื่อน าโรงพยาบาลไทยนครนิทรเ์ขา้สูย่คุ
แหง่การเปลีย่นแปลงและแขง่ขนั  และมั่นใจว่าโรงพยาบาลไทยนครินทรจ์ะยงัคงเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ด  าเนินธุรกิจได้
มั่นคง และสรา้งประโยชนใ์หก้บัสงัคมสว่นรวม โรงพยาบาลไทยนครนิทรข์อตัง้ปณิธานท่ีจะใหค้วามส าคญัในการท าหนา้ที่
ของการเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคมที่มีคณุภาพภายใตค้ติพจน ์“อบอุน่ มั่นใจ ท่ีไทยนครนิทร”์ ดงันี ้

1. โรงพยาบาลไทยนครินทรม์ุ่งมั่น ทุ่มเทในการพฒันาการรกัษาพยาบาลใหม้ีคณุภาพและสามารถเขา้ถึงได้
อยา่งรวดเรว็ดว้ยคา่ใชจ้่ายที่เป็นธรรม 

2. การสรา้งสรรคแ์ละพฒันาบคุลากรรุน่ใหมท่ี่มีวิสยัทศัน ์เพื่อเป็นอนาคตของโรงพยาบาลฯ ที่เจริญเติบโตอย่าง
ตอ่เนื่องอยูใ่นขณะนีแ้ละตอ่จากนีไ้ป 
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1.1  วิสัยทัศน ์ 
 Thainakarin…The Hospital you can trust. 
 “กว่า 2 ทศวรรษที่โรงพยาบาลไทยนครินทรไ์ดร้บัความไวว้างใจจากประชาชน ดว้ยการดแูลรกัษาที่มีคุณภาพ 
มาตรฐานระดบัสากล  การใหบ้ริการที่อบอุ่นดจุญาติมิตร ในราคาที่เป็นธรรม การบริหารจดัการโปรง่ใส มีประสิทธิภาพ 
และบคุลากรมีความสขุ” 
 

1.2  พันธกิจ 

 พฒันาบคุลากรใหม้คีณุภาพ มคีวามสขุและภาคภมูิใจในองคก์ร 

 พฒันาคณุภาพการดแูลรกัษาดว้ยมาตรฐานระดบัสากล 

 พฒันาองคก์รใหก้า้วหนา้อยา่งตอ่เนื่องและมั่นคง 

 พฒันาการบรกิารท่ีอบอุน่ ประทบัใจดจุญาติมิตร 

 บรหิารจดัการดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 
 

1.3 เป้าหมายและกลยทุธก์ารด าเนินธุรกิจ 
บรษัิทฯ มีเปา้หมายขบัเคลือ่นการพฒันาที่ยั่งยืนทัง้องคก์ร โดยมีกลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจ 6 ประการ ดงันี ้

1. ด าเนินธุรกิจดว้ยความโปรง่ใส มีคณุธรรม จรยิธรรม และมีความรบัผิดชอบตอ่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี และสงัคม 
2. ด าเนินธุรกิจดว้ยการใหก้ารรกัษาพยาบาลท่ีดี มีคณุภาพ มาตรฐานระดบัสากล 
3. ด าเนินธุรกิจดว้ยความจรงิใจ เอาใจใส ่เขา้ใจ ผูป่้วยและผูร้บับรกิารดจุญาติมิตร 
4. ด าเนินธุรกิจดว้ยการใหค้วามส าคญักบับคุลากรซึง่เป็นทรพัยากรอนัทรงคณุคา่ โดยดแูลและสง่เสรมิใหท้ างานใน 
      สภาพแวดลอ้มที่ดี เพื่อใหบ้คุลากรมีความสขุ ภาคภมูิใจในองคก์ร 
5. ด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบตอ่สงัคมโดยมีการบรหิารทรพัยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ และมีการจดัการ  
      สิง่แวดลอ้มที่ดีในทกุกระบวนการท างาน 
6. ด าเนินธุรกิจโดยใหค้วามส าคญักบัการพฒันาบคุลากรและคณุภาพการใหบ้รกิาร เพื่อความกา้วหนา้ขององคก์ร 
       อยา่งตอ่เนื่องและมั่นคง 

 

1.4   เป้าหมายระยะยาว 

 บรษัิทฯ มีเปา้หมายระยะยาวในการก่อสรา้งโรงพยาบาลไทยนครนิทร ์2 โดยทยอยก่อสรา้งอาคารที่จอดรถ 
อาคารศนูยร์งัสรีกัษา เป็นอนัดบัแรก และคาดวา่จะเริม่เปิดด าเนนิการในปีบญัชี 2566 
 

1.5  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
ปี 2554 เปิดให้บริการแผนกตับ ทางเดินน ้าดี และตับอ่อน 
รางวัลแห่งความภาคภมิูใจได้แก่ 

 HA-Hospital Re-Accreditation ครัง้ที่ 1 

 รางวลัรษัฎากรพิพฒัน ์นกัจดัเก็บภาษีพนัธแ์ท ้ประจ าปี 2554 ครัง้ที่ 1 

 รางวลั Platinum Award Hospital Quality 2011 จาก บรษัิท เอไอเอ จ ากดั 

 รางวลั Tokio Marine Taiyou Award 2011 จาก บริษัท โตเกียวมารีน ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 
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ปี 2555 ขยายพืน้ที่ศูนยต์รวจสุขภาพและศูนยห์ัวใจ 
ปี 2556 เปิดศูนยท์างเดินอาหารและศูนยเ์บาหวานและต่อมไร้ท่อ 
รางวัลและความภาคภมิูใจได้แก่ 

 HA-Hospital Re-Accreditation ครัง้ที่  2 

 รางวลั Eat Safe Eat Smart Award จาก สถาบนัอาหาร กระทรวงอตุสาหกรรม 

 รางวลัประกาศเกียรติคณุผูท้  าคณุประโยชนด์า้นแรงงาน จาก กระทรวงแรงงาน 
 ปี 2557 เปิดศูนยเ์ลสิค และศูนยโ์รคเต้านม 

รางวัลและความภาคภมิูใจได้แก่ 

 สดุยอดหุน้สรา้งผลตอบแทน จาก ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) 

 รางวลั Platinum  Award Hospital Quality 2014 จาก บรษัิท เอไอเอ จ ากดั 

 รางวลั Allianz  Ayudha Hospital Service Awards 2014   
จาก บรษัิท อลอินัซ ์อยธุยาประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 

 เกียรติบตัร Continuous Excellent Quality  
จาก ส านกัมาตรฐานหอ้งปฏิบตัิการกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์กระทรวงสาธารณสขุ 

 ใบรบัรองมาตรฐานการปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ  
จาก กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

 ปี 2558 เปิดแผนกสมองและระบบประสาท 
รางวัลและความภาคภมิูใจได้แก่ 

 รางวลั Tokio Marine Taiyou Award 2015 จาก บริษัท โตเกียวมารีน ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

 ปี 2559 เปิดศูนยส์มองและระบบประสาท 
รางวัลและความภาคภมิูใจได้แก่ 

 HA-Hospital Re-Accreditation ครัง้ที่ 3 

 Best Utilization Provider จาก บรษัิท แอกซา่ แอสซิสแตน้ซ ์จ ากดั 
ปี 2560  
รางวัลและความภาคภมิูใจ ไดแ้ก่ 

 รางวลัชนะเลศิอนัดบั 1 ดา้นความรวดเรว็ มีคณุภาพ และเขา้ใจความตอ้งการของลกูคา้ (ประเภท
โรงพยาบาลขนาดใหญ่) ในงาน “Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2017” จาก บรษัิท 
เมืองไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)  

 รางวลัชนะเลศิอนัดบั 2 ดา้นการดแูลใสใ่จอยา่งเป็นเลศิ (ประเภทโรงพยาบาลขนาดใหญ่) ในงาน “Muang 
Thai Life  Assurance Hospital Awards 2017” จาก บรษัิท เมอืงไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 

 ใบรบัรองโครงการ “IPD Simple Disease 2017” จาก บริษัท โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จ ากัด 
และ บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
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ปี 2561 
รางวัลและความภาคภูมิใจ ได้แก่ 

 ใบรบัรองโรงพยาบาลที่ผ่านการรบัรองคุณภาพดา้นการจัดตัง้หออภิบาลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง 
(Stroke Unit) จากกรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสขุ 

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

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

ปี 2562 
รางวัลและความภาคภูมิใจ ได้แก่ 

 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ดา้นการดูแลใส่ใจอย่างเลิศ ในงาน “Muang Thai Life Assurance 
Awards 2019” จาก บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)  

 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ดา้นการริเริ่ม เปิดรบั ตอบรบันวัตกรรมใหม่ ในงาน “Muang Thai Life 
Assurance Awards 2019” จาก บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)  

 ประกาศนียบัตรรบัรองกระบวนการคุณภาพ ครัง้ที่ 4 Hospital Accreditation (HA)  
(Re-Accreditation#4) 

 รางวัล Stroke Ready Award จากโครงการ “Thailand Angels Award 2019” จากสถาบันประสาท
วิทยาและมูลนิธิสถาบันประสาทวิทยา 

 
1.6 โครงสร้างการถอืหุน้ของกลุ่มบริษัท 
              บรษัิทฯ ไมม่ีบรษัิทยอ่ยหรอืบรษัิทรว่ม จงึไมม่ีขอ้มลูในหวัขอ้ดงักลา่ว 
 

1.7 ความสัมพนัธก์ับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุน้ใหญ่ 
บรษัิทฯ ไมม่ีความสมัพนัธก์บักลุม่ธุรกิจของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
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7. ลักษณะของการประกอบธุรกจิ 
 

บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ ากดั (มหาชน) ตัง้อยูเ่ลขที่ 345 ถนนเทพรตัน กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขต
บางนา กรุงเทพมหานคร เปิดใหด้  าเนินการเมื่อวนัที่  14 มิถุนายน 2536 ภายใตช่ื้อ “โรงพยาบาลไทยนครินทร”์ไดร้บั
ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทรบัผูป่้วยไวค้า้งคืน เป็นโรงพยาบาลเอกชนในย่านกรุงเทพตะวนัออก 
ใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลทัง้ผูป่้วยใน ผูป่้วยนอก และผูป่้วยฉกุเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทยท์ี่มีความช านาญเฉพาะ
ดา้นหลากหลายสาขาพรอ้มเครือ่งมืออปุกรณท์างการแพทยท์ี่ทนัสมยัไดม้าตรฐาน ปัจจุบนัโรงพยาบาลฯ มีแพทยป์ระจ า
และแพทยน์อกเวลา ประมาณ 320 คน บคุลากรในฝ่ายการพยาบาลประมาณ 606 คน มีเตียงส าหรบัผูป่้วยใน 190 เตียง 
และสามารถรองรบัผูป่้วยนอกได้ 2,000 คนต่อวนั มีบริการนอกเวลาจนถึงเวลา 24.00 น. การใหบ้ริการสามารถแบ่ง
สดัส่วนตามประเภทผูป่้วยที่เขา้มารบัการรกัษาพยาบาลเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ผูป่้วยนอก หรือ OPD คิดเป็นรอ้ยละ 60 
และผูป่้วยใน หรอื IPD คิดเป็นรอ้ยละ 40 ของรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 

 
 

2.1  ลักษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ  
 โรงพยาบาลไทยนครินทรมี์การให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยนอก ดังนี้ 
 

1. ศนูยห์วัใจ 
2. ศนูยก์ระดกูและขอ้ 
3. ศนูยม์ะเรง็โฮลสิติค 
4. ศนูยโ์รคเตา้นม 
5. ศนูยไ์ตเทียม 

14. แผนกสราญรมย ์
15. แผนกตบั ทางเดินน า้ดี และตบัออ่น 
16. แผนกอายรุกรรม 
17. แผนกศลัยกรรม 
18. แผนกกมุารเวชกรรม 
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6. ศนูยต์รวจสขุภาพ 
7. ศนูยผิ์วหนงัและเลเซอร ์
8. ศนูยท์นัตกรรม 
9. ศนูยท์างเดินอาหาร 
10. ศนูยเ์ลสคิ 
11. แผนกเบาหวานและตอ่มไรท้อ่ 
12. ศนูยส์มองและระบบประสาท 
13. แผนกแพทยแ์ผนจีน 

19. แผนกสตูิ-นรเีวช 
20. แผนกห ูคอ จมกู 
21. ฝ่ายวิเคราะหโ์รค 
22. ฝ่ายรงัสวีินิจฉยั 
23. ฝ่ายกายภาพบ าบดั 
24. แผนกจกัษุ 
25. แผนกฉกุเฉิน 

 

 ห้องส าหรับให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย มีดังนี้ 
1. หอ้งผา่ตดั (OR) 
2. หอ้งวิสญัญี (Anes) 
3. หอ้งคลอด (LR) 
4. หออภิบาลผูป่้วยหนกั (ICU) 
5. หอ้งปฏิบตัิการสวนหวัใจ (Cath Lab) 

6. หออภิบาลผูป่้วยหนกัโรคหวัใจ (CCU) 
7. แผนกทารกแรกเกิด (Nursery) 
8. หอผูป่้วยใน (Ward) 
9. หออภิบาลผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง (Stroke Unit) 

 

ดว้ยค านงึถึงความสะดวกสบายแก่ผูป่้วยและบคุคลทั่วไปท่ีมาใชบ้รกิารทางการแพทยแ์ละการรกัษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลฯ จึงจดัใหม้ีรา้นคา้และสิง่อ านวยความสะดวกภายในโรงพยาบาลฯ ไดแ้ก่ บรกิารอินเทอรเ์น็ตความเรว็สงู รา้น
สะดวกซือ้ 24 ชั่วโมง รา้นดอกไม ้รา้นเสริมสวย รา้นกาแฟและเบเกอรี่ รา้นขายของเด็กเลน่และผลิตภณัฑต์่าง ๆ ส าหรบั
เด็ก รา้นแวน่ตา ศนูยอ์าหาร หอ้งพระและหอ้งละหมาด 

 
2.2  ปริมาณการให้บริการ 

อตัราการใช้บริการของผูป่้วยประเมินจากความสามารถในการใหบ้ริการจริง  เปรียบเทียบกับศักยภาพการ
ใหบ้รกิารโดยแยกเป็นกลุม่ผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน ทัง้นี ้จะเห็นว่าอตัราการใชบ้ริการของโรงพยาบาลฯ ลดลง เป็นผลมา
จากภาวะเศรษฐกิจ สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID - 19) และการแขง่ขนัท่ีสงูขึน้  
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2.3  การตลาดและการแข่งขัน  
ภาพรวมธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย 

จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทวีความรุนแรงและแพรร่ะบาด
อย่างรวดเร็วไปทั่วโลก รวมทัง้ในประเทศไทย จึงส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน รวมถึงธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชน เนื่องจากกลุ่มผู้ใชบ้ริการส่วนหนึ่งที่เป็นชาวต่างชาติลดจ านวนลง เนื่องจากมีขอ้จ ากัดในการเดิน
ทางเขา้มารบัการรกัษาพยาบาลในประเทศไทย คาดการณก์นัวา่ จ านวนนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติในปี 2563 จะลดลงถึง 
79.6% เมื่อเทียบกบัในปี 2562 ซึง่สง่ผลกระทบกบัผูใ้ชบ้รกิารท่ีเป็นชาวตา่งชาติดว้ย 
 ในส่วนของกลุ่มผู้ใช้บริการชาวไทยเองก็ลดจ านวนลงเช่นเดียวกัน อันเนื่องมาจากมาตรการล็อกดาวนข์อง
ภาครฐั และความกงัวลที่จะมีโอกาสติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่มีความ
เสีย่งสงู กลุม่ผูป่้วยที่ใชบ้รกิารทางการแพทยก์รณีไมเ่รง่ดว่นฉกุเฉิน อาทิ บรกิารดา้นทนัตกรรม การตรวจสขุภาพ จึงชะลอ
การเขา้รบับรกิารออกไป 
 นอกจากเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) แลว้ ปัจจัยอื่น ๆ ก็
สง่ผลตอ่การด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเช่นเดียวกัน อาทิ สงครามราคาน า้มนัโลก ที่สง่ผลใหร้าคาน า้มนัโลกปรบัตวั
ลดลง ส่งผลใหร้ายไดข้องผูป่้วยกลุ่มประเทศตะวนัออกกลางลดลง ท าใหจ้ านวนผูป่้วยกลุม่นีล้ดลงมากขึน้ไปอีก โดย
โรงพยาบาลเอกชนที่มีสดัส่วนรายไดจ้ากผูใ้ชบ้ริการชาวต่างชาติสงูจะไดร้บัผลกระทบมากที่สดุ ทัง้นี ้คาดว่าภาพรวม
รายไดข้องโรงพยาบาลเอกชนในปี 2563 จะหดตัว 6-8% เมื่อเทียบกับปี 2562 และในปี 2564 รายได้ของธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนจะกลบัมาขยายตัวได้ที่ 8-10% เมื่อเทียบกับปี 2563 ดว้ยศกัยภาพและคุณภาพการรกัษาของ
โรงพยาบาลเอกชนของไทยที่ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน  

 

ปัจจัยเสี่ยงหลกั ๆ ที่กระทบตอ่ภาพรวมของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนปี 2563 ได้แก ่ 

 สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) กดดนัรายไดโ้รงพยาบาล
เอกชน ทัง้ในกลุ่มผู้ใช้บริการชาวไทย และผูใ้ช้บริการชาวต่างชาติที่ไม่สามารถเดินทางเขา้มาใน
ประเทศไทยจากมาตรการลอ็กดาวนข์องภาครฐั 

 ผลกระทบจากสงครามราคาน า้มนัโลก ท าใหร้ายไดข้องผูใ้ชบ้ริการกลุ่มประเทศตะวนัออกกลางถูก
กดดนัจากราคาน า้มนัหดตวั  

 ปัญหาก าลงัซือ้ที่หดตวั จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
จะเป็นปัจจยัส าคญัที่กดดนัรายไดข้อง โรงพยาบาลเอกชนในระยะถดัไป โดยผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีก าลงัซือ้
ปานกลางจะระมดัระวงัการใชจ้่ายมากขึน้ในสถานการณท์ี่เศรษฐกิจหดตวั 

 ความไมช่ดัเจนของแนวทางการปฏิบตัิตามมาตรการควบคมุราคา ยา เวชภณัฑ ์และการบรกิารทาง
การแพทย ์ซึง่เพิม่ความเสีย่งใหก้บัโรงพยาบาลเอกชน โดยเฉพาะกลุม่โรงพยาบาลเอกชนที่ถกูจดัอยู่ 
ในเกณฑท์ี่จ าหนา่ยราคายาสงู 

 แนวโนม้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน หลงัทยอยผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวนใ์นสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ
โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเมินวา่จะเป็นธุรกิจที่สามารถฟ้ืนตวัไดเ้ร็วแบบ V-Shape (ฟ้ืนตวัภายใน 3 
เดือนหลงัพน้จากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน)์ ซึ่งสอดคลอ้งกบัในปัจจุบนัที่ธุรกิจเริ่มมีสญัญาณฟ้ืนตวั โดยแผนก
ต่าง ๆ ในโรงพยาบาลที่ปิดท าการชั่วคราว เริ่มกลบัมาใหบ้ริการไดเ้หมือนเดิม โดยหลงัจากที่ประเทศไทยผ่อนคลาย
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มาตรการลอ็กดาวน ์คาดวา่ผูใ้ชบ้รกิารชาวไทยจะกลบัมาใชบ้รกิารทางการแพทยไ์ดต้ามปกติ โดยเฉพาะแผนกการรกัษา
โรคที่คนไทยมีอตัราการป่วยสงู ไดแ้ก่ โรคหวัใจ โรคความดนัโลหิตสงู โรคเบาหวาน รวมถึงประเทศไทยไดเ้ขา้สู่สงัคม
ผูส้งูอาย ุท าใหแ้นวโนม้ผูส้งูอายจุะกลบัมารบัการรกัษาพยาบาลมากขึน้  

 นอกจากนี ้คนไทยจะใหค้วามส าคญักบัการท าประกนัสขุภาพมากขึน้ จนสง่ผลใหเ้กิดการขยายตวัของการท า
ประกนัสขุภาพ ท าใหโ้รงพยาบาลเอกชนสามารถขยายกลุม่ลกูคา้ไปยงักลุม่บรษัิทประกนัได ้เพื่อชดเชยรายไดท้ี่อาจจะหด
ตวัลงจากกลุม่ลกูคา้ที่ช าระเงินเอง ตามภาวะเศรษฐกิจที่ยงัหดตวั 

 ส่วนโรงพยาบาลเอกชนที ่พึ ่งพิงรายไดจ้ากผู ้ใชบ้ริการชาวต่างชาติ หรือที่เร ียกว่าการพึ ่งพิง Medical 
Tourism จากนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ น่าจะไดร้บัผลกระทบท าใหร้ายไดล้ดลง เนื่องจากติดปัญหาผูใ้ชบ้ริการ
ชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางมารกัษาในประเทศไทยไดใ้นสถานการณแ์พร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ที่ทั่วโลกยงัมีการแพร่ระบาดอยู่ ซึ่งจากโครงสรา้งรายไดข้องโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยพบว่า มี
รายไดจ้าก Medical Tourism คิดเป็น 8% ของรายไดโ้รงพยาบาลเอกชนทัง้หมด จึงมองว่า รายไดจ้ากผู้ใชบ้ริการ
ชาวต่างชาติในปีนีจ้ะยงัไม่ฟ้ืนตวัดีนกั  คาดว่าจากที ่ประเทศไทยยงัคงมาตรการล็อกดาวน ์ผูท้ี ่เดินทางจาก
ต่างประเทศ หรือคดักรองผูเ้ดินทางจากต่างประเทศต่อไป หากมีการคลายมาตรการล็อกดาวนโ์ดยการเปิดประเทศ 
รายไดจ้ากกลุ่ม Medical Tourism ในไทยจะกลบัมาคึกคกัอีกครัง้ เนื่องจากชาวต่างชาติมองว่า ประเทศไทยมี
มาตรฐานการรกัษาที่ดีและราคาสมเหตุสมผล และยงัไดร้บัการยอมรบัว่าสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด
เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดเ้ป็นอย่างดี มีความสามารถในการรกัษาผูป่้วยที่ติดเชือ้โคโรนา 2019 (COVID-
19) ในประเทศไทยที่มีอตัราการเสียชีวิตเพียง 1.8% ของจ านวนผูป่้วยทัง้หมด ซึ่งต ่ากว่าอตัราการเสียชีวิตของผูป่้วย
ทั่วโลกที่มีจ านวนสงูถึง 6.5% ดงันัน้ โรงพยาบาลเอกชนจึงจ าเป็นตอ้งปรบัตวั เพื่อผลกัดนัใหธุ้รกิจสามารถเติบโตได้
อยา่งยั่งยืน ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การน าเทคโนโลยเีข้ามาช่วยในการรักษา เช่น การใชหุ้น่ยนต ์หรอืการใช ้Telemedicine มาช่วยในการตรวจ

รกัษาผูป่้วยทางไกล จะช่วยอ านวยความสะดวกตอ่การรกัษามากขึน้ ส  าหรบัผูป่้วยที่ตอ้งติดตามการรกัษา 

2. การรักษามาตรฐานของโรงพยาบาลเพื่อสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้ใช้บริการทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ นอกจากจะสามารถรักษาฐานลูกค้าปัจจุบันได้แล้ว  ยังจะสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่และ

นกัทอ่งเที่ยวเชิงสขุภาพเขา้มารบัการรกัษาที่โรงพยาบาลไดม้ากขึน้ 

3. อ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการชาวต่างชาติที่ผ่านการคัดกรอง COVID-19 แล้ว โดยทาง

โรงพยาบาลมีบริการประสานกบัทางสถานทูต เพื่อน าผูใ้ชบ้ริการจากต่างประเทศที่มีความประสงคม์าท าการ

รกัษาที่ประเทศไทย พรอ้มทัง้จดัหาสถานที่พกัใหก้บัผูใ้ชบ้ริการและญาติของผูใ้ชบ้ริการในที่ไดร้บัอนญุาตจาก

ภาครฐั เพื่อใหเ้กิดความสะดวกส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารชาวตา่งชาติ 

แหลง่ขอ้มลู: Krungthai COMPASS และศนูยว์ิเคราะหเ์ศรษฐกิจทีเอ็มบี หรอื TMB Analytics 
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กลุ่มผู้ใช้บริการหลัก 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมา โรงพยาบาลไทย

นครินทรไ์ดจ้ัดมาตรการดูแลผู้ใช้บริการ โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิทุกทางเขา้ -ออกของอาคาร เปิดคลินิกโรคระบบ

ทางเดินหายใจ (ARI Clinic) เป็นการชั่วคราว แยกบรเิวณจากพืน้ท่ีที่ใหบ้รกิารผูใ้ชบ้รกิารทั่วไป ส าหรบัผูป่้วยที่มีอาการไข ้

ไอ เจ็บคอ และมีประวตัิสมัผสักลุม่เสี่ยงหรือเดินทางมาจากพืน้ที่เสี่ยง มีจุดบริการแอลกอฮอลล์า้งมือตามบริเวณต่าง ๆ 

เพิ่มรอบการท าความสะอาดทกุชั่วโมง จดัระยะหา่งสรา้งความปลอดภยั (Social Distancing) แพทยแ์ละบคุลากรทางการ

แพทยม์ีอปุกรณป์อ้งกนัครบตามมาตรการ มีการลดระยะเวลาการอยูใ่นโรงพยาบาลและลดความหนาแนน่ของผูใ้ชบ้ริการ

ในโรงพยาบาล โดยไดจ้ดัท าโครงการ Home Service ไดแ้ก่ บรกิารจดัสง่ยารกัษาโรค เจาะเลอืด ฉีดวคัซีน กายภาพบ าบดั 

และลา้งแผล ณ ทีพ่กัอาศยัของผูใ้ชบ้ริการ เป็นตน้ เพื่อรองรบัการบริการส าหรบัผู้ใชบ้ริการที่ไม่สะดวกเดินทางเขา้มารบั

บริการในโรงพยาบาลส าหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไป กลุ่มลูกค้าประกันชีวิต และกลุ่มลูกค้าคู่สัญญา ด้วยเหตุดังกล่าว

โรงพยาบาลไทยนครนิทรจ์ึงไดร้บัความไวว้างใจจากผูร้บับรกิารมาตลอด 27 ปีที่ผา่นมา เปา้หมายหลกันบัจากนีไ้ปคือการ

พฒันาคณุภาพทางดา้นการแพทยเ์พื่อผูใ้ชบ้รกิาร พฒันาการบรกิารดว้ยความเขา้ใจถึงความตอ้งการของลกูคา้เดิม พรอ้ม

ขยายตลาดไปยังฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ เพื่อวางฐานของธุรกิจโรงพยาบาลให้ได้อย่างมั่นคง โดยกลุ่มลูกค้าหลักของ

โรงพยาบาล ไดแ้ก่  

1. กลุ่มลูกค้าคู่สัญญา (Corporate): กลุ่มผูใ้ชบ้ริการที่เป็นพนกังานของบริษัทคู่สญัญาที่ท  าขอ้ตกลงให้

พนกังานในบรษัิทมาใชส้วสัดิการรกัษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลไทยนครนิทรไ์ด ้โดยบรษัิทเป็นผูร้บัผิดชอบในการ

ช าระคา่รกัษาตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

2. กลุ่มลูกค้าบริษัทประกัน (Insurance): กลุ่มผูใ้ชบ้ริการที่เป็นลกูคา้ทั่วไปและกลุ่มพนกังานของบริษัท

คู่สญัญาที่มอบสวสัดิการใหแ้ก่พนกังานเพื่อมารบัการรกัษาพยาบาลที่โรงพยาบาลไทยนครินทรโ์ดยใชป้ระกัน

สขุภาพ ซึง่บรษัิทประกนัจะเป็นผูร้บัผิดชอบในการช าระคา่รกัษาพยาบาลตามวงเงินและเง่ือนไขของกรมธรรม์ 

3. กลุ่มลูกค้าทั่วไป (Self-pay): กลุม่ผูใ้ชบ้รกิารทั่วไปท่ีช าระคา่รกัษาพยาบาลดว้ยตวัเอง ทัง้ในรูปแบบของการ

ใชบ้ตัรเดบิต บตัรเครดิต หรอืเงินสด โดยสว่นใหญ่เป็นผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีถ่ินพ านกัอาศยัในบริเวณใกลโ้รงพยาบาลฯ 

กลุ่มผูใ้ชบ้ริการที่อยู่ห่างไกลออกไปที่มั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานการรกัษาของโรงพยาบาลไทยนครินทร ์

รวมทัง้กลุม่ผูใ้ชบ้รกิารท่ีไดร้บัการสง่ตอ่มารกัษาจากโรงพยาบาลอื่น ๆ 
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การส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า 

บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญักบัการสรา้งความพงึพอใจในการใหบ้รกิารกบัลกูคา้ และถือวา่การส ารวจความพงึพอใจ

ของผูใ้ชบ้รกิารเป็นกลยทุธท์ี่ส  าคญัในการแขง่ขนั ซึง่บรษัิทฯ ไดด้  าเนินการส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการเป็นประจ า 

โดยบริษัทฯ จะสรุปภาพรวมเป็นรายปี เพื่อน าผลที่ไดม้าพฒันาและปรบัปรุงแกไ้ขการใหบ้ริการใหม้ีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึน้ ซึง่นอกจากจะท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารพงึพอใจแลว้ ยงัท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารมีความประสงคจ์ะกลบัมาใชบ้รกิารอีก ซึง่ผลส ารวจ

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการประจ าปี 2563 พบว่า ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการทัง้ประเภทผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน 

(ภาพรวม) อยูท่ี่รอ้ยละ 95.94 ซึง่สงูกวา่เปา้หมายที่บรษัิทฯ ก าหนดไว ้
 

จุดเด่นในการด าเนินการ  

ตลอดระยะเวลา 27 ปี  โรงพยาบาลไทยนครนิทรไ์ดพ้ฒันาศกัยภาพทางการรกัษาพยาบาลและการบรกิาร โดย

มุง่เนน้ความเป็นเลศิตามหลกัการตา่ง ๆ ดงันี ้ 

1.พร้อมให้การรักษาและบริการแบบมืออาชีพ (Professional) โดยใชค้วามรูแ้ละความช านาญของบคุลากร

ทัง้ฝ่ายการแพทยแ์ละฝ่ายสนบัสนนุต่าง ๆ ของโรงพยาบาลฯ ในการท าหนา้ที่ของตนใหด้ีที่สดุ เพื่อที่ผูใ้ชบ้ริการจะไดร้บั

การรกัษาที่เหมาะสมและไดร้บับริการที่สรา้งความพึงพอใจใหไ้ดม้ากที่สดุ และพรอ้มจะแกไ้ขและปรบัปรุงใหด้ียิ่งขึน้มา

โดยตลอด 

2.พร้อมด้วยทีมแพทย ์พยาบาล และทีมสหสาขาวิชาชีพ (Multi-disciplinary Team) เพื่อใหผู้ป่้วยและ

ผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ถึงการรกัษาไดค้รอบคลมุ รวดเร็ว และแม่นย า ความพรอ้มของทีมรกัษาที่ มีความช านาญท าให้

โรงพยาบาลฯ มีหน่วยงานส าคญัที่สามารถใหบ้ริการฉกุเฉินตลอด 24 ชั่วโมง คือ (1) ศูนยห์วัใจฉกุเฉิน 24 ชั่วโมง เพื่อ

รองรบัและรกัษาผูป่้วยฉกุเฉินจากอาการหวัใจหยดุท างานเฉียบพลนั (2) ศนูยส์มองและระบบประสาทฉกุเฉิน 24 ชั่วโมง 

เพื่อรองรบัและใหก้ารรกัษาผูป่้วยจากอาการหลอดเลือดสมองแตกเฉียบพลนั หรือเสน้เลือดสมองอดุตนั ซึ่งทัง้สองศนูยน์ี ้

ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพของผูป่้วยไดเ้ป็นอย่างดี  และ (3) ศูนยท์างเดินอาหารซึ่งสามารถใหก้าร

รกัษาพยาบาลแก่ผูป่้วยที่มีปัญหาเก่ียวกับระบบทางเดินอาหารและตบั โดยทีมแพทยเ์ฉพาะทางและเครื่องมือทางการ

แพทยท์ี่ไดม้าตรฐาน เพื่อใหไ้ดผ้ลการวินิจฉยัที่รวดเรว็ ถกูตอ้ง และแมน่ย า 

     3.ให้ความม่ันใจในการรักษาและบริการด้วยความอบอุ่น (Trust) เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการเช่ือมั่นไดว้่าจะไดร้บั

การรกัษาที่มีคณุภาพ และไดร้บัการบรกิารจากบคุลากรท่ีเขา้ใจถึงหลกัการบรกิารท่ีแทจ้รงิ  โรงพยาบาลฯ พฒันาในเรือ่งนี ้

มาโดยตลอดและไดร้บัการยอมรบัในวงกวา้ง ดงัจะเห็นไดจ้ากรางวลัจาก “Muang Thai Life Assurance Hospital 

Awards 2019” โดยไดร้บัรางวลัชนะเลศิอนัดบั 2 ดา้นความรว่มมือระหว่างองคก์ร และรางวลัดา้นการริเริ่ม เปิดรบั ตอบ

รบันวตกรรมใหม ่(ประเภทโรงพยาบาลขนาดกลาง) ซึง่จดัขึน้โดยบรษัิท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)   
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      4.พร้อมให้การรักษาด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับสากล (International Quality) โดยดูแลและควบคุม

คณุภาพการรกัษาใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของสถาบนัรบัรองคณุภาพตา่ง ๆ ดงันี ้ ในปี 2546 ไดร้บัการรบัรองคณุภาพจาก

สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) ซึ่งถือว่าโรงพยาบาลไทยนครินทรเ์ป็นโรงพยาบาลเอกชนล าดบั

แรก ๆ ที่ไดร้บัการรบัรองคณุภาพนี ้ในปี 2554 ไดร้บัการต่ออายกุารรบัรองกระบวนการคณุภาพ ครัง้ที่ 1 (Hospital Re - 

Accreditation ครัง้ที่ 1) ปี 2556 ไดร้บัการตอ่อายกุารรบัรองกระบวนการคณุภาพ ครัง้ที่ 2 (Hospital Re ‟ Accreditation 

ครัง้ที่ 2) จากสถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) ต่อมาในปี 2559 ไดร้บัการต่ออายกุารรบัรอง

กระบวนการคณุภาพ ครัง้ที่ 3 (Hospital Re ‟ Accreditation ครัง้ที่ 3) และในปี 2562 ก็ไดร้บัการต่ออายกุารรบัรอง

กระบวนการคณุภาพ ครัง้ที่ 4 (Hospital Re ‟ Accreditation ครัง้ที่ 4) จากสถาบนัดงักลา่วเช่นกนั 
 

2.4 การจัดหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 

๏ บุคลากรทางการแพทย ์

บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาแพทยท์ี่มีความเฉพาะดา้นในแต่ละสาขา รวมถึงบุคลากรทางการแพทยอ์ื่น ๆ 
เช่น พยาบาล เป็นตน้ เพื่อใหบ้รกิารผูป่้วยไดอ้ยา่งครอบคลมุและมีคณุภาพ โดยที่ผา่นมา บรษัิทฯ สามารถจดัหาบคุลากร
ทางการแพทย์ผู้มีความช านาญมาร่วมงานอย่างต่อเนื่อง  และมีนโยบายรักษาบุคลากรทางการแพทย์โดยก าหนด
ค่าตอบแทนและสวสัดิการที่เหมาะสม การสรา้งบรรยากาศและสิ่งแวดลอ้มในองคก์รที่ดี  สนบัสนุนใหม้ีการจัดประชุม
วิชาการแพทย ์มีการจดัอบรมส าหรบัแพทย ์พยาบาล และบคุลากรทางการแพทยอ์ย่างสม ่าเสมอ เพื่อพฒันาความรูด้า้น
การแพทยใ์หม้ีความทนัสมยัและมีความปลอดภยัตอ่ผูป่้วยและผูใ้ชบ้รกิาร 
 

๏ การจัดหายาและเวชภณัฑ ์

ยาและเวชภณัฑถื์อเป็นวตัถุดิบที่ส  าคญัมากส าหรบัธุรกิจโรงพยาบาล ดงันัน้ บริษัทฯ จึงใหค้วามส าคญัและ
ปฏิบตัิอย่างรดักุมทุกกระบวนการตัง้แต่การสั่งซือ้ยา โดยมีคณะกรรมการสรรหาและคดัเลือกยา ประกอบดว้ยแพทย ์ 
เภสชักร ฝ่ายจดัซือ้ มีหนา้ที่ดแูลการจดัหายาอยา่งเหมาะสมรวมถึงกระบวนการควบคมุสนิคา้คงคลงัภายในโรงพยาบาลฯ 

ปริมาณการสั่งซือ้เกือบทัง้หมดของบริษัทฯ เป็นการสั่งซือ้ภายในประเทศ จึงไม่มีปัญหาการขาดแคลนยาและ
เวชภณัฑน์อกจากนี ้บรษัิทฯ มีระบบการบริหารจดัการในการจดัซือ้ และการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัที่มีประสิทธิภาพ 
ซึง่รวมถึงการประเมินความเหมาะสมในดา้นราคา ประสทิธิภาพ และคณุภาพของสนิคา้ เพื่อใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการ 

 

๏ อุปกรณแ์ละเคร่ืองมือทางการแพทย ์ 
ปัจจบุนัความซบัซอ้นของโรคมีมากขึน้ จ าเป็นตอ้งมีอปุกรณแ์ละเครือ่งมือทางการแพทยท์ี่ทนัสมยั เพื่อใหบ้ริการ

ผูป่้วยอย่างมีคุณภาพ ทัง้นี ้เพื่อใหบ้ริการการรกัษาผูป่้วยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ โรงพยาบาลไทยนครินทรไ์ดค้  านึงถึง
ความซบัซอ้นของโรคที่มีมากขึน้ในปัจจุบนั และค านึงถึงความจ าเป็นที่จะตอ้งมีอปุกรณแ์ละเครื่องมือทางการแพทยท์ี่
ทนัสมยั ดว้ยเหตนุีก้ารลงทนุเรื่องดงักลา่วเป็นการลงทนุที่ค่อนขา้งสงู บริษัทฯ จึงมีการพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความ
จ าเป็นและคณุภาพของอปุกรณแ์ละเครือ่งมือเหลา่นัน้ เพื่อใหม้ีปรมิาณเพียงพอและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ที่ผ่านมา 
บริษัทฯ จะสั่งซือ้ผ่านผูแ้ทนจ าหน่ายในประเทศไทย ซึ่งมีการก าหนดราคาซือ้ขายที่แน่นอน และมีขอ้ตกลงเก่ียวกับการ
ใหบ้รกิารหลงัการขายอยา่งชดัเจน เพื่อใหเ้กิดความคุม้คา่และเกิดประโยชนต์อ่การใชง้านใหม้ากที่สดุ 
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3.  ปัจจัยความเสี่ยง  
ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จ าแนกได้ ดังนี ้

 

3.1  ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย ์
มีความเสีย่งที่จะขาดแคลนบคุลากรทางการแพทย ์รวมถึงการท่ีจะสรรหาบคุลากรท่ีมีความรู ้ความช านาญ เช่น 

แพทยเ์ฉพาะทาง พยาบาลวิชาชีพที่มีความรู ้ความช านาญงานส าหรบัศนูยเ์ฉพาะทางที่จะเปิดใหม่ เนื่องจากความ
ตอ้งการบคุลากรวิชาชีพเหลา่นีท้ี่เพิ่มมากขึน้ของโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลรฐั 

 
3.2  ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจโรงพยาบาล  

พืน้ที่ในแถบบางนาและบริเวณใกลเ้คียงถือว่าเป็นพืน้ที่ที่มีศกัยภาพส าหรบัธุรกิจโรงพยาบาล และมีอตัราการ
ขยายตวัของจ านวนประชากรอยา่งตอ่เนื่อง ท าใหโ้รงพยาบาลเอกชนตา่ง ๆ มองเห็นเป็นจดุแข็งทางการตลาด ดงันัน้ 
การแขง่ขนัเพื่อใหไ้ดส้ว่นแบง่ทางการตลาดของธุรกิจโรงพยาบาลในพืน้ท่ีนีจ้ะยิ่งทวีความรุนแรงขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 

 
3.3  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ  

ปัจจบุนัภาครฐัไดเ้ขา้มามีบทบาทในการก ากับดแูลและควบคมุการด าเนินกิจการของโรงพยาบาลเอกชนมากขึน้ 
เช่น การก าหนดราคายา เวชภณัฑ ์ค่ารกัษาพยาบาล หรือการที่รฐัก าหนดนโยบาย "เจ็บป่วยฉกุเฉินวิกฤต  มีสิทธิทกุ
ที”่ ซึง่สง่ผลกระทบตอ่รายไดท้างธุรกิจโรงพยาบาล 

 
3.4 สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

นบัตัง้แตต่น้ปี 2563 เป็นตน้มา ไดเ้กิดการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID -19) ในประเทศ 
โรคดงักลา่วมีความรุนแรงและแพรร่ะบาดอย่างรวดเร็วทัง้ภายนอกและภายในประเทศ และสง่ผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ
โดยรวมท าใหค้วามสามารถในการใชจ้่ายของประชาชนลดลง สง่ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจตา่ง ๆ รวมถึงธุรกิจโรงพยาบาล
ดว้ย 
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4.  ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ  
สินทรัพยห์ลัก 
บรษัิทฯ อยูร่ะหวา่งการด าเนินการบนท่ีดิน 16 ไร ่3 งาน 19.5 ตารางวา เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่กิจการของ

บรษัิทฯ 
บรษัิทฯ ไดท้ าสญัญาเช่าที่ดินและอาคาร ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบการในปัจจุบนักบัสภากาชาดไทย ตัง้อยู่เลขที่ 

345 ถนนเทพรตัน กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 มีพืน้ที่ทัง้สิน้ 6 ไร ่2 งาน 42 ตารางวา 
มีอายกุารเช่า 30 ปีนบัจากวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2591  

 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 บรษัิทฯ มีสนิทรพัยห์ลกั ดงันี ้

 
หมายเหตุ อาคารโรงพยาบาลประกอบดว้ยอาคารใหญ่ 2 หลงั อาคารหนา้สงู 14 ชัน้ และอาคารหลงัสงู 7 ชัน้ มี

พืน้ที่ใชส้อยทัง้สิน้ 64,325 ตารางเมตร และในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ ไดท้ า
ประกันภยัสิ่งปลกูสรา้งทุกหลงั รวมฐานราก รัว้ ก าแพง ประตูรัว้ รายการปรบัปรุงต่อเติม (ไม่รวมเครื่องมือ เครื่องจักร 
อะไหล ่อปุกรณ ์เครือ่งใชต้า่ง ๆ ทางการแพทยเ์พื่อการรกัษาพยาบาล) ระบบลิฟต ์ระบบสขุาภิบาล ระบบดบัเพลิง ระบบ
ท าลายน า้เสยี ระบบประปา ระบบเครือ่งชิลเลอร ์ระบบไฟฟา้ ระบบเครือ่งปรบัอากาศ และอปุกรณเ์ครื่องก าเนิดไฟฟ้า ทนุ
ประกนัภยั 500 ลา้นบาท ผูร้บัผลประโยชนจ์ากการประกนัคือ ส านกังานจดัการทรพัยส์ิน สภากาชาดไทย เฟอรน์ิเจอร ์
เครือ่งตกแตง่ สิง่ตกแตง่ตอ่เติมเป็นทรพัยส์นิท่ีสามารถเคลือ่นยา้ยได้ ระบบคอมพิวเตอรแ์ละอปุกรณ์ ระบบสื่อสาร ระบบ
โทรศพัท ์หอ้งปรบัอากาศและควบคมุอณุหภมูิและตูเ้ย็น เครือ่งมือ เครือ่งจกัร และเครือ่งใชท้างการแพทย ์อปุกรณอ์ านวย
ความสะดวกในการรกัษาพยาบาลทกุชนิด เวชภณัฑต์่าง ๆ ยาส าหรบัใชร้กัษาพยาบาล รวมทรพัยส์ินที่เคลื่อนยา้ยไดท้กุ
ชนิดในอาคาร ทนุประกนัภยั 300 ลา้นบาท ผูร้บัผลประโยชนจ์ากการประกนัคือ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร ์จ ากดั 
(มหาชน) 
 

นโยบายเงนิลงทุน 
ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ ไม่ไดล้งทุนในบริษัทใด ๆ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนใน

กิจการท่ีเก่ียวเนื่องและสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจโรงพยาบาล 
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5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย  
ปัจจบุนัขอ้พิพาทและคดีความระหวา่งผูป่้วยกบัโรงพยาบาลและแพทยม์ีจ านวนเพิ่มมากขึน้ เนื่องจากกฎหมาย

ที่เก่ียวกบัการประกอบธุรกิจสถานพยาบาลหลายฉบบัท่ีไดบ้ญัญตัิเพิ่มเติมหรอืปรบัปรุงแกไ้ข เพื่อรบัรองและคุม้ครองสิทธิ
ใหก้ับผูป่้วยซึ่งถือเป็นผูบ้ริโภคมากยิ่งขึน้ ท าใหธุ้รกิจโรงพยาบาล มีโอกาสมากขึน้ในความเสี่ยงที่จะเกิดขอ้พิพาททาง
กฎหมาย 
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6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 
6.1 ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือบรษัิท   : บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ ากดั (มหาชน) หรอื “โรงพยาบาลไทยนครนิทร”์ 
ประเภทธุรกิจ   : โรงพยาบาลเอกชน (สถานพยาบาลประเภทรบัผูป่้วยไวค้า้งคืน) 
สถานท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ : 345 ถนนเทพรตัน กม.3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
เลขทะเบียนบรษัิท   : 0107547000974 
ทนุจดทะเบียน   : 180 ลา้นบาท เป็นหุน้สามญั 180 ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท เรยีกช าระแลว้เต็มมลูคา่ 
เว็บไซต ์   : www.thainakarin.co.th 
อีเมล   : ir@thainakarin.co.th 
โทรศพัท ์   : 0 2361 2727, 0 2361 2828, 0 2340 6499, 0 2340 6488 
โทรสาร   : 0 2340 6431 
 

6.2 นายทะเบียนหลักทรัพย ์
ช่ือส านกังาน   : บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ที่ตัง้    : 93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์   : 0 2009 9000 
โทรสาร    : 0 2009 9991 
SET Contact center  : 0 2009 9999 
เว็บไซต ์   : http://www.set.or.th/tsd 
 

6.3 ผู้สอบบัญชี  
ช่ือส านกังาน   : บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
ช่ือผูส้อบบญัชี   : นางสาวสาธิดา รตันานรุกัษ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 4753 หรอื 

  นายวิชาติ โลเกศกระวี ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 4451 หรอื 
  นางสาวศิรวิรรณ นิตยด์  ารง ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 5906 

ที่ตัง้  : 193/136 - 137 อาคารเลครชัดา ชัน้ 33 ถนนรชัดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์    : 0 2264 0777 
โทรสาร    : 0 2264 0789 
 

ในปี 2563 ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ คือ นางสาวสาธิดา รตันานรุกัษ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 4753 
จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด (เดิมช่ือ บริษัท ส านกังาน เอินสท์ แอนด ์ยงั จ ากัด) โดยมีค่าตอบแทนการสอบบญัชี
เป็นจ านวนเงิน 1,220,000 บาทตอ่ปี และค่าใชจ้่ายในการปฏิบตัิงานตรวจสอบ เช่น ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง และค่าท า
ส าเนาเอกสาร เป็นตน้ เบิกจ่ายตามจรงิแตไ่มเ่กิน 30,000 บาท 
 
 
 
 
 
 

http://www.set.or.th/tsd
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6.4 ผู้ตรวจสอบภายใน 
ช่ือส านกังาน   : บรษัิท ตรวจสอบภายในธรรมนติิ จ ากดั 
ที่ตัง้    : 178 อาคารธรรมนิติ ชัน้ 5 ซอยเพิ่มทรพัย ์(ประชาช่ืน 20) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  

    กรุงเทพฯ 10800 
โทรศพัท ์    : 0 2587 8080 
โทรสาร    : 0 2586 0301 
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ส่วนที ่2 
การจัดการและการก ากับดแูลกจิการ 
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7. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถอืหุน้ 
 

ผู้ถอืหุ้น 
โครงสร้างการถอืหุน้ 
7.1 หลักทรัพยข์องบริษัทฯ 

บรษัิทฯ มีทนุจดทะเบียน 180 ลา้นบาท เรยีกช าระเต็มมลูคา่แลว้ 180 ลา้นบาท แบง่เป็นหุน้สามญั 180 ลา้นหุน้
มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 

 
7.2 รายชื่อผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ  
 

ณ วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2563 มีดงัตอ่ไปนี ้
 

ผู้ถอืหุ้น 

 
 

แหล่งขอ้มูล : บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 

กลุม่ผูถื้อหุน้รายใหญ่ที่มีอิทธิพลตอ่การก าหนดนโยบายการจดัการหรอืการด าเนินการของบรษัิทฯ อยา่งมีนยัส าคญั ดงันี  ้
1. กลุ่มครอบครวัสิหนาทกถากุล ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 16.98 ประกอบดว้ย นายจตุพร สิหนาทกถากุล        

นายสชุาติ สิหนาทกถากุล นางนิภาภทัร สิหนาทกถากุล นายฐิติ สิหนาทกถากุล นายปิติภทัร สิหนาทกถากุล นางสาว      
อรอารี สิหนาทกถากุล และนายทศพร สิหนาทกถากุล  

2. ครอบครวัสหินาทกถากลุ ถือหุน้และเป็นกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบรษัิท สยามสนิทรพัยพ์ฒันา จ ากดั 
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7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บรษัิทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 60 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคล อย่างไร
ก็ตามบริษัทฯ อาจก าหนดใหก้ารจ่ายเงินปันผลมีอตัรานอ้ยกว่าอตัราที่ก าหนดขา้งตน้ได ้หากบริษัทฯ มีความจ าเป็นที่
จะตอ้งน าเงินก าไรสทุธิจ านวนดงักลา่วมาใชเ้พื่อขยายการด าเนินงานของบรษัิทฯ ตอ่ไป 

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 3/2563 ไดม้ีมติอนุมัติใหเ้สนอการ
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 (จากผลการด าเนินงานตัง้แต่ 1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563) แก่ผูถื้อหุน้ ในอตัรา
หุน้ละ 0.45 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 81,000,000 บาท (แปดสบิเอ็ดลา้นบาทถว้น) โดยจะน าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
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8.1 คณะกรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษัท 
ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการบรษัิท ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 14 ทา่น  ดงันี ้
1. นพ. เจรญิ  มีนสขุ  ประธานกรรมการ 
2. ศ. เกียรตคิณุ นพ. เดชา ตนัไพจิตร  กรรมการ 
3. นายประภทัร   สทุธาเวศ  กรรมการ 
4. นายสเุมธ   เจนเจษฎา  กรรมการ 
5. นพ. อาคม   เชียรศิลป์  กรรมการ 
6. นายฐิติ   สหินาทกถากลุ  กรรมการ 
7. นายปิติภทัร   สหินาทกถากลุ  กรรมการ 
8. นายนรเทพ   สหินาทกถากลุ  กรรมการ 
9. นายทศพร  สหินาทกถากลุ กรรมการ 
10. นายไกรศกัดิ ์  ขดัค า   กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
11. นพ. ปรดีี   เหตระกลู  กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
12. รศ. นพ. เชิดศกัดิ ์ ธีระบตุร   กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
13. รศ. ดร. ปัญญา  อิสระวรวาณิช  กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
14. นายชยัฤกษ ์  วิรยิะรตันพร กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท 

ประกอบดว้ย นายฐิติ สิหนาทกถากุล นายประภทัร สทุธาเวศ นายทศพร สิหนาทกถากุล และนายอาคม เชียร
ศิลป์ กรรมการสองในสีท่า่นดงักลา่วนี ้ลงลายมือช่ือรว่มกนั พรอ้มประทบัตราส าคญัของบรษัิทฯ 
 
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการมีขอบเขต หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้
ก. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทใหม้ีประสิทธิภาพ 

เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด 
ข. ในการท าหนา้ที่เป็นประธานในท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท กรณีการประชมุมีการลงคะแนน และคะแนนเสียง

เทา่กนั ใหป้ระธานออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
ค. สนบัสนนุใหค้ณะกรรมการบรษัิทปฏิบตัิหนา้ที่อยา่งมีประสทิธิภาพและเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
ง. เป็นประธานการประชุมผูถื้อหุน้ และด าเนินการประชุมผูถื้อหุน้ใหม้ีประสิทธิภาพ เป็นไปตามข้อบงัคบัของ

บรษัิทฯ หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)  | 25  
  

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ตลอดจนมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ที่ชอบดว้ยกฎหมายดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต และ
ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษัิทฯ โดยสรุปอ านาจหนา้ที่ท่ีส  าคญัได ้ดงันี ้

ก. จดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลา
บญัชีของบรษัิทฯ 

ข. จดัใหม้ีการประชมุคณะกรรมการบรษัิท อยา่งนอ้ย 3 เดือนตอ่ครัง้ 
ค. จดัใหม้ีการท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลา

บญัชีของบรษัิทฯ ซึง่ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตไดต้รวจสอบแลว้ และน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา
และอนมุตัิ 

ง. คณะกรรมการบรษัิทอาจมอบอ านาจใหก้รรมการทา่นหนึง่ หรอืหลายทา่น หรอืบคุคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่าง
หนึง่อยา่งใดแทนคณะกรรมการบรษัิทได ้โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบ
อ านาจเพื่อใหบุ้คคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร ซึง่คณะกรรมการบรษัิทอาจยกเลกิ เพิกถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขบคุคล
ที่ไดร้บัมอบอ านาจหรอือ านาจนัน้ ๆ ไดเ้มื่อเห็นสมควร 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอ านาจใหผู้อ้  านวยการมีอ านาจหนา้ที่ในการปฏิบตัิงานต่าง ๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของผูอ้  านวยการ ซึ่งการมอบอ านาจนัน้ ตอ้งไม่มี
ลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าใหผู้อ้  านวยการสามารถพิจารณาและอนมุตัิรายการที่ตนหรือบคุคลที่อาจ
มีความขดัแยง้มีสว่นไดส้ว่นเสยีหรอืมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกบับรษัิทฯ หรือบริษัทย่อย (ถา้มี) 
ยกเวน้เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ
อนมุตัิไวแ้ลว้ 

จ. ก าหนดนโยบาย แนวทาง แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมก ากับดูแลการบริหารและการ
จดัการของผูอ้  านวยการใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ไดร้บัมอบหมาย เวน้แต่ในเรื่องดงัต่อไปนี ้คณะกรรมการ
บรษัิทตอ้งไดร้บัมติอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ก่อนการด าเนินการ อนัไดแ้ก่ เรื่องที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้ง
ไดร้บัมติอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ เช่น การเพิ่มทนุ การลดทนุ การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิทฯ ทัง้หมด
หรือบางส่วนที่ส  าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น หรือการซือ้หรือรบัโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การ
แกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบั เป็นตน้ 
นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษัิทยงัมีขอบเขตหนา้ที่ในการก ากบัดแูลใหบ้ริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ย
บริษัทมหาชนจ ากดั กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย เช่น การท ารายการที่เก่ียวโยงกันและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์ที่ส  าคัญตาม
กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เป็นตน้ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทฯ 

ฉ. พิจารณาโครงสรา้งการบริหารงาน แตง่ตัง้ผูอ้  านวยการและคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม 
ช. ติดตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งตอ่เนื่อง 
ซ. กรรมการจะตอ้งไมป่ระกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ หรือ

เขา้เป็นหุน้สว่นในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากัดความรบัผิดในหา้งหุน้ส่วนจ ากัด หรือเป็น
กรรมการของบรษัิทเอกชน หรอืบรษัิทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบั
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กิจการของบรษัิทฯ ไมว่า่จะท าเพื่อประโยชนต์น หรอืเพื่อประโยชนผ์ูอ้ื่น เวน้แตจ่ะไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้
ทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

ฌ. กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักชา้ หากมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มในสญัญาที่
บรษัิทฯ ท าขึน้หรอืถือหุน้หรอืหุน้กูเ้พิ่มขึน้ หรอืลดลง ไมว่า่กบัในบรษัิทฯ หรอืบรษัิทในเครอื 

 

การพัฒนาความรู้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
บรษัิทฯ มุง่เนน้สง่เสรมิการพฒันาความรูค้วามสามารถในการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่องแก่คณะกรรมการบริษัท 

ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษัท และบุคลากร โดยในส่วนของคณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมใหเ้ขา้อบรมหรือเขา้ร่วมใน
หลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการ หรือกิจกรรมสมัมนาที่หน่วยงานดงัต่อไปนีจ้ดัขึน้ เช่น สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เป็นตน้ เพื่อเป็นการเพิ่มพนูความรู ้ความสามารถใน
การปฏิบตัิงานในหนา้ที่กรรมการบรษัิท ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

โดยในปี 2562 กรรมการบริษัทไดเ้ขา้รบัการอบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 
165/2562 จ านวน 2 ทา่น ไดแ้ก่ นายนรเทพ สหินาทกถากลุ และนายปิติภทัร สหินาทกถากลุ 

ทัง้นี ้ในปีที่ผ่านมา รศ. ดร. ปัญญา อิสระวรวาณิช ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ ไดเ้ขา้รว่มสมัมนาทัง้หมด 8 ครัง้ ในหวัขอ้ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การลดคา่เช่าตามสญัญาเช่าจากผูใ้หเ้ช่าเนื่องจากสถานการณ ์COVID-19 จะรบัรูร้ายการทางบญัชีอยา่งไร  
2. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เรือ่งรายไดจ้ากสญัญาที่ท ากบัลกูคา้ ตอนที่ 1-3 
3. COVID-19 Impact to financial statements & TFAC Accounting relief 
4. การเสวนาประเด็นทางการบญัชีและการสอบบญัชี ในสถานการณว์ิกฤต COVID-19 
5. แนวทางการปรบัปรุง NPAE การศกึษาผลกระทบตอ่นกับญัชีและสาธารณะชน 
6. ความรบัผิดชอบของนกับญัชีและผูส้อบบญัชีตามรา่งพระราชบญัญตัิปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
7. โครงการฝึกอบรมหลกัสตูรความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการที่ไม่มีส่วน        

ไดเ้สยีสาธารณกบัภาษีอากร 
8. หลกัสตูร การท าบญัชีชดุเดียวและภาษีเงินไดน้ิติบคุคลส าหรบั SME 

 

หวัขอ้ดงักลา่วขา้งตน้เป็นหวัขอ้ที่เพิ่มพนูความรูท้างดา้นบญัชีและการเงิน 
 

เลขานุการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้ให ้นางดารณี ทบัแก่น ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 14 กันยายน 

2561 เพื่อท าหนา้ที่ดแูลและจดัการการประชุมของคณะกรรมการบริษัท การประชุมผูถื้อหุน้ รวมทัง้จดัท าและเก็บรกัษา 
ทะเบียนกรรมการ หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการบรษัิท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนงัสือนดัประชุมผูถื้อ
หุน้ รายงานการประชมุผูถื้อหุน้ รายงานประจ าปี และจดัเก็บเอกสารตามที่กฎหมายก าหนด เช่น รายงานการมีสว่นไดเ้สียที่
รายงานโดยกรรมการบริษัทฯ หรือผูบ้ริหาร เป็นตน้ นอกจากนี ้ยงัช่วยใหค้  าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร
เก่ียวกบักฎเกณฑต์า่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบับรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และการก ากบัดแูลกิจการที่ดี
ของบรษัิท 
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ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทมีดังนี้ 
1.  ใหค้  าแนะน าเบือ้งตน้แก่คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของ

บรษัิทฯ และติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามอย่างถกูตอ้ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระส าคญัต่อ
กรรมการบรษัิทฯ 

2.  จดัท าหนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้ และหนงัสอืเชิญประชมุคณะกรรมการบรษัิท รวมถึงจดัการประชุมผูถื้อหุน้ 
และประชมุคณะกรรมการบรษัิทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

3.  บนัทกึรายงานการประชมุผูถื้อหุน้และการประชมุคณะกรรมการบรษัิท รวมทัง้ติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามมติ
ที่ประชมุดงักลา่ว 

4.  จัดท าและเก็บรกัษาเอกสารตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ทะเบียนกรรมการ รายงานการมีส่วนไดเ้สียที่
รายงานโดยกรรมการบรษัิทฯ หรอืผูบ้รหิาร เป็นตน้ 

5.  ดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศของบริษัทฯ ในสว่นที่รบัผิดชอบต่อหน่วยงานที่มีหนา้ที่
ก ากบัดแูลบรษัิทฯ 

6.  ติดตอ่และสือ่สารกบัผูถื้อหุน้ 
7.  ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบรษัิท 

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการ 5 ทา่น ดงันี ้

1. นายไกรศกัดิ ์ขดัค า  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นพ. ปรดีี เหตระกลู   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3. รศ. นพ. เชิดศกัดิ ์ธีระบตุร  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. รศ. ดร. ปัญญา อิสระวรวาณิช  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายชยัฤกษ์ วิรยิะรตันพร  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 

โดยมี รศ. ดร. ปัญญา อิสระวรวาณิช ซึ่งปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ า คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี 
สาขาวิชาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และเป็นผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย และ นายชยัฤกษ์ วิริยะรตั
นพร ซึง่เคยเป็นท่ีปรกึษาดา้นบญัชี และภาษีอากร ของบรษัิท ไอ.จี.เอส. จ ากดั (มหาชน) เป็นผูม้ีความรูแ้ละประสบการณ์
ทางดา้นบญัชีหรอืการเงิน จ านวน 2 ทา่น 
 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลอืกให ้นายอรรถพงศ ์ทิพยอ์กัษร ด ารงต าแหนง่เลขานกุารคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อท าหนา้ที่ดแูลและจดัการช่วยเหลือการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการนดัหมายการ
ประชมุ การจดัเตรยีมวาระการประชมุ น าสง่เอกสารประกอบการประชมุและบนัทกึรายงานการประชมุ 
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ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

ก. สอบทานใหบ้รษัิทฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเพียงพอ 
ข. สอบทานใหบ้ริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรอื
หนว่ยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน  

ค. สอบทานใหบ้ริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทฯ 

ง. พิจารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และเสนอ
คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมทัง้เขา้รว่มประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชุมดว้ย
อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

จ. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มลูของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยง หรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชนใ์หม้ีความถกูตอ้งและครบถว้นใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์
ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทฯ 

ฉ. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย เช่น 
ทบทวนนโยบายการบรหิารทางการเงินและการบรหิารความเสีย่ง ทบทวนการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารบริษัทฯ ในรายงานส าคัญที่ต้องเสนอสาธารณชนตามที่
กฎหมายก าหนด ไดแ้ก่ บทรายงานและการวิเคราะหข์องฝ่ายบรหิาร เป็นตน้ 

ช. ด าเนินการจัดท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของ
บรษัิทฯ ซึง่รายงานดงักลา่วตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดงักลา่วควรประกอบดว้ย
ขอ้มลูดงัตอ่ไปนี ้
 ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษัิทฯ 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯ 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ 
 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของ 
      ตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทฯ 
 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
 รายงานอื่นใดที่เห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบท่ี 
      ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

ซ. รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบเป็นประจ าอยา่งนอ้ยไตร
มาสละหนึง่ครัง้ 

ฌ. ร่วมใหค้วามเห็นในการพิจารณาผลงาน การแต่งตัง้ การถอดถอน และการก าหนดค่าตอบแทนของผู้
ตรวจสอบภายใน 
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วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 
โดยก าหนดวาระการด ารงต าแหนง่ของกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ ดงัตอ่ไปนี ้

„ ประธานกรรมการตรวจสอบ 2 ปี 
„ กรรมการตรวจสอบ 2 ปี 

ทัง้นี ้เมื่อครบวาระการด ารงต าแหนง่แลว้ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พน้จากต าแหน่ง
ตามวาระอาจไดร้บัการแตง่ตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหนง่ไดอ้ีก 
 

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบและกระบวนการสรรหา 
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 3 ท่าน ที่มีคณุสมบตัิตามกฎหมายว่า

ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั หรอืระเบียบของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลักทรพัย์ก าหนด ทัง้นีก้รรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรูด้้านการบัญชีหรือการเงิน และมี
ประสบการณเ์พียงพอท่ีจะสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงิน โดยแตล่ะทา่นจะมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี 
โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ ซึง่มีนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ดงันี ้

ก. ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผู้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้นี ้ ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการ
อิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

ข. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารของบริษัทฯ ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้
เงินเดือนประจ า หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ย
กว่า 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการตรวจสอบเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษา
ของสว่นราชการซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ 

ค. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา 
คู่สมรส พี่นอ้ง บตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม 
หรอืบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

ง. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทัง้ไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บริษัทย่อย 
บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้
ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 
 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่ อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรบัความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ิน รวมถึง
พฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษัิทฯ หรอืคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระตอ่อีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ย
ละ 3 ของสนิทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษัิทฯ หรอืตัง้แต ่20,000,000 บาทขึน้ไป แลว้แตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นี ้
การค านวณภาระหนีด้ังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณา
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ภาระหนีด้ังกล่าว ใหน้ับรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกนั 
 ค าว่า “ผูถื้อหุน้ที่มีนยั” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า ผูถื้อหุ้นในกิจการใดเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวน
หุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของกิจการนัน้ และการถือหุน้ดงักลา่วใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย 

จ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัชี ซึ่งมี
ผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทฯ 
สงักดัอยู ่เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
 ค าวา่ “หุน้สว่น” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า บคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากส านกังานสอบบญัชี ใหเ้ป็นผู้
ลงลายมือช่ือในรายงานการสอบบญัชี ในนามของนิติบคุคลนัน้ 
 ค าว่า “ผูถื้อหุน้ที่มีนยั” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า ผูถื้อหุน้ในกิจการใดเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวน
หุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของกิจการนัน้ และการถือหุน้ดงักลา่วใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย 

ฉ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ไดร้บัคา่บรกิารเกินกวา่ 2,000,000  บาทตอ่ปีจากบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของผู้
ใหบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

ค าวา่ “หุน้สว่น” ตามวรรคหนึง่ หมายความวา่ บคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ ใหเ้ป็นผู้
ลงลายมือช่ือในรายงานการใหบ้รกิารทางวิชาชีพ ในนามของนิติบคุคลนัน้ 

ค าว่า “ผูถื้อหุน้ที่มีนยั” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า ผูถื้อหุน้ในกิจการใดเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวน
หุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของกิจการนัน้ และการถือหุน้ดงักลา่วใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย 

ช. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่ง
เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

ซ. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ  หรือบริษัทย่อย 
หรอืไมเ่ป็นหุน้สว่นที่มีนยัในหา้งหุน้สว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่
รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

ฌ. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิทฯ 
 

ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบ จะตอ้งมีคณุสมบตัิเพิ่มเติมนอกเหนือจากคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ ดงันี ้
ก. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัท

ใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทฯ และ
ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดบัเดียวกนัเฉพาะที่เป็นบริษัทที่มีหุน้จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ข. เป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถและประสบการณท์ี่เพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้
กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 ทา่นมีความรูแ้ละประสบการณท์ี่เพียงพอในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบ
การเงิน 
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ค. สามารถแสดงความเห็น และใหข้อ้แนะน าต่อรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในจากฝ่ายตรวจสอบ
ภายในหรอืผูใ้หบ้รกิารตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ 

 

8.3 ผู้บริหาร 
 ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 คณะผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารจ านวน 13 ทา่น ดงันี ้
1. นายฐิต ิ   สหินาทกถากลุ  ประธานฝ่ายบรหิาร* 
2. นพ. เจรญิ    มีนสขุ   ประธานฝ่ายแพทย ์
3. ศ. คลนิิกเกียรติคณุ นพ. ชยัพร  ภทัราคม   ผูอ้  านวยการแพทย ์และผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตัิการพิเศษ 
4. นพ. วีระชยั    พึง่รศัมี  รองผูอ้  านวยการแพทย ์
5. นางน า้เพ็ชร    สรคัคานนท ์ รองผูอ้  านวยการแพทย ์งานพยาบาล 
6. นางชฎารตัน ์   ศิรวิฒัน ์  รองผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตัิการพิเศษ 
7. นพ. บรรเจิด   บาลมงคล รองผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตัิการพิเศษ (บรหิารคณุภาพ) 
8. นางสาวมาล ี   บญุลชียั   รองผูอ้  านวยการบรหิารอาวโุส สายงานสนบัสนนุ  
9. นางดารณี    ทบัแก่น   รองผูอ้  านวยการบรหิาร สายงานบญัชีและการเงิน 
10. นางสาวปทมุรตัน ์  ขจรศรเีกียรติ ผูช้่วยผูอ้  านวยการแพทย ์งานวิชาการพยาบาล 
11. นายพงษ์ศกัดิ ์   เตชะสถิระกลุ ผูช้่วยผูอ้  านวยการแพทย ์งานสนบัสนนุแพทย ์
12. นางสาวสรุญัชนา  ตนัพลรีตัน ์ ผูช้่วยผูอ้  านวยการบรหิาร ฝ่ายบรกิารสว่นหนา้ 
13. นายศรุฒม ์   พงศไ์พโรจน ์ ผูช้่วยผูอ้  านวยการบรหิาร สายงานพฒันาธุรกิจ 
 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานฝ่ายบริหาร 
ประธานฝ่ายบรหิารมีขอบเขต หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้

ก. รว่มพิจารณาการจดัสรรงบประมาณประจ าปี ตามที่ฝ่ายจดัการเสนอ ก่อนที่จะน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนมุตัิ 

ข. อนมุตัิการจดัซือ้จดัจา้งในวงเงินไมเ่กิน 10,000,000 บาทตอ่ครัง้ 
ทัง้นี ้อ  านาจของประธานฝ่ายบริหารจะไม่รวมถึงอ านาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแยง้ หรือ

รายการใดที่ประธานฝ่ายบริหาร หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักับประธานฝ่ายบริหารมีส่วนไดส้ว่นเสีย หรือผลประโยชนใ์น
ลกัษณะอื่นใดขดัแยง้กบับรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย (ถา้มี) ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งการอนมุตัิ
รายการในลกัษณะดงักลา่วจะตอ้งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้  เพื่อพิจารณาและอนมุตัิ
รายการดงักลา่ว ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด เวน้แต่เป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นลกัษณะ
การด าเนินธุรกรรมการคา้ปกติทั่วไปของบรษัิทฯ ที่คณะกรรมการบรษัิทก าหนดกรอบการพิจารณาไวช้ดัเจนแลว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________ 
*นายฐิติ สหินาทกถากลุ ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นประธานฝ่ายบรหิาร ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 1/2563 ประชมุเมื่อ
วนัท่ี 13 มีนาคม 2563 
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ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานฝ่ายแพทย ์
ประธานฝ่ายแพทยม์ีอ  านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบใหค้ าปรกึษา ค าแนะน าแก่แพทย ์ก าหนดนโยบายดา้น

การแพทย ์ดงัตอ่ไปนี ้
ก. ก ากบัดแูลนโยบายดา้นการแพทยข์องบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบของกระทรวงสาธารณสขุ 
ข. เป็นท่ีปรกึษาใหค้  าแนะน าเพื่อใหแ้พทยป์ระกอบวิชาชีพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

ทัง้นี ้อ านาจของประธานฝ่ายแพทยจ์ะไมร่วมถงึอ านาจในการอนมุตัิรายการใดที่อาจมีความขดัแยง้ หรอืรายการ
ใดที่ประธานฝ่ายแพทย ์หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกบัประธานฝ่ายแพทยม์ีส่วนไดเ้สีย หรือผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใด
ขดัแยง้กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถา้มี) ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมตัิรายการใน
ลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการ
ดงักล่าวตามที่ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด เวน้แต่เป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นลกัษณะการ
ด าเนินการธุรกรรมการคา้ปกติทั่วไปของบรษัิทฯ ที่คณะกรรมการบรษัิทก าหนดกรอบการพิจารณาไวช้ดัเจนแลว้ 
 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้อ านวยการแพทย ์
ผูอ้  านวยการแพทย์มีอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเก่ียวกับการด าเนินงาน

ตามปกติธุระดา้นแพทย ์ดงัตอ่ไปนี ้
ก. ควบคุมดูแลการใหบ้ริการรกัษาพยาบาล รวมถึงการบริหารงานประจ าวันของแพทย ์ทันตแพทย ์พยาบาล   

เภสชักร และบุคลากรทางการแพทยอ์ื่น ๆ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา        
ทนัตแพทยสภา สภาการพยาบาล เภสชัสภา เป็นตน้ 

ข. ด าเนินการหรือปฏิบัติงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการ
บรษัิท 

ค. พิจารณาคดัเลอืกบคุลากรทางการแพทยท์ี่มีความรู ้ความช านาญมารว่มงานกบัโรงพยาบาลไทยนครนิทร ์
ง. ควบคมุดแูลการพิจารณาคดัเลอืกยา เวชภณัฑ ์เครือ่งมือทางการแพทย ์และอปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้งทางการแพทย์ 
จ. รว่มกบัผูอ้  านวยการตามสายงานพิจารณาเงินเดือน เงินค่าตอบแทน ซึ่งไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท

ใหแ้ก่บคุลากรของบรษัิทฯ หรอืบคุคลใด ๆ ที่กระท ากิจการใหบ้รษัิทฯ 
ฉ. ควบคุมดูแลการรักษามาตรฐานของการให้บริการให้มีคุณภาพ ซึ่งรับรองโดยสถาบันรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) 
ทัง้นี ้อ านาจของผูอ้  านวยการแพทยจ์ะไมร่วมถึงอ านาจในการอนมุตัิรายการใดที่อาจมีความขดัแยง้ หรอืรายการ

ใดที่ผูอ้  านวยการแพทย ์หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูอ้  านวยการแพทยม์ีสว่นไดเ้สีย หรือผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใด
ขดัแยง้กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถา้มี) ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมตัิรายการใน
ลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการ
ดงักล่าวตามที่ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด เวน้แต่เป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นลกัษณะการ
ด าเนินการธุรกรรมการคา้ปกติทั่วไปของบรษัิทฯ ที่คณะกรรมการบรษัิทก าหนดกรอบการพิจารณาไวช้ดัเจนแลว้ 
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ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตัิการพิเศษมีอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบงานดา้นการพฒันาคณุภาพทัง้หมดใน

โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์ดงัตอ่ไปนี ้
ก. ดแูลรบัผิดชอบงานดา้นพฒันาคณุภาพทัง้หมดในโรงพยาบาลไทยนครนิทร ์
ข. ดแูลรบัผิดชอบในการบรหิารความเสีย่งดา้นการบรกิารตรวจรกัษาพยาบาลในโรงพยาบาลไทยนครนิทรท์ัง้หมด 
ค. ด าเนินการ หรือปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการ

บรษัิท 
ง. รว่มกบัผูอ้  านวยการตามสายงานพิจารณาเงินเดือน เงินค่าตอบแทน ซึ่งไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท

ใหแ้ก่บคุลากรของบรษัิทฯ หรอืบคุคลใด ๆ ที่กระท ากิจการใหบ้รษัิทฯ 
จ. ควบคมุการรกัษามาตรฐานของการใหบ้ริการใหม้ีคณุภาพซึ่งรบัรองโดยสถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล 

(องคก์ารมหาชน) 
ทัง้นี ้อ  านาจของผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตัิการพิเศษ จะไม่รวมถึงอ านาจในการอนุมตัิรายการใดที่อาจมีความ

ขดัแยง้ หรอืรายการใดที่ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตัิการพิเศษ หรอืบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตัิการพิเศษมี
สว่นไดเ้สยี หรอืผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดขดัแยง้กบับรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย (ถา้มี) ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย ซึง่การอนมุตัิรายการในลกัษณะดงักลา่วจะตอ้งเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท หรอืที่ประชุมผูถื้อ
หุน้เพื่อพิจารณาและอนมุตัิรายการดงักลา่วตามที่ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด เวน้แต่เป็นการ
อนุมตัิรายการที่เป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมการคา้ปกติทั่วไปของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดกรอบการ
พิจารณาไวช้ดัเจนแลว้ 
 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้อ านวยการบริหาร 
ผูอ้  านวยการบริหารมีอ านาจหนา้ที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเก่ียวกับการด าเนินงาน

ตามปกติธุระและงานบรหิารของบรษัิทฯ ดงัตอ่ไปนี ้
ก. ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการ และบรหิารงานประจ าวนัของบรษัิทฯ 
ข. ด าเนินการหรือปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการ

บรษัิท 
ค. พิจารณาเรื่องการจดัสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่ายจดัการเสนอก่อนที่จะน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมัติ ทัง้นี ้ใหร้วมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเฉพาะกรณีเร่งด่วน และให้น าเสนอคณะกรรมการ
บรษัิทเพื่อทราบในที่ประชมุคราวตอ่ไป 

ง. อนมุตัิการจดัซือ้จดัจา้งในวงเงินไมเ่กิน 300,000 บาทตอ่ครัง้ 
จ. รว่มกบัผูอ้  านวยการตามสายงานพิจารณาเงินเดือน เงินค่าตอบแทน ซึ่งไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท

ใหแ้ก่บคุลากรของบรษัิทฯ หรอืบคุคลใด ๆ ที่กระท ากิจการใหบ้รษัิทฯ 
ฉ. เป็นผูร้บัมอบอ านาจของบรษัิทฯ ในการบรหิารกิจการของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย 

ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสั่ง มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ หรอืมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ทกุประการ 
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ทัง้นี ้อ  านาจของผูอ้  านวยการบริหาร จะไม่รวมถึงอ านาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขดัแยง้ หรือ
รายการใดที่ผูอ้  านวยการบรหิาร หรอืบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูอ้  านวยการบรหิารมีสว่นไดเ้สีย หรือผลประโยชนใ์นลกัษณะ
อื่นใดขดัแยง้กบับรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย (ถา้มี) ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งการอนมุตัิรายการ
ในลกัษณะดงักลา่วจะตอ้งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนมุตัิรายการ
ดงักล่าวตามที่ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด เวน้แต่เป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นลกัษณะการ
ด าเนินธุรกรรมการคา้ปกติทั่วไปของบรษัิทฯ ที่คณะกรรมการบรษัิทก าหนดกรอบการพิจารณาไวช้ดัเจนแลว้ 

นอกจากนี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท มีมติเพิ่มอ านาจรองผูอ้  านวยการบรหิารและผูช้่วยผูอ้  านวยการบริหาร
ใหม้ีอ  านาจอนมุตัิการจดัซือ้ จดัจา้งในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาทต่อครัง้ เช่นเดียวกบัผูอ้  านวยการบริหาร ทัง้นี  ้การเพิ่ม
อ านาจดงักลา่วจะไมร่วมถึงอ านาจในการอนมุตัิรายการใดที่อาจมีความขดัแยง้ หรือรายการใดที่บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั
รองผูอ้  านวยการบริหารมีส่วนไดเ้สียหรือผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดขดัแยง้กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตัิรายการดังกล่าวตามที่ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ หรือ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด เวน้แตเ่ป็นการอนมุตัริายการท่ีเป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมการคา้ปกติทั่วไปของบรษัิทฯ ที่
คณะกรรมการบรษัิทก าหนดกรอบการพิจารณาไวช้ดัเจนแลว้ 
 

8.4 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
การคดัเลอืกบคุคลที่จะเขา้ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบรษัิทฯ จะตอ้งผา่นท่ีประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ตง่ตัง้ โดย

ใชเ้สยีงขา้งมากโดยมิไดผ้า่นขัน้ตอนของคณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ตาม ผูท้ี่ไดร้บัการคดัเลอืกจะตอ้งมีคณุสมบตัิตาม
หลกัเกณฑข์องพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 โดยพิจารณาจากผูท้รงคุณวุฒิที่มีพืน้ฐานและความ
ช านาญในสาขาอาชีพซึ่งเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีภาวะความเป็นผูน้  า วิสยัทัศนก์วา้งไกล มี
คณุธรรม จรยิธรรม ประวตัิการท างานท่ีโปรง่ใส และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระเป็นส าคญั 

ในการสรรหาผู้บริหาร บริษัทฯ มีคณะอนุกรรมการซึ่งประกอบไปดว้ยผูบ้ริหารจากทัง้ฝ่ายแพทย ์ฝ่ายการ
พยาบาล ฝ่ายบริหาร ร่วมพิจารณาคุณสมบัติและสมัภาษณเ์พื่อประเมินความสามารถและประสบการณท์ี่เก่ียวขอ้ง 
พรอ้มกับมีมาตรการพิจารณาก าหนดผลตอบแทนผู้บริหารตามหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ โดยใช้ข้อมูล
ผลตอบแทนของอตุสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดใกลเ้คียงกนั 
 

8.5 การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
คณะกรรมการบรษัิทก าหนดนโยบายการด ารงต าแหนง่กรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอื่นไว ้ดงันี ้
นโยบายการด ารงต าแหนง่กรรมการในบรษัิทจดทะเบียนของกรรมการ  
1) คณะกรรมการบริษัท ไดก้ าหนดใหก้รรมการแต่ละท่านสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

อื่นได ้โดยเมื่อรวมแลว้ไมเ่กินจ านวน 3 บริษัทจดทะเบียน ทัง้นี ้เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท าหนา้ที่ และใหก้รรมการ
สามารถอทุิศเวลาในการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการของบรษัิทฯ ไดอ้ยา่งเต็มที่  

2) กรรมการไมค่วรรบัเป็นกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอื่นที่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทฯ 
และการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการ 
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8.6 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ส าหรับกรรมการที่เข้ารับต าแหน่งใหม่  
บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ที่เพิ่งเขา้รบัต าแหน่งทกุครัง้ โดยมอบหมายใหเ้ลขานกุารบริษัท 

เป็นผูน้  าเสนอเอกสารและขอ้มลูที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการใหม่ เพื่อใหก้รรมการใหม่ไดร้บัทราบ 
นโยบายธุรกิจของบรษัิทฯ รวมทัง้ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง เช่น โครงสรา้งองคก์ร ผูถื้อหุน้ ผลการด าเนินงาน ขอ้มลูระบบต่าง ๆ ที่
ใชง้านภายใน รวมทัง้กฎหมาย กฎเกณฑต์า่ง ๆ พรอ้มทัง้สง่มอบคูม่ือส าหรบักรรมการ ซึง่เป็นขอ้มลูที่เป็นประโยชนส์  าหรบั
การเป็นกรรมการ ใหก้บักรรมการใหม ่ทัง้นี ้คูม่ือกรรมการ ประกอบดว้ย 
1. พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
2. พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
3. ใบส าคญัแสดงการจดทะเบียนบรษัิท 
4. หนงัสอืรบัรองบรษัิท 
5. วตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ 
6. ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 
7. คูม่ือการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิทฯ 
8. คูม่ือกรรมการบรษัิทจดทะเบียน  

ทัง้นี ้ในปี 2563 บรษัิทฯ มีกรรมการเขา้ใหม ่1 ทา่น คือ นายทศพร สหินาทกถากลุ 
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8.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
บรษัิทฯ ไดจ้่ายคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร รวมทัง้คา่ตอบแทนอื่น ๆ ส าหรบัปีทีส่ิน้สดุ ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2563
ดงัตอ่ไปนี ้

ก. คา่ตอบแทนรวมของกรรมการบรษัิท ในรูปแบบคา่เบีย้ประชมุและสวสัดิการ ดงันี ้

 
 

คา่ตอบแทนกรรมการ คือ คา่ตอบแทนที่จ่ายใหแ้ก่กรรมการของบริษัทฯ โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชนท์ี่
เก่ียวขอ้งที่จ่ายใหแ้ก่ผูบ้รหิาร และคา่ตอบแทนกรรมการดงักลา่วไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้แลว้ 

ส าหรบัสวัสดิการการรกัษาพยาบาลของกรรมการและครอบครวัจ านวน 800,000 บาทต่อปีต่อท่านนั้น ในปี 
2563 สวสัดิการดงักลา่วถกูใชไ้ปคิดเป็นเงิน 3,230,152 บาท ปรากฏตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 6 ทัง้นี ้กรณีใช้
สทิธิสวสัดิการเกินวงเงินดงักลา่ว บรษัิทฯ จะด าเนินการเรยีกเก็บตามขัน้ตอนตอ่ไป 

ข. คา่ตอบแทนของกรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร 
คา่ตอบแทนรวมของกรรมการบรหิารและผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ประจ า ปี 2563 คิดเป็นเงิน 38.84 ลา้นบาทโดยที่

คา่ตอบแทนดงักลา่วรวมถึงเงินเดือน คา่ธรรมเนียมแพทย ์และผลประโยชนท์ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร 
 
 
 
 

________________________________ 
*นายจตพุร สหินาทกถากลุ ผูซ้ึง่ด  ารงต าแหนง่ประธานกรรมการไดพ้น้จากต าแหนง่ก่อนครบก าหนดตามวาระ เมื่อวนัท่ี  
27 กมุภาพนัธ ์2563 
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8.8 บุคลากร  
บริษัทฯ ไดก้ าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่บคุลากรตามหนา้ที่ความรบัผิดชอบและผลการปฏิบตัิงาน โดยไดก้ าหนด

นโยบายใหม้ีการพิจารณาปรบัปรุงการจ่ายคา่ตอบแทน และการจ่ายคา่ตอบแทนพิเศษตามความเหมาะสมและเป็นธรรม 

ใหส้อดคลอ้งกบัปัจจัยต่าง ๆ ทัง้ดา้นเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ และผลตอบแทนมาตรฐานของกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน 

ตลอดจนผลประกอบการของบรษัิทฯ  และพิจารณาจากการประเมินผลการท างานควบคูก่นัไปทกุปี 

นอกจากการก าหนดคา่ตอบแทนที่เหมาะสมแลว้ บรษัิทฯ ยงัมีสวสัดิการการรกัษาพยาบาล และสวสัดิการอื่น ๆ 

ไดแ้ก่ กองทนุประกนัสงัคม กองทนุส ารองเลีย้งชีพ สวสัดิการเครือ่งแบบบคุลากร สวสัดิการงานมงคลสมรส สวสัดิการงาน

ฌาปนกิจ สวสัดิการเงินช่วยเหลอืกรณีทพุพลภาพหรอืเสยีชีวิต การตรวจสขุภาพประจ าปี การรบัวคัซีนป้องกนัโรคไขห้วดั

ใหญ่ รวมถึงสทิธิพิเศษแก่บคุคลในครอบครวัของบคุลากรในการเขา้รบัการรกัษาพยาบาล เป็นตน้ 

ขอ้มลูบคุลากร ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 บรษัิทฯ มีบคุลากรประจ า 1,193 คน และบคุลากรชั่วคราว 108 คน 
รวมทัง้สิน้ 1,301 คน โดยมีค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัเงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชนอ์ื่นใดของบคุลากร ส าหรบัปี 2563 
ดงันี ้
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9.  การก ากับดูแลกจิการ 

บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญกับการด าเนินงานภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทไดป้ฏิบตัิตาม
แนวทางปฏิบตัิที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดไวใ้นขอ้พึงปฏิบตัิที่ดี
ส  าหรบักรรมการบรษัิทจดทะเบียน (Code of Best Practice for Directors of Listed Companies) 

นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัตระหนกัถึงบทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบภายใตห้ลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดย
เช่ือว่าการก ากับดูแลกิจการที่ดีท าให้บริษัทฯ มีระบบการก ากับดูแลการด าเนินงานที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และ
รบัผิดชอบตอ่สงัคม รวมถึงช่วยก าหนดโครงสรา้งและสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีระหวา่งคณะกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้ 
ผูล้งทนุ และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุฝ่าย เพื่อใหธุ้รกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง และมั่นคง ดงันัน้ บริษัทฯ 
จึงน าหลกัการการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีมาเป็นแนวทางในการด าเนินงานของบรษัิทฯ เพื่อประโยชนแ์ก่บรษัิทฯ และเป็นการ
เสรมิสรา้งความโปรง่ใสของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฝ่ายจดัการอนัจะสรา้งความเช่ือมั่นใหเ้กิดขึน้แก่ผูถื้อหุน้  ผู้
ลงทนุ และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุฝ่าย  

หลกัการก ากับดูแลกิจการมีแนวทางครอบคลมุเนือ้หาทัง้หมด 5 หมวด ดงัต่อไปนี ้หมวด 1 สิทธิของผูถื้อหุน้ 
หมวด 2 การปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทียมกนั หมวด 3 บทบาทของบรษัิทตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สีย หมวด 4 การเปิดเผยขอ้มลู
และความโปรง่ใส และหมวด 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ โดยในแตล่ะหมวด มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
 

1. การประชุมผู้ถอืหุ้น 
บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญักบัการปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทกุคนอยา่งเทา่เทียมกนัโดยในการประชมุผูถื้อหุน้บรษัิทฯ ในแต่

ละครัง้ บริษัทฯ จะจัดส่งหนงัสือนัดประชุมพรอ้มขอ้มูลประกอบการประชุมตามระเบียบวาระต่าง  ๆ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วัน นอกจากนีใ้นการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานของบรษัิทฯ สามารถแสดงความคิดเห็น และใหข้อ้เสนอแนะต่าง ๆ ไดอ้ย่างอิสระ โดยบริษัทฯ ด าเนินการเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการใชส้ทิธิของผูถื้อหุน้ในการเขา้ประชมุผูถื้อหุน้ ดงันี ้

บริษัทฯ ไดก้ าหนดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ปีละครัง้ ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน 
นบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษัิทฯ และในกรณีที่มีความจ าเป็นเรง่ดว่นตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ บรษัิทฯ จะเรียก
ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้เป็นกรณีไป 

 

การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า หลงัจากคณะกรรมการบริษัทมีมติใหจ้ัดประชุมผูถื้อหุน้และบริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยมติการ
ประชมุ  วนัประชมุ ระเบียบวาระการประชมุ ประกาศขา่วในเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใหผู้ถื้อหุน้
ทราบล่วงหนา้ในวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ หรือภายในเวลา 9.00 น. ของวนัถัดไป บริษัทฯ จะจัดส่งหนงัสือเชิญ
ประชุมซึ่งประกอบดว้ยรายละเอียดขอ้มูล วนั เวลา สถานที่ วาระการประชุม ขอ้มลูประกอบที่ส  าคญัและจ าเป็นส าหรบั
การตัดสินใจ หรือความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมที่ผ่านมา  รายงานประจ าปี พรอ้มทั้งเอกสาร
ประกอบการประชมุ เอกสารที่ตอ้งใชใ้นการมอบฉนัทะส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองได้ โดยระบุ
วิธีการมอบฉนัทะไวช้ดัเจนตามที่บรษัิทฯ จดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ และเปิดเผยในเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ลว่งหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อ
หุน้ รวมถึงการประกาศลงในหนังสือพิมพร์ายวันติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง  3 วัน ก่อนวนัประชุม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีเวลา
เพียงพอในการพิจารณาขอ้มลู โดยบรษัิทฯ จะไมก่ระท าการใด ๆ อนัมีลกัษณะเป็นการกระท าที่อาจเป็นการจ ากดัโอกาส
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ของผูถื้อหุน้ในการพิจารณาขอ้มลูของบรษัิทฯ ตลอดจนไมก่ระท าการใด ๆ อนัมีลกัษณะที่เป็นการกีดกนัหรอืสรา้งอปุสรรค
ในการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถติดตอ่สือ่สารระหวา่งกนั 
 

การอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถอืหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ อ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ทกุกลุม่
สามารถใชส้ทิธิในการเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงอยา่งเต็มที่ โดยไมม่ีคา่ใชจ้่ายและไมใ่หม้ีวิธีการท่ียุง่ยาก บรษัิทฯ จะไม่
กระท าการใด ๆ อนัมีลกัษณะเป็นการจ ากดัโอกาสการเขา้ประชุมของผูถื้อหุน้ บริษัทฯ จดัใหม้ีจุดบริการตรวจรายช่ือและ
จ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้แยกตามประเภทของผูถื้อหุน้ ซึง่ช่วยใหก้ารลงทะเบียนในวนัประชมุท าไดส้ะดวกและรวดเรว็ขึน้ 

บริษัทฯ มีนโยบายที่เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้รว่มประชุมไดด้ว้ยตนเอง  โดยผูถื้อหุน้สามารถมอบ
ฉนัทะใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระหรือบคุคลใด ๆ เป็นตวัแทนในการเขา้รว่มประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในที่ประชุมผูถื้อหุน้แทนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ไดจ้ดัสง่ไปใหพ้รอ้มกบัหนงัสือ
นดัประชมุ นอกจากนีผู้ถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดหนงัสอืมอบฉนัทะผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ไดอ้ีกดว้ย 
 

2. การด าเนินการประชุมผู้ถอืหุ้น 
บรษัิทฯ จดัใหม้ีการลงทะเบียนก่อนการประชุมโดยใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ พรอ้มจดัท าบตัรลงคะแนนส าหรบัแต่

ละวาระเพื่อใหข้ัน้ตอนในการลงทะเบียนและการนบัคะแนนในแตล่ะวาระเป็นไปอยา่งรวดเรว็และถกูตอ้ง 
บรษัิทฯ จดัใหม้ีการแนะน าคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต

ของบรษัิทฯ ซึง่ท าหนา้ที่เป็นคนกลางเพื่อความโปรง่ใสก่อนเริ่มเขา้สูก่ารประชุม และบริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนไวเ้ป็น
หลกัฐานเพื่อจะไดต้รวจสอบไดใ้นกรณีมีขอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั 

บรษัิทฯ จะด าเนินการประชุมตามล าดบัวาระการประชุม เวน้แต่ที่ประชุมจะมีมติใหเ้ปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระ
ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจ านวนผูถื้อหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ซึง่เขา้รว่มประชมุ 

ในการประชมุผูถื้อหุน้ บรษัิทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมในการซกัถาม การเสนอความ
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ  ในท่ีประชมุ มีการแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบถงึวธีิการนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งลงมตใิน
แต่ละวาระ รวมถึงการใชส้ิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชดัเจน โดยภายหลงัการประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทฯ มี
การจดัท าบนัทกึประเด็นซกัถามและขอ้คิดเห็นที่ส  าคญัไวใ้นรายงานการประชมุผูถื้อหุน้อยา่งครบถว้นถกูตอ้ง 

 

3. การเปิดเผยมติการประชุมผู้ถอืหุ้น 
บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้พรอ้มผลการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้  และระบุอย่าง

ชดัเจนวา่เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง เป็นจ านวนเสยีงและสดัสว่นเทา่ใดในแต่ละวาระ รวมถึงวิธีการลงคะแนนและ
นบัคะแนน ซึ่งบริษัทฯ จะชีแ้จงใหผู้ถื้อหุน้ทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระแลว้ โดยจะเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบริษัทฯ 
และระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยภายในช่วงเย็นหลงัจากเสรจ็สิน้การประชุมหรือภายในเวลา 09.00 น. 
ของวนัถดัไป และจะจดัสง่รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยภ์ายในก าหนด 14 วนั นบัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้ โดยมีการสรุปสาระส าคญัของขอ้
ซกัถามและขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุน้ในแตล่ะวาระอยา่งครบถว้นรวมถึงค าชีแ้จงของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทฯ 
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หมวดที่ 2 การปฏิบตัิต่อผู้ถอืหุ้นอยา่งเท่าเทียมกัน 
1.  การคุ้มครองสิทธิของผู้ถอืหุ้น 

ในการประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทฯ จะเสนอช่ือกรรมการในวาระการเลือกตัง้กรรมการใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาทีละคน 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ทิธิลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

บริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้ในทกุกรณี หากมีวาระเพิ่มเติมที่จ  าเป็น 
บริษัทฯ จะจัดการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใหม่เพื่อวาระดงักล่าว เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาขอ้มูลก่อนการ
ตดัสนิใจ 

 
2.  การจัดท าเอกสาร 2 ภาษา 

บริษัทฯ จะท าการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่ส  าคัญของบริษัทฯ  ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกสข์องตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ทัง้แบบภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถเขา้ถึง
ขอ้มลูของบรษัิทฯ ไดอ้ยา่งเทา่เทียมกนัทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติ 
 
3.  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

คณะกรรมการบริษัทไดต้ระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันการน าขอ้มูลภายในของบริษัทฯ  ไปใช้เพื่อ
ประโยชนส์่วนตนเป็นอย่างยิ่ง จึงมุ่งเนน้ใหม้ีการเก็บรกัษาขอ้มูล ซึ่งยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อประชาชนไวเ้ป็นความลบั โดย
ก าหนดใหร้บัรูเ้ฉพาะผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งเทา่นัน้ 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไดแ้จง้ใหก้รรมการและผูบ้ริหารทกุคนรบัทราบถึงภาระหนา้ที่ในการรายงานการถือหลกัทรพัยใ์น
บริษัทฯ ของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัยต์่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 
2535 แลว้ 

อีกทัง้ บริษัทฯ ไดห้า้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร บุคลากร รวมถึงคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ใชข้อ้มูล
ภายในของบริษัทฯ ซึ่งยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน โดยเฉพาะขอ้มูลทางการเงินในการหาประโยชนส์ว่นตน รวมถึงใน
การซือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ ส าหรบักรณีที่ไมเ่ขา้ขา่ยกรณีขา้งตน้ กรรมการ ผูบ้รหิาร รวมถึงคูส่มรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ท  าการซือ้ ขาย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ จะตอ้งรายงานต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน 3 วนั นบัแต่วนัที่เกิดรายการขึน้ พรอ้มทัง้สง่ส าเนารายงานนี ้
ใหก้บัเลขานกุารบรษัิท เพื่อเก็บเป็นหลกัฐานทกุครัง้ที่ท  าการซือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยด์งักลา่ว 

 

หมวดที่ 3 บทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
1.  ผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ มุ่งเนน้พฒันาองคก์รใหม้ีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีรายไดผ้ลก าไร และมูลค่าของ
บรษัิทฯ เพิ่มขึน้สง่ผลใหผู้ถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ไดร้บัผลตอบแทนสงูสดุ 

บรษัิทฯ มุง่มั่นในการด าเนินธุรกิจเพื่อสรา้งประโยชนส์งูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องดว้ย
ความโปรง่ใสและเช่ือถือได ้โดยบรษัิทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 60 ของก าไรสทุธิ 
หลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคล อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ อาจก าหนดใหก้ารจ่ายเงินปันผลมีอตัรานอ้ยกวา่อตัราที่ก าหนดขา้งตน้
ได ้หากบรษัิทฯ มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งน าเงินก าไรสทุธิจ านวนดงักลา่วมาใชเ้พื่อขยายการด าเนินงานของบรษัิทฯ ตอ่ไป 

 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)  | 41  
  

2.  ลูกค้า 
บริษัทฯ เอาใจใส่และรบัผิดชอบต่อลกูคา้ผูม้าใชบ้ริการโดยการใหบ้ริการที่มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน รกัษา

ความลบัของผูป่้วยภายใตก้ารปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างเครง่ครดั และมีหน่วยงานรบัขอ้รอ้งเรียนจากผูใ้ชบ้ริการเพื่อเรง่
ด าเนินการแกไ้ขโดยเร็ว รวมทัง้การประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ โดยจดัท าแบบสอบถามความพึงพอใจและ
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารเป็นประจ าทกุไตรมาส 
 

3.  บุคลากร 
บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญักบับคุลากร เพราะบคุลากรเป็นทรพัยากรที่มีคณุคา่ และเป็นปัจจยัส าคญัสูค่วามส าเร็จของ

บรษัิทฯ ดงันัน้ บรษัิทฯ จึงไดด้  าเนินการดา้นบคุลากรดงันี ้

 การใหผ้ลตอบแทนที่เป็นธรรม บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่บคุลากร ในรูปแบบ
เงินเดือน หรือค่าตอบแทนการท างาน การแต่งตั้ง โยกย้าย และการให้รางวัล บนพืน้ฐานของความรู้
ความสามารถ ความประพฤติ และการปฏิบตัิของบคุลากรนัน้ ๆ  

 การจดัสวสัดิการท่ีเหมาะสมแก่บคุลากร บรษัิทจดัใหม้ีคณะกรรมการสวสัดิการ รวมถึงการใหส้วสัดิการต่างๆ ที่
เหมาะสม และครอบคลมุไปถึงครอบครวัของบคุลากร เพื่อสง่ผลอนัดีต่อการปฏิบตัิงาน การด ารงชีพ และขวญั
ก าลงัใจในการปฏิบัติงาน เช่น กองทุนส ารองเลีย้งชีพ กองทุนประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล ส่วน ลดค่า
รกัษาพยาบาลครอบครวับุคลากร เครื่องแบบบคุลากร เงินช่วยเหลือกรณีบุคลากรเสียชีวิต การตรวจสขุภาพ
ประจ าปี การฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่ประจ าปี เงินสวสัดิการสมรส เงินช่วยเหลอืกรณีบิดา มารดา บตุร และคู่สมรส
ของบคุลากรเสยีชีวิต เงินช่วยเหลอืกรณีอทุกภยั อคัคีภยั เป็นตน้  

 การพฒันาบุคลากร บริษัทฯ จัดใหม้ีการฝึกอบรมความรูพ้ืน้ฐาน และการฝึกอบรมความรูว้ิชาชีพเฉพาะทาง
ต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อเสริมสรา้งความรู ้ความสามารถ ทกัษะการปฏิบตัิงาน ทกัษะการบริหาร ตลอดจน
ทกัษะทางเทคนิค เพื่อใหบ้คุลากรสามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยมีชั่วโมงการอบรม
ของบคุลากรเฉลีย่ 11.50 ชั่วโมงตอ่คนตอ่ปี  
 

4.  คู่แข่งขัน 
บรษัิทฯ ปฏิบตัิตามกติกาการแขง่ขนัท่ีดี และหลกีเลีย่งวิธีการท่ีไมส่จุรติเพื่อท าลายคูแ่ขง่ขนั 

 

5.  คู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้ 
บรษัิทฯ ปฏิบตัิตอ่คูค่า้ พนัธมิตร และเจา้หนี ้อยา่งซื่อสตัยส์จุรติและเป็นธรรม และปฏิบตัิตามเง่ือนไขทางการคา้ 

หรอืขอ้ตกลงในสญัญาที่ท ารว่มกนั เพื่อก่อใหเ้กิดความสมัพนัธอ์นัดีทางธุรกิจ และสรา้งความเช่ือมั่นใหแ้ก่คู่คา้, พนัธมิตร 
และเจา้หนี ้ซึ่งจะเป็นประโยชนแ์ก่ทุกฝ่าย นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยงัไม่ปกปิดขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงอันท าใหเ้กิดความ
เสยีหายแก่คูค่า้ พนัธมิตร และเจา้หนีข้องบรษัิทฯ 
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6.  สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ ใหค้วามส าคญัต่อชุมชนและสิ่งแวดลอ้มตลอดมา ในฐานะที่เป็นสว่นหนึ่งของสงัคมที่มีสว่นส าคญัใน

การรว่มรบัผิดชอบตอ่สภาพแวดลอ้มของชุมชนในพืน้ที่โดยรอบ โดยบริษัทฯ ใหก้ารสนบัสนนุกิจกรรมสาธารณประโยชน์
แก่ชุมชน ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมใหบ้ริการตรวจรกัษาโรคทั่วไปแก่ชุมชนโดยไม่คิดค่าใชจ้่ายใด ๆ ในพืน้ที่เขตบางนา เขต
ประเวศ เป็นตน้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ใหค้วามส าคญัและรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้ม มีการควบคุมการปล่อยน า้เสียออกสู่
ชุมชนโดยมีการตรวจวดัคณุภาพน า้ทิง้ทุกเดือนพรอ้มมีการควบคมุดชันีคณุภาพน า้ทิง้ใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้  รวมถึง
การก าจดัขยะทั่วไป การก าจดัขยะติดเชือ้ การก าจดัขยะมพีิษอยา่งมีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังใส่ใจการพัฒนาบุคลากรในเรื่องของสิ่งแวดลอ้ม โดยไดจ้ัดการอบรมหลักสูตรดา้น
สิง่แวดลอ้มใหก้บับคุลากรท่ีเก่ียวขอ้งและผูส้นใจ เพื่อปลกูฝังใหบ้คุลากรมีความตระหนกัถึงความส าคญัในเรื่องดงักลา่ว 
โดยในเดือนสงิหาคม 2562 - กรกฎาคม 2563 ไดม้ีการจดัหลกัสตูรอบรมฯ รายละเอียดดงัตาราง 
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
1. การเปิดเผยข้อมูล 

1.1 บรษัิทฯ เปิดเผยขอ้มลูที่ส  าคญัของบรษัิทฯ บนเว็บไซตเ์พื่อใหผู้ถื้อหุน้ นกัลงทนุ นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์
และบคุคลทั่วไปสามารถสบืคน้ขอ้มลูที่เปิดเผยต่อสาธารณะไดอ้ย่างรวดเร็วบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ ที ่
www.thainakarin.co.th 

1.2 เมื่อมีการจัดการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ และ
รายงานประจ าปี (รูปแบบ QR Code) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทางไปรษณีย ์และประกาศเชิญประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปีทางหนังสือพิมพ ์และmk’เว็บไซตข์องบริษัทฯ เมื่อมีการจัดการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 
บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทางไปรษณีย ์และประกาศ เชิญประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ทางหนงัสอืพิมพ ์และทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ 

1.3 บริษัทฯ มอบหมายใหเ้ลขานุการบริษัท ท าหนา้ที่เป็นนกัลงทุนสมัพันธ์ และใหส้  านกัผูอ้  านวยการ
บริหาร รบัผิดชอบในการเปิดเผยขอ้มลูและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ กบัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน 
นกัวิเคราะห ์และประชาชนทั่วไป ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซตข์องบริษัทฯ ซึ่งการใหข้อ้มูลใดๆ 
เก่ียวกับบริษัทฯ ตอ้งอยู่บนพืน้ฐานขอ้มูลที่เป็นจริง ถูกตอ้งและปฏิบตัิดว้ยความระมดัระวงั ผูท้ี่ไม่มี
หนา้ที่เก่ียวขอ้งหรอืไดร้บัมอบหมายไมส่ามารถใหข้อ้มลูขา่วสารหรอืใหส้มัภาษณต์อ่สือ่มวลชนหรือต่อ
สาธารณชนใดๆ เก่ียวกับหรือพาดพิงบริษัทฯ ไม่ว่าดา้นใดอนัอาจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียง และการ
ด าเนินธุรกิจของบรษัิท  
ทัง้นี ้ผูล้งทุนสามารถติดต่อส านักผูอ้  านวยการบริหาร เพื่อติดต่อนักลงทุนสมัพนัธ์ไดท้ี่ โทรศพัท ์0 
2361 2727, 0 2361 2828,0 2340 6499, 0 2340 6488 หรอืที่อีเมลล ์ir@thainakarin.co.th     

1.4 บริษัทฯ จะท าการเผยแพร่ขอ้มูลส าคัญของบริษัทฯ ผ่านช่องทางเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซตข์องบรษัิทฯ 

http://www.thainakarin.co.th/
mailto:ir@thainakarin.co.th
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1.5 บรษัิทฯ เปิดช่องทางการติดตอ่แก่ผูม้ีขอ้รอ้งเรยีนการกระท าผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรอืมีพฤติกรรม
ที่อาจสอ่ถึงการจดัท าหรอืน าเสนอรายงานทางการเงินท่ีไมถ่กูตอ้ง หรอืระบบควบคมุภายในที่บกพรอ่ง 
โดยบริษัทฯ จะเก็บขอ้มูลของ ผูแ้จง้เบาะแสเป็นความลบั หากพบการกระท าที่ไม่เหมาะสมดงักลา่ว
ขา้งตน้สามารถแจง้ไดท้ี่ โทรศพัท ์: 0 2361 2727, 0 2361 2828,0 2340 6499, 0 2340 6488 อีเมล : 
cg@thainakarin.co.th 

1.6 ด าเนินการเมื่อไดร้บัการแจง้เบาะแส หน่วยงานที่ก ากบัดแูลจะพิจารณาเรื่องที่ไดร้บัแจง้เบาะแสอย่าง
รดักมุและเหมาะสมตามควรแก่กรณี โดยการรวบรวมขอ้เท็จจริง ประมวลผลและกลั่นกรองขอ้มลู ซึ่ง
หากเป็นกรณีรา้ยแรงหรอืมีความซบัซอ้น อาจเสนอต่อหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เพื่อด าเนินการตรวจสอบ
และสอบสวนหาขอ้เท็จจรงิ หรอือาจพิจารณาเรือ่งโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้หนว่ยงานท่ีก ากบั
ดแูล สามารถน าเรื่องเขา้สูก่ระบวนการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบไดต้าม
ความจ าเป็นและเหมาะสม 

1.7 การจัดท ารายงานทางการเงิน โดยบริษัทฯ ด าเนินการจัดท ารายงานทางการเงินใหม้ีความถูกตอ้ง 
ครบถว้น โปรง่ใส และน าสง่รายงานทางการเงิน งบการเงินทัง้รายไตรมาสและรายปีใหแ้ก่หน่วยงานที่
เก่ียวขอ้งภายในเวลาที่กฎหมายก าหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั รวมถึงเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบริษัทฯ โดย
บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญัในการจดัท างบการเงินใหถ้กูตอ้งตามมาตรฐานการบญัชี 

1.8 บริษัทฯ จัดท าค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ โดยอธิบายเชิงวิเคราะหเ์ก่ียวกับฐานะ
การเงิน ผลการด าเนินงานการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญั ตลอดจนปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะ
การเงิน และผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ และน าสง่ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

2.  การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ 
บรษัิทฯ มีการเผยแพรท่ัง้ขอ้มลูทางการเงินและขอ้มลูที่มิใช่ทางการเงิน ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยอยา่งถกูตอ้งครบถว้น ทนัเวลา โปรง่ใส ผ่านช่องทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ รวมถึงการเผยแพรเ่อกสารที่ส  าคญั
อื่น ๆ ที่คาดว่าจะเป็นที่สนใจของนกัลงทุนและนกัวิเคราะหไ์วบ้นเว็บไซตข์องบริษัทฯ ดว้ย เช่น วตัถุประสงค ์วิสยัทศัน ์
พนัธกิจ ลกัษณะการประกอบธุรกิจ งบการเงินและขอ้มลูทางการเงิน รายงานประจ าปี แบบ 56 - 1 หนงัสือเชิญประชุมผู้
ถือหุน้พรอ้มเอกสารเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ เป็นตน้ ตลอดจนมีการปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ นอกจากนี ้
บรษัิทฯ ไดแ้จง้หมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร และอีเมล เพื่อเป็นช่องทางส าหรบัการติดต่อบริษัทฯ ไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทฯ 
ดว้ย 
 
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
1.  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการของบรษัิท ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิที่มคีวามรูแ้ละประสบการณใ์นหลาย ๆ  ดา้น ตลอดจนก ากบั
ดแูลใหฝ่้ายบริหารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมลูค่าสงูสดุ
ใหก้บับริษัทฯและความมั่นคงสงูสดุใหก้บัผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมอย่างนอ้ยทกุไตรมาสเพื่อพิจารณา
การรายงานผลการด าเนินกิจการของฝ่ายแพทย ์และฝ่ายบรหิาร 
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2.  ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน ์
ถึงแมว้า่บรษัิทฯ ยงัไมม่ีคณะกรรมการสรรหา แตค่ณะกรรมการบรษัิทก็ประกอบไปดว้ยกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ มี

ความรูค้วามสามารถ และประสบการณ ์โดยแบ่งออกเป็นผูม้ีประสบการณ์ดา้นแพทย์ ดา้นบญัชี ดา้นกฎหมาย และ
กรรมการท่ีมีประสบการณด์า้นบรหิาร ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทจะเป็นผูก้  าหนดนโยบาย วิสยัทศัน ์กลยทุธ ์เปา้หมายการ
ด าเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบรษัิทฯ ตลอดจนก ากบัดแูลใหฝ่้ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 
เปา้หมายและแผนการที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตก้รอบของกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ 
และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ และผูถื้อหุน้โดยรวม 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทไดจ้ัดใหม้ีระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน รวมถึงระบบบริหารความ
เสีย่งที่มีประสทิธิผล มีการติดตามในเรือ่งดงักลา่วอยา่งสม ่าเสมอ โดยคณะกรรมการจะด าเนินการก ากบัดแูลในสว่นของ
คณะกรรมการชดุยอ่ย และผูบ้รหิารในสว่นตา่ง ๆ ใหม้ีการด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนดไว ้

 

3. ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน ์พันธกิจ รวมถงึก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาทบทวน ปรบัปรุงและใหค้วามเห็นชอบวิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบายการก ากบั

ดแูลกิจการ จรยิธรรมธุรกิจทกุปี และมีสว่นในการก าหนดกลยทุธ ์เปา้หมาย ทิศทางการด าเนินงาน แผนธุรกิจ งบประมาณ
ของบริษัทฯ ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยง โดยการมอบหมายให้
คณะกรรมการที่เก่ียวขอ้งเป็นผูด้  าเนินการทบทวนและปรบัปรุง รวมทัง้มีการติดตามการด าเนินการในเรื่องดงักลา่วอย่าง
สม ่าเสมอ ตลอดจนก ากับดูแลใหฝ่้ายต่าง ๆ ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่ก าหนดไวอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสงูสดุใหแ้ก่บริษัทฯ และความมั่นคงสงูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดย
ค านึงถึงผลประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชนแ์ก่ตนเอง หรือแก่ผูห้นึ่งผูใ้ด ไม่ด าเนินการใด ๆ ที่
เป็นการขดัแยง้หรอืแขง่ขนักบัผลประโยชนข์องบริษัทฯ โดยยึดหลกัจริยธรรมที่ดี ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต ทัง้นี ้
รวมถึงการดแูลใหก้ารด าเนินการกิจการเป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบัของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไดเ้ผยแพรว่ิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ  รวมทัง้นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 
ไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทฯ และไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีแลว้ 
 

4.  ความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์
ปัจจุบนั บริษัทฯ มีการก าหนดมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้จากการท ารายการ

ระหวา่งกนัของบรษัิทฯ และบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ โดยผูบ้ริหารและผูม้ีสว่นไดเ้สียจะไม่สามารถเขา้มามีสว่นในการ
อนุมตัิรายการดงักล่าวได ้โดยรายการระหว่างกันดงักล่าวจะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง และขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

นอกจากนี ้บริษัทฯ จะจัดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบัญชีพิจารณาตรวจสอบและใหค้วามเห็น
เก่ียวกบัความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท ารายการ และจะท าการเปิดเผยรายการระหว่างกัน
ดงักลา่วไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินตามมาตรฐานบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ ทัง้นี ้
ไดก้ าหนดแนวทางในการพิจารณาอนมุตัิรายการระหว่างกนัที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตไวอ้ย่างชดัเจน  ดงัรายละเอียดที่ได้
แสดงไวใ้นเรื่อง การควบคุมภายใน พรอ้มกันนัน้ บริษัทฯ ไดมุ้่งเนน้ไม่ใหผู้บ้ริหารและผูท้ี่เก่ียวขอ้งน าขอ้มลูภายในของ
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บริษัทฯไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนโดยผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์มื่อมีการเปลีย่นแปลงเกิดขึน้ 

 

5.  จริยธรรมทางธุรกิจ 
บริษัทฯ ยึดถือแนวทางในการท าธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เพื่อใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และบคุลากรทุกคนใน

องคก์ร ยดึถือเป็นแนวทางการปฏิบตัิหนา้ที่ตามภารกิจของตนดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ และเที่ยงธรรม รวมถึงการก าหนด
บทลงโทษไว ้

 

6.  การถว่งดุลของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร  
ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม  2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการทัง้สิน้จ านวน 14 ท่าน ซึ่งสามารถ

แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 2 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 12 ท่าน และในจ านวนนีม้ีกรรมการ
อิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบดว้ย จ านวน 5 ทา่น คิดเป็นรอ้ยละ 35.71 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

ทัง้นีก้รรมการทกุทา่นมีคณุสมบตัคิรบถว้นตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย พระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎหมายและประกาศอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อมาปฏิบตัิหนา้ที่ในการ
ตรวจสอบและถ่วงดลุการบรหิารกิจการตา่ง ๆ ของบรษัิทฯ ใหม้ีความถกูตอ้ง เป็นธรรม และเป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของ
ผูถื้อหุน้ เพื่อใหก้ารด าเนินงานมีความโปรง่ใส และมีประสทิธิภาพ 
 

7.  การรวมหรือการแยกต าแหน่ง 
ผูอ้  านวยการแพทยแ์ละผูอ้  านวยการบรหิารจะตอ้งไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนั โดยมีการแบ่งแยกหนา้ที่ในการก าหนด

นโยบายการก ากบัดแูลการบรหิารงาน บริษัทฯ มีการก าหนดขอบเขตอ านาจของแต่ละต าแหน่งไวอ้ย่างชดัเจนภายใตม้ติ
ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหารดงักล่าวไม่มีอ านาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ รวมทัง้อ านาจที่
มอบใหบ้คุคลที่ไดร้บัมอบอ านาจจากตนไป จะอนมุตัิหรอืท ารายการท่ีตนหรอืบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้มีสว่นไดเ้สีย หรือ
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดกบับรษัิทฯ ไมไ่ด ้
 

8. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ไดก้ าหนดค่าตอบแทนของกรรมการไวอ้ย่างชดัเจน ทัง้นี ้การก าหนดค่าตอบแทน

แก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ จะสอดคลอ้งกบับทบาท หนา้ที่ ความรบัผิดชอบตามที่ไดร้บัมอบหมาย ซึ่งจะตอ้ง
ก าหนดใหอ้ยู่ในระดบัที่เหมาะสมที่สามารถจูงใจและรกัษาบคุลากรที่มีคณุภาพไวก้บับริษัทฯ ได ้นอกจากนี ้การก าหนด
คา่ตอบแทนผูบ้รหิารจะเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการบรษัิทก าหนด ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงาน
และผลประกอบการของบรษัิทฯ และผลการด าเนินงานของผูบ้รหิารแตล่ะราย 
 

9. การประชุมคณะกรรมการ  
กรรมการบรษัิทตอ้งเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิทอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อรบัทราบและรว่มกนัตดัสินใจในการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ ไดก้ าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไวอ้ย่างเป็นทางการล่วงหนา้
ตลอดปีและแจง้กรรมการแต่ละท่านใหท้ราบตัง้แต่ตน้เพื่อจัดสรรเวลาในการเขา้ร่วมประชุมและอาจมีการประชุมครัง้
พิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น โดยในปี 2563 ไดม้ีการก าหนดตารางการประชุมกรรมการประจ าปี 2564 เป็นการ
ลว่งหนา้ (ตารางการประชมุนีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงได)้ โดยไมร่วมการประชมุในวาระพิเศษ ดงัตอ่ไปนี ้
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ทัง้นี ้ ตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ก าหนดใหจ้ านวนองคป์ระชมุขัน้ต ่าตอ้งไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ อยา่งไรก็ดี เพื่อ

สนบัสนนุใหบ้รษัิทฯ ด าเนินการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบรษัิทไดม้ีการก าหนดแนวปฏิบตัิรว่มกนั
วา่ องคป์ระชมุขัน้ต ่าตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

ในปี 2563 บริษัทฯ จดัใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างนอ้ยทกุ 3 เดือน ตัง้แต่วนัที่ 1 สิงหาคม 2562 
จนถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการบรษัิทมีการประชมุ 4 ครัง้  โดยในแตล่ะครัง้มีคณะกรรมการเขา้รว่มเกินกวา่
รอ้ยละ 70 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยมีอตัราการเขา้รว่มประชุมของกรรมการบริษัทรวมทัง้  4 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 
80 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ทัง้นี ้ในการประชมุแตล่ะครัง้ ไดม้ีการก าหนดวาระในการประชุมอย่างชดัเจน และมีการ
สง่หนงัสือเชิญประชุมลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มลูอย่างเพียงพอ ก่อนเขา้
รว่มประชมุ รวมทัง้ไดม้ีการจดบนัทกึการประชมุเป็นลายลกัษณอ์กัษร และจดัเก็บรายงานการประชมุที่ผา่นการรบัรองจาก
คณะกรรมการบรษัิทพรอ้มใหค้ณะกรรมการบรษัิทและผูท้ี่เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้

นอกจากนีใ้นการด าเนินการประชุมในวาระใดที่กรรมการที่มีส่วนไดเ้สียหรือมีผลประโยชนเ์ก่ียวขอ้ง ก่อนการ
พิจารณาวาระนัน้ ๆ กรรมการท่ีมีสว่นสว่นเสยีจะออกจากที่ประชมุเพื่อใหท้ี่ประชมุพิจารณาวาระนัน้ไดอ้ย่างอิสระ 
 

10.  แผนพัฒนาและสืบทอดงานต าแหน่งกรรมการและผู้บริหาร  
คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร โดยมีโครงการพัฒนาความรู้

ความสามารถและทักษะให้เหมาะสมกับหน้าที่อย่างต่อเนื่อง  เพื่อส่งเสริมการพัฒนากรรมการและผู้บริหารให้มี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผล โดยสนบัสนนุใหก้รรมการเขา้รบัการอบรมในหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งของสมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

ในการวางแผนสบืทอดต าแหนง่กรรมการและผูบ้รหิารนัน้ คณะกรรมการบรษัิทมีการวางแผนเพื่อเป็นการเตรียม
ความพรอ้มทนัทีที่กรรมการ หรือผูบ้ริหารระดบัสงูต าแหน่งนัน้ ๆ เกษียณอายหุรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได้ เพื่อใหก้าร
บรหิารงานของบรษัิทฯ สามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งตอ่เนื่องและพฒันาอยา่งยั่งยืน 

ผูบ้ริหารที่ไดร้บัการก าหนดใหเ้ป็นบุคลากรที่จะสืบทอดต าแหน่ง นอกจากจะตอ้งเป็นผูท้ี่พรอ้มดว้ยคณุสมบตัิ
และประสบการณก์ารท างานในสายงานท่ีเหมาะสมแลว้ ยงัตอ้งไดร้บัการถ่ายทอดความรูป้ระสบการณด์ว้ยการหมนุเวียน
ปฏิบตัิงานในหนว่ยงานอื่นที่เก่ียวขอ้ง และเขา้รบัอบรมตามหลกัสตูรการฝึกอบรมที่จ าเป็นเพิ่มเติมเพื่อเตรียมความพรอ้ม
ส าหรบัการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่สูงขึน้ไปในอนาคต และเพื่อให้มีการส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่น  และการ
บรหิารงานอยา่งตอ่เนื่อง 
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11. คณะอนุกรรมการ 
บริษัทฯ ไดม้ีการแต่งตัง้ผูอ้  านวยการบริหารและผูอ้  านวยการแพทยท์ าหนา้ที่บริหารงานของบริษัทฯ  ใหเ้ป็นไป

ตามนโยบายที่ไดก้ าหนดไว ้นอกจากนี ้เพื่อช่วยใหก้ารก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ 
จึงมีการจดัตัง้โครงสรา้งคณุภาพใหม้ีคณะกรรมการในดา้นตา่ง ๆ 

ส าหรับคณะกรรมการเก่ียวกับการก ากับดูแล  บริหารจัดการด้านโครงสร้างคุณภาพ ประกอบด้วย 35 
คณะกรรมการ ดงันี ้
1. คณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาล 
2. คณะกรรมการบรหิารฝ่ายแพทย ์
3. คณะกรรมการทีมน าพฒันาคณุภาพ 
4. คณะกรรมการองคก์รแพทย ์
5. คณะกรรมบรหิารงานพยาบาล 
6. คณะกรรมการทนัตแพทย ์
7. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
8. คณะกรรมการสารสนเทศ 
9. คณะกรรมการเภสชักรรมและการบ าบดั 
10. คณะกรรมการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล 
11. คณะกรรมการควบคมุโรคตดิเชือ้ 
12. คณะกรรมการประสานทรพัยากรทางการแพทย ์
13. คณะกรรมการพฒันาระบบเวชระเบยีน 
14. คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
15. คณะกรรมการสหสาขาวชิาชีพศลัยกรรม 
16. คณะกรรมการสหสาขาวชิาชีพกมุารเวชกรรม 
17. คณะกรรมการสหสาขาวชิาชีพอายรุกรรม 
18. คณะกรรมการสหสาขาวชิาชีพสตูิ-นรเีวช 
19. คณะกรรมการสหสาขาวชิาชีพหวัใจและหลอดเลอืด 
20. คณะกรรมการสหสาขาวชิาชีพศลัยกรรมกระดกูและขอ้ 
21. คณะกรรมการสหสาขาวชิาชีพตา ห ูคอ จมกู 
22. คณะกรรมการสหสาขาวชิาชีพสตูิกรรมและปรกิ าเนิด 
23. คณะกรรมการสหสาขาวชิาชีพสมองและหลอดเลอืด 
24. คณะกรรมการสหสาขาวชิาชีพฉกุเฉิน 
25. คณะกรรมการสหสาขาวชิาชีพอายรุกรรมทางเดินอาหาร 
26. คณะกรรมการปลกูถ่ายไต โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์
27. คณะกรรมการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
28. คณะกรรมการ Resource Planning 
29. คณะกรรมการทบทวนระบบจดัเก็บรายไดข้องเครือ่งมือแพทยแ์ละอปุกรณท์างการแพทย ์
30. คณะกรรมการบรหิารจดัการขอ้รอ้งเรยีน 
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31. คณะกรรมการอบุตัิภยัหมู ่
32. คณะกรรมการสรา้งเสรมิสขุภาพ 
33. คณะกรรมการจดัการความรู ้
34. คณะกรรมการโครงการลดระยะเวลารอคอย 
35. คณะอนกุรรมการพิจารณาคดัเลอืกยา และก าหนดราคายา 

โดยจะมีหนา้ที่ก ากบัดแูลพฒันางานคณุภาพในดา้นการรกัษาพยาบาลและการบริการผูป่้วย มีการเก็บรวบรวม
ขอ้มลู วิเคราะหข์อ้มลู จดัหาแนวทางหรอืมาตรการในการพฒันาคณุภาพการรกัษาพยาบาลและการใหบ้ริการ เพื่อด ารง
ไวซ้ึ่งการรกัษาพยาบาลที่มีคุณภาพเป็นไปในทิศทางที่สอดคลอ้งกับมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลและกฎเกณฑท์ี่
เก่ียวขอ้ง 

ส าหรบัคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะประกอบดว้ยบุคลากรฝ่ายแพทย์ ฝ่ายพยาบาล และฝ่ายบริหาร 
จ านวน 15 ท่าน โดยจะมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการก าหนดนโยบาย ระบบบริหารความเสี่ยงดา้นคุณภาพและ
ความปลอดภยัของผูป่้วยเป็นหลกั คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ท าหนา้ที่วิเคราะหถ์ึงปัจจยัที่เป็นสาเหตุ และมีการ
ก าหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณท์ี่เป็นสาเหตุของปัจจัยเสี่ยง  รวมทัง้มาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึง
มอบหมายใหห้น่วยงานที่เก่ียวขอ้งติดตาม ความเสี่ยงนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของสถาบนัรบัรอง
คุณภาพของสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) หรือ สรพ. (The Healthcare Accreditation Institute (Public 
Organization)) 
 

12.  ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  
บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญัตอ่ระบบการควบคมุภายในทัง้ระดบับรหิารและระดบัปฏิบตัิการ โดยจดัใหม้ีการควบคมุ 

ดแูลการใชท้รพัยส์นิใหเ้กิดประโยชนม์ากที่สดุ และมีการแบง่แยกหนา้ที่ความรบัผิดชอบในการอนมุตัิ การบนัทกึรายการ
บญัชี และการจดัเก็บดแูลทรพัยส์นิออกจากกนั เพื่อใหเ้กิดการถว่งดลุและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม พรอ้มกนันี ้
บรษัิทฯ ยงัมกีารตรวจสอบภายในทางดา้นการเงิน รวมถึงระบบการรายงานทางการเงินเพื่อน าเสนอผูบ้รหิารสายงานท่ี
รบัผิดชอบเป็นระยะ 

ปัจจบุนับรษัิทฯ ไดแ้ตง่ตัง้บรษัิท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั (Dharmniti Internal Audit Co., Ltd.) เป็นผู้
ตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ นอกจากนี ้ บรษัิทฯ ไดก้ าหนดใหม้ีฝ่ายตรวจสอบการปฏิบตัิตามระเบียบ (Compliance 
Audit) เพื่อท าหนา้ที่ควบคมุตรวจสอบ (Audit) ก ากบัดแูลระบบภายในใหม้ีประสทิธิภาพ และใหร้ายงานตรงตอ่
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อความเป็นอิสระและโปรง่ใส 
 

13.  รายงานของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และขอ้มูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน

ประจ าปี โดยงบการเงินของบริษัทฯ ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไปในประเทศไทย มีการพิจารณาใช้
นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ จดัท าภายใตด้ลุพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการที่ดีที่สดุใน
การจดัท า รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทไดจ้ัดใหม้ีการควบคุมภายในเพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าการบันทึกขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูล
ทางการบญัชีมีความถกูตอ้ง ครบถว้น เพียงพอที่จะด ารงรกัษาไวซ้ึ่งทรพัยส์ิน และเพื่อใหท้ราบจุดอ่อน เพื่อป้องกนัการ
ด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส าคญั และมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวม อยู่ในระดบัที่
สามารถสรา้งความเช่ือมั่นและความเช่ือถือของงบการเงินของบรษัิทฯ ได ้
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นอกจากนี ้ยงัก าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผูบ้ริหารและเป็นผูม้ี
ความรู ้ความสามารถดา้นบญัชีหรอืการเงินอยูใ่นคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นผูด้  าเนินการสอบทานความน่าเช่ือถือ
ของงบการเงิน รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงินของบรษัิทฯ 

 

14.  คณะกรรมการชุดยอ่ย 
คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหนา้ที่สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการ

ควบคมุภายในรวมทัง้ใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูรายการเก่ียวโยงใหค้รบถว้น เป็นตน้ โดยตอ้งมีคณุสมบตัิตามขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยคณุสมบตัิ ขอบเขต หนา้ที่ ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถดู
ไดจ้ากหวัขอ้ คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

15.  การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 
บรษัิทฯ ประกอบกิจการและด าเนินงานโดยไมม่ีบรษัิทยอ่ย และบรษัิทรว่ม 

 

16.  ความสัมพนัธก์ับผู้ลงทุน 
คณะกรรมการบรษัิทใหค้วามส าคญัตอ่การเปิดเผยขอ้มลูที่มคีวามถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใสและทั่วถึง ทัง้

รายงานขอ้มลูทางการเงินและขอ้มลูทั่วไปได ้ สามารถสอบถามผา่นทางโทรศพัท ์0 2361 2727, 0 2361 2828, 0 2340 
6499, 0 2340 6488 และบรษัิทฯ ยงัไดเ้ผยแพรข่อ้มลูดงักลา่วผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทฯ คือ www.thainakarin.co.th โดย
บรษัิทฯ มุง่มั่นท่ีจะท าการพฒันาในเรือ่งดงักลา่วอยา่งตอ่เนื่อง  
 

10.   ความรับผิดชอบตอ่สังคม 

ตลอดระยะเวลา 27 ปี ที่บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร ์จ ากัด (มหาชน) ไดด้  าเนินการภายใตว้ิสยัทัศน ์
“ให้บริการอบอุ่นดุจญาติมิตร ในราคาที่เป็นธรรม บริหารจัดการโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และบุคลากรมี
ความสุข” ประกอบกบัจรรยาบรรณวิชาชีพ ใหก้ารดแูลรกัษาที่มีคณุภาพและมีมาตรฐาน ดว้ยเหตนุีค้ณะผูบ้รหิารตระหนกั
อยูเ่สมอวา่การด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลไมไ่ดท้ าเพื่อแสวงหาก าไรเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ หากแต่เป็นธุรกิจที่ตอ้งใหค้วาม
ดูแลใส่ใจในสขุภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม เพราะบริษัทฯ เช่ือมั่นว่าการมีส่วน
รบัผิดชอบตอ่สงัคมจะท าใหธุ้รกิจเติบโต มั่นคง และยั่งยืนไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
ตามแนวทางพนัธกิจที่ไดว้างไวท้ัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
1. พฒันาบคุลากรใหม้ีคณุภาพ มีความสขุและภาคภมูิในองคก์ร 
2. พฒันาคณุภาพการดแูลรกัษามาตรฐานระดบัสากล 
3. พฒันาองคก์รกา้วหนา้อยา่งตอ่เนื่องและมั่นคง 
4. พฒันาการบรกิารท่ีอบอุน่ ประทบัใจดจุญาติมิตร 
5. บรหิารจดัการดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 

ซึง่แนวทางนี ้บรษัิทฯ ไดส้านตอ่ผา่นโครงการและกิจกรรมตา่ง ๆ เพื่อพฒันาธุรกิจใหม้ั่นคงควบคูไ่ปกบัการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดีและการบรกิารท่ีมีคณุภาพ เพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตและสงัคม ตลอดจนช่วยรกัษาและฟ้ืนฟูสิ่งแวดลอ้มให้
ไปพรอ้ม ๆ กนั 
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การด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร ์จ ากัด (มหาชน) มีดังนี้ 
 

1.  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  
บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญักบัการประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม โดยยึดหลกัจริยธรรม ปราศจากการผกูขาด 

มีความโปรง่ใส ซื่อตรง และสามารถตรวจสอบไดใ้นทกุขัน้ตอน รวมไปถึงการไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ โดยการด าเนินการต่าง ๆ 
ดงันี ้
 „ เปิดกว้างให้คู่ค้าได้เสนอสินค้าและราคาสินค้า ไม่ผกูขาดรายใดรายหนึ่ง เพื่อใหโ้อกาสคู่คา้ทกุรายไดม้ี
โอกาสในการน าเสนอและปอ้งกนัการผกูขาดทางดา้นราคา 
 „ เปรียบเทียบราคาสินค้าและบริการ เพื่อความโปรง่ใสในการจดัซือ้และจดัจา้งกบัคู่คา้ ช่วยใหต้น้ทนุในการ
แขง่ขนัทางธุรกิจโรงพยาบาลลดลง ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดร้บัผลประโยชนใ์นราคาที่เป็นธรรม 
 „ ก าหนดกฎและกติกา ข้อปฏิบัติในการจัดซือ้และจัดจ้าง มีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ไม่เรียก รบั 
และเสนอผลประโยชนใ์ดๆ แก่คูค่า้ รกัษาผลประโยชนร์ว่มกบัคูค่า้และเจา้หนี ้
 

การไม่ละเมิดทรัพยส์ินทางปัญญา 
  บริษัทฯ ไดก้ าหนดใหม้ีการจดัซือ้ลิขสิทธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอร ์รูปภาพ รูปแบบตวัอกัษรต่าง ๆ รวมถึงสิทธิใน
ทรพัยส์นิทางปัญญาอื่นใด เพื่อการใชง้านของบรษัิทฯ อยา่งถกูตอ้ง โดยบรษัิทฯ หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และบคุลากร 
กระท าการท าซ า้ ดดัแปลง แกไ้ข หรอืกระท าการอื่นใดอนัเป็นการละเมดิลขิสทิธ์ิหรอืสทิธิในทรพัยส์นิทางปัญญาดงักลา่วนี ้
พรอ้มมีบทลงโทษของผูล้ะเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาตามนโยบายความมั่นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ  โรงพยาบาลไทย
นครนิทร ์เพื่อความเป็นธรรมของเจา้ของสทิธิในทรพัยส์นิทางปัญญา 
 บรษัิทฯ มีแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการไมล่ะเมิดทรพัยส์นิทางปัญญา ดงันี ้
 1. บริษัทฯ ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และบุคลากรทุกคน เคารพซึ่งสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ้ื่น 
บรษัิทฯ จะตอ้งท าการขออนญุาตบคุคลผูเ้ป็นเจา้ของทรพัยส์นิทางปัญญาตามกฎหมายก่อน 
 2. บริษัทฯ ไม่สนบัสนุนใหใ้ชง้านใดที่มีลกัษณะเป็นการละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ้ื่น ไม่ว่าจะเป็นการ 
ท าซ า้ ดดัแปลง แกไ้ข โฆษณา เผยแพร่ต่อ น าออกแสดง หรือกระท าการอื่นใดอันมีลกัษณะเป็นการสนบัสนุนงานอัน
ละเมิดทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่น 
 3. บรษัิทฯ หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และบคุลากรทกุคน กระท าการอนัใดที่มีลกัษณะเป็นการละเมิดทรพัยส์ิน
ทางปัญญาของผูอ้ื่น ไมว่า่จะเป็นการ ท าซ า้ ดดัแปลง แกไ้ข โฆษณา เผยแพรต่่อ หรือกระท าการใดอนัมีลกัษณะเป็นการ
ละเมิดทรพัยส์นิทางปัญญาของเจา้ของสทิธิ 
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2.  การเคารพสิทธิมนุษยชน 
โรงพยาบาลไทยนครินทร ์ตระหนกัถึงความส าคญัในดา้นการเคารพสิทธิมนษุยชน ซึ่งเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานของ

มนษุยท์กุคนพงึมี โดยไดก้ าหนดแนวทางการด าเนินการตา่ง ๆ ดงันี ้
2.1  ด้านการให้บริการผู้ป่วยและผู้ใช้บริการในทุกกระบวนการ  
 บริษัทฯ ค านึงเสมอว่าบริษัทฯ เป็นผูใ้หบ้ริการการรกัษาพยาบาล ซึ่งตอ้งเคารพสิทธิของผูใ้ชบ้ริการและปฏิบตัิ
ตามกฎหมายพระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 อยา่งเครง่ครดั และไดป้ลกูฝังใหท้กุหน่วยงานมีความ
เขา้ใจและตระหนกัถึงสทิธิผูป่้วย ตามค าประกาศสทิธิและขอ้พงึปฏิบตัิของผูป่้วย ซึง่ออกและรบัรองโดย 6 สภาวิชาชีพ ณ 
วนัท่ี 12 สงิหาคม 2558 ดงันี ้
 

 สิทธิของผู้ป่วย  

1. ผูป่้วยทกุคนมีสทิธิขัน้พืน้ฐานท่ีจะไดร้บัการรกัษาพยาบาลและการดแูลดา้นสขุภาพตามมาตรฐานวิชาชีพจากผู้

ประกอบวิชาชีพดา้นสขุภาพโดยไมม่ีการเลอืกปฏิบตัิตามที่บญัญตัิไวใ้นรฐัธรรมนญู  

2. ผูป่้วยที่ขอรบัการรกัษาพยาบาลมีสิทธิไดร้บัทราบขอ้มูลที่เป็นจริงและเพียงพอเก่ียวกบัการเจ็บป่วย การตรวจ 

การรกัษา ผลดีและผลเสยีจากการตรวจ การรกัษาจากผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสขุภาพ ดว้ยภาษาที่ผูป่้วยสามารถ 

เขา้ใจไดง้่าย เพื่อใหผู้ป่้วยสามารถเลอืกตดัสินใจในการยินยอมหรือไม่ยินยอมใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพดา้นสขุภาพ

ปฏิบตัิตอ่ตน เวน้แตใ่นกรณีฉกุเฉิน อนัจ าเป็นเรง่ดว่นและเป็นอนัตรายตอ่ชีวิต  

3. ผูป่้วยที่อยูใ่นภาวะเสีย่งอนัตรายถึงชีวิตมีสทิธิไดร้บัการช่วยเหลือรีบด่วนจากผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสขุภาพโดย

ทนัที 

ตามความจ าเป็นแก่กรณี โดยไม่ตอ้งค านงึวา่ผูป่้วยจะรอ้งขอความช่วยเหลอืหรอืไม่ 

4. ผูป่้วยมีสทิธิไดร้บัทราบช่ือ สกุลและวิชาชีพของผูใ้หก้ารรกัษาพยาบาลแก่ตน 

5. ผูป่้วยมีสิทธิขอความเห็นจากผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสขุภาพอื่นที่มิไดเ้ป็นผูใ้หก้ารรกัษาพยาบาลแก่ตน และมี

สทิธิในการขอเปลีย่นผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสขุภาพหรอืเปลีย่นสถานพยาบาลได ้ทัง้นีเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์อง

สทิธิการรกัษาของผูป่้วยที่มีอยู่  

6. ผูป่้วยมีสทิธิไดร้บัการปกปิดขอ้มลูของตนเอง เวน้แตผู่ป่้วยจะใหค้วามยินยอมหรือเป็นการปฏิบตัิตามหนา้ที่ของ

ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสขุภาพ เพื่อประโยชนโ์ดยตรงของผูป่้วยหรอืตามกฎหมาย  

7. ผูป่้วยมีสิทธิไดร้บัทราบขอ้มลูอย่างครบถว้นในการตดัสินใจเขา้รว่มหรือถอนตวัจากการเป็นผูเ้ขา้รว่มหรือผูถู้ก

ทดลองในการท าวิจยัของผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสขุภาพ 

8. ผูป่้วยมีสิทธิไดร้บัทราบขอ้มลูเก่ียวกบัการรกัษาพยาบาลเฉพาะของตนที่ปรากฏในเวชระเบียนเมื่อรอ้ งขอตาม

ขัน้ตอน 

ของสถานพยาบาลนัน้ ทัง้นีข้อ้มลูดงักลา่วตอ้งไมเ่ป็นการละเมิดสทิธิหรอืขอ้มลูขา่วสารสว่นบคุคลของผูอ้ื่น  

9. บิดา มารดา หรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรม อาจใชส้ทิธิแทนผูป่้วยที่เป็นเด็กอายยุงัไมเ่กินสบิแปดปีบรบิรูณ ์ผูบ้กพรอ่ง

ทางกายหรอืจิต ซึง่ไมส่ามารถใชส้ทิธิดว้ยตนเองได ้ 
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 ข้อพึงปฏิบัตขิองผู้ป่วย  

1. สอบถามเพื่อท าความเขา้ใจขอ้มลูและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ก่อนลงนาม  ใหค้วามยินยอม หรือไม่ยินยอมรบั

การตรวจวินิจฉยัหรอืการรกัษาพยาบาล  

2. ใหข้อ้มลูดา้นสขุภาพและขอ้เท็จจรงิตา่งๆ ทางการแพทยท์ี่เป็นจรงิและครบถว้นแก่ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสขุภาพ

ในกระบวนการรกัษาพยาบาล  

3.  ใหค้วามรว่มมือและปฏิบตัิตวัตามค าแนะน าของผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสขุภาพเก่ียวกบัการรกัษาพยาบาล ใน

กรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิตามไดใ้หแ้จง้ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสขุภาพทราบ 

4. ใหค้วามรว่มมือและปฏิบตัิตามระเบียบขอ้บงัคบัของสถานพยาบาล  

5. ปฏิบตัิตอ่ผูป้ระกอบวิชาชีพ ผูป่้วยรายอื่น รวมทัง้ผูท้ี่มาเยี่ยมเยียน ดว้ยความสภุาพใหเ้กียรติและไม่กระท าสิ่งที่

รบกวนผูอ้ื่น  

6. แจง้สทิธิการรกัษาพยาบาลพรอ้มหลกัฐานท่ีตนมีใหเ้จา้หนา้ที่ของสถานพยาบาลท่ีเก่ียวขอ้งทราบ  

7. ผูป่้วยพงึรบัทราบขอ้เท็จจรงิทางการแพทย ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

7.1 ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสขุภาพท่ีไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ตามมาตรฐานและจรยิธรรม ยอ่มไดร้บัความคุม้ครองตามที่

กฎหมายก าหนดและมีสทิธิไดร้บัความคุม้ครองจากการถกูกลา่วหาโดยไมเ่ป็นธรรม  

7.2 การแพทยใ์นที่นี ้หมายถึง การแพทย์แผนปัจจุบนัซึ่งไดร้บัการพิสจูนท์างวิทยาศาสตร ์โดยองคค์วามรูใ้น

ขณะนัน้วา่มีประโยชนม์ากกวา่โทษส าหรบัผูป่้วย  

7.3 การแพทยไ์มส่ามารถใหก้ารวินิจฉยั ปอ้งกนั หรอืรกัษาใหห้ายไดท้กุโรคหรอืทกุสภาวะ  

7.4 การรกัษาพยาบาลทกุชนิดมีความเสีย่งที่จะเกิดผลอนัไมพ่งึประสงคไ์ด ้นอกจากนี ้เหตสุดุวิสยัอาจเกิดขึน้ได้

แมผู้ป้ระกอบวิชาชีพดา้นสขุภาพจะใชค้วามระมดัระวงัอยา่งเพียงพอ ตามภาวะวิสยัและพฤติการณใ์นการ

รกัษาพยาบาลนัน้ๆ แลว้  

7.5 การตรวจเพื่อการคดักรอง วินิจฉยั และติดตามการรกัษาโรค อาจใหผ้ลที่คลาดเคลื่อนไดด้ว้ยขอ้จ ากดัของ

เทคโนโลยีที่ใช ้และปัจจยัแวดลอ้มอื่นๆ ที่ไมส่ามารถควบคมุไดต้ามมาตรฐานการปฏิบตัิงาน  

7.6 ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสขุภาพมีสทิธิใชด้ลุพินิจในการเลอืกกระบวนการรกัษาพยาบาลตามหลกัวิชาการทาง

การแพทย ์ตามความสามารถและขอ้จ ากดัตามภาวะวิสยัและพฤติการณท์ี่มีอยู่ รวมทัง้การปรกึษาหรือสง่

ตอ่โดยค านงึถึงสทิธิและประโยชนโ์ดยรวมของผูป่้วย  

7.7 เพื่อประโยชนต์อ่ตวัผูป่้วย ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสขุภาพอาจใหค้ าแนะน าหรอืสง่ตอ่ผูป่้วยใหไ้ดร้บัการรกัษา

ตามความเหมาะสม ทัง้นีผู้ป่้วยตอ้งไมอ่ยูใ่นสภาวะฉกุเฉินอนัจ าเป็นเรง่ดว่นและเป็นอนัตรายตอ่ชีวิต  

7.8 การปกปิดขอ้มูลดา้นสุขภาพ และขอ้เท็จจริงต่างๆ ทางการแพทยข์องผูป่้วยต่อผูป้ระกอบวิชาชีพดา้น

สขุภาพ อาจสง่ผลเสยีตอ่กระบวนการรกัษาพยาบาล  

7.9 หอ้งฉกุเฉินของสถานพยาบาลใชส้  าหรบัผูป่้วยฉกุเฉินอนัจ าเป็นเรง่ดว่นและเป็นอนัตรายตอ่ชีวิต 

โดยบรษัิทฯ ด าเนินการติดประกาศแสดงค าประกาศสทิธิและขอ้พงึปฏิบตัิของผูป่้วยในจดุใหบ้รกิารทกุจดุ ทกุชัน้
ภายในโรงพยาบาลฯ เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถรบัรูไ้ดอ้ยา่งชดัเจนพรอ้มกบัการมุ่งเนน้จริยธรรมของผูใ้หบ้ริการ การดแูล 
และตอบสนองความตอ้งการผูใ้ชบ้รกิารดว้ยความยินดี 
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2.2  ดา้นข้อมูลสารสนเทศ 
บรษัิทฯ มีนโยบายที่ชดัเจนในเรื่องความลบัและความปลอดภยัทางดา้นขอ้มลูของผูใ้ชบ้ริการ ซึ่งขอ้มลูทัง้หมด

ในเวชระเบียนถือเป็นสารสนเทศทางสขุภาพชนิดหนึ่ง และแต่ละกระบวนการไดร้บัการจัดการที่ดี  โดยค านึงถึงสิทธิขัน้
พืน้ฐานและประโยชนข์องผูใ้ชบ้รกิารเป็นหลกั โดยสามารถจ าแนกประเภทของเวชระเบียนไดด้งันี ้

1. เวชระเบียนในรูปแบบการบนัทึกในเอกสารและจดัท ารูปเลม่เป็นแฟ้มเวชระเบียน มีการก าหนดรูปแบบและ
กระบวนการโดยคณะกรรมการพฒันาระบบเวชระเบียน เริ่มตัง้แต่ขัน้ตอนการจดัท าเวชระเบียนส าหรบัผูป่้วยใหม่ทกุราย 
การก าหนดขอ้มลูที่จ าเป็นในการใชป้ระกอบการรกัษาพยาบาล การใหบ้ริการดา้นต่าง ๆ ซึ่งขอ้มลูที่บนัทึกมีความส าคญั
เป็นอย่างมาก เช่น ขอ้มูลพืน้ฐาน ขอ้มูลดา้นสิทธิประโยชน์ ขอ้มูลดา้นการใหบ้ริการทางการพยาบาล ขอ้มูลการตรวจ
วินิจฉยั การใหค้  าแนะน า รวมถึงการรกัษาโดยแพทย ์เป็นตน้ 

2. เวชระเบียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Medical Record) บคุลากรผูร้ว่มใหบ้ริการทกุสว่นเป็นผู้
บันทึกข้อมูลเข้าระบบตามสิทธิและหน้าที่ที่ได้ก าหนดโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบเวชระเบียน  คณะกรรมการ
สารสนเทศและผูม้ีอ  านาจที่เก่ียวขอ้งก าหนดขอ้มลูที่จ  าเป็นส าหรบัการน าไปใชป้ระโยชนต์่อการใหบ้ริการตามมาตรฐาน
อนัเป็นท่ียอมรบั เช่น Hospital Accreditation (HA), ISO 9001, JCI เป็นตน้ 

เป็นที่ทราบดีว่าขอ้มูลทัง้หมดไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม มีความส าคญัต้องไดร้บัการก าหนดแนวทางที่
ชดัเจนในการเขา้ถึงขอ้มูลผูป่้วยในเวชระเบียนทุกฉบบั บคุลากรโรงพยาบาลไทยนครินทรท์กุระดบั ไดร้บัทราบนโยบาย
และปฏิบตัิตามอยา่งเครง่ครดัเสมอมา 

เนื่องจากการพฒันาบริการดา้นสขุภาพซึ่งเป็นหวัใจหลกัของธุรกิจ ปัจจัยที่ส  าคญัส่วนหนึ่งเกิดมาจากการใช้
ขอ้มูลสารสนเทศภายในองคก์รอย่างเป็นระบบเพื่อใหน้ ามาซึ่งการสนบัสนนุทางดา้นการบริหารจดัการ  และการด าเนิน
ธุรกิจ เช่น การน าเสนอขอ้มลูทางดา้นสขุภาพผ่านช่องทางสื่อสงัคมออนไลน  ์ เป็นตน้ โดยมีจุดประสงคเ์พื่อก่อใหเ้กิด
ประโยชนส์งูสดุต่อผูใ้ชบ้ริการรวมถึงการใชข้อ้มูลทางดา้นสถิติเพื่อใหห้น่วยงานสามารถใชเ้ป็นเครื่องมือในการบริหาร
จดัการภายในไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยไดม้ีการพฒันาระบบ BI (Business Intelligence) ส  าหรบัน ามาใชใ้นการ
วิเคราะหข์อ้มลูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพฒันาองคก์ร และมีการเพิ่มระบบความปลอดภยั โดยมีนโยบายที่ ชดัเจนใน
เรือ่งความลบั และความปลอดภยัทางดา้นขอ้มลูของผูใ้ชบ้รกิาร  
 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององคก์รในส่วนการด าเนินการและจัดการเวชระเบียน 
ระบบการจดัการบนัทกึทางการแพทยห์รอืเวชระเบียน (Medical Record) ของบริษัทฯ ไดม้ีการก าหนดนโยบาย

โดยคณะกรรมการพฒันาระบบเวชระเบียนรว่มกบัสหสาขาวิชาชีพ ค านงึถึงสทิธิผูป่้วยและการน าขอ้มลูไปสือ่สารตอ่ผูร้ว่ม
ให้บริการสุขภาพรวมไปถึงการสร้างวัฒนธรรมการบันทึกข้อมูลในเวชระเบียน การน าข้อมูลไปใช้ประกอบการ
รกัษาพยาบาลครอบคลมุถึงการใหข้อ้มลูส าคญัต่อการรกัษาพยาบาลไปยงัต่างโรงพยาบาลโดยยึดแนวทางการปฏิบตัิ
ตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับ คือ Hospital Accreditation (HA) และอ้างอิงตามมาตรฐานสากล เช่น Joint 
Commission International (JCI), The National Safety and Quality Health Service Standards (NSQHS) เป็นตน้         

ความรับผิดชอบต่อสังคม จะเห็นไดจ้ากการค านึงถึงสิทธิผูป่้วยและผู้เก่ียวขอ้งกับขอ้มูลที่ปรากฏในเวช
ระเบียนเป็นส าคญั โดยแพทยผ์ูใ้หก้ารรกัษาพยาบาลและบุคลากรผูร้่วมใหบ้ริการจะเป็นผูบ้นัทึกขอ้มูลส าคญัอนัเป็น
ขอ้เท็จจริง การเขา้ถึงขอ้มลูส าคญัดงักลา่วไดก้ าหนดสิทธิส าหรบัผูร้อ้งขอ ผูม้ีอ  านาจด าเนินการแทน ผูอ้นมุตัิการรอ้งขอ
และการส าเนาประวตัิการรกัษาที่ไดร้บัการอนมุตัิ จะตอ้งเป็นไปตามก าหนด ทัง้นีเ้พื่อรกัษาความลบัและความปลอดภยั
ของขอ้มลูผูป่้วยตามค าประกาศสทิธิและขอ้พงึปฏิบตัิของผูป่้วย    
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ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการจดัการเวชระเบียนที่เกิดจากกระบวนการท างานซึ่งใชก้ระดาษและ
สว่นประกอบในแฟ้มเวชระเบียนเป็นจ านวนมาก ไดก้ าหนดแนวทางการปฏิบตัิการท าลายเวชระเบียนเมื่อครบก าหนด
กรณีขาดการติดตอ่เกิน 5 ปี โดยวิธียอ่ยกระดาษไมใ่หส้ามารถน าขอ้มลูผูป่้วยใดๆที่ปรากฏในเวชระเบียนมาใชไ้ด ้และผา่น
กระบวนการ Recycle กระดาษนัน้กลบัมาใชป้ระโยชน ์ท าใหบ้ริษัทฯ ไดเ้ป็นสว่นหนึ่งในการดแูลสิ่งแวดลอ้ม รวมถึงลด
การตดัไมเ้พื่อผลติกระดาษไดใ้นทางออ้ม 
 

2.3 ด้านบุคลากร  
บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญัในการบริหารจดัการและพฒันาบคุลากรใหเ้ป็นผูม้ีจิตส านึกที่ดีต่อสงัคม ทัง้การเป็นผูม้ี

ความรู ้ ทกัษะ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น เป็นผูม้ีจิตบริการ ตลอดจนมุ่งสรา้งประโยชนต์่อสงัคม ผ่านการจดัอบรมให้
ความรูแ้ละโครงการหรอืกิจกรรมการท าความดีเพื่อสงัคม เช่น การจดัอบรมหลกัสตูรการอนรุกัษ์พลงังาน ความปลอดภยั
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน การป้องกันและควบคุมโรคติดเชือ้ การช่วยฟ้ืนคืนชีพ (Basic Life 
Support) เป็นตน้ การจดักิจกรรมสรา้งประโยชนใ์หเ้กิดแก่สงัคมในดา้นตา่ง ๆ โดยไม่แสวงหาผลก าไร เช่น จดักิจกรรมให้
บคุลากรดแูลผูส้งูอาย ุการมอบรางวลัใหแ้ก่บคุลากรท่ีท าคณุงามความดีตอ่ผูใ้ชบ้รกิารและประชาชนทั่วไป เป็นตน้ 

บรษัิทฯ ยงัใหค้วามส าคญัดา้นความปลอดภยัในการท างานของบคุลากร โดยไดร้บัการดแูลจากคณะกรรมการ
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน (ENV) อยา่งสม ่าเสมอ การบาดเจ็บในงานของบคุลากรจะ
ไดร้บัการวิเคราะห ์ทบทวน ปรบัปรุงกระบวนการท างานเพื่อการป้องกนัต่อไป รวมถึงทางคณะกรรมการความปลอดภยั 
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน (ENV) รว่มกบัฝ่ายทรพัยากรมนษุย ์ ก าหนดใหบ้คุลากรของบริษัทฯ ตอ้ง
ไดร้บัการฝึกซอ้มแผนปอ้งกนัและระงบัอคัคีภยั แผนอพยพหนีไฟและแผน่ดินไหวเพื่อความปลอดภยัของตนเองและผูป่้วย
ทกุปี 
 

3. การต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชั่น  
บริษัทฯ มุ่งสรา้งใหบ้คุลากรทุกระดบัมีจิตส านึกและเล็งเห็นถึงความส าคญัในการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น 

รวมทัง้จดัใหม้ีการควบคมุภายในเพื่อปอ้งกนัการทจุรติคอรร์ปัชั่น และการให ้หรอืรบัสนิบนในทกุรูปแบบ 
             หลกัการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ ผูท้ี่เก่ียวขอ้งทางธุรกิจตอ้งด าเนินการอยา่งถกูตอ้งตรงไปตรงมาโปรง่ใส ซื่อสตัย์
ตรวจสอบไดแ้ละไมค่อรร์ปัชั่นโดยปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งและตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นของบรษัิทฯ รวมทัง้ไม่ใหท้ าให้
เกิดขอ้ครหาหรอืเสือ่มเสยีช่ือเสยีงของบรษัิทฯ โดยยดึหลกัปฏิบตัิดงันี ้

3.1 ไมค่อรร์ปัชั่นและตอ้งระมดัระวงัในกระบวนการปฏิบตัิงานท่ีมีความเสีย่งสงู 
3.2 ไมล่ะเลยและเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าหนา้ที่เขา้ขา่ยการคอรร์ปัขั่น ที่เก่ียวขอ้งกบับรษัิทฯ ตอ้งรายงาน  
      ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืบคุคลที่รบัผิดชอบทราบและใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตา่งๆ 
3.3 การด าเนินการเรือ่งการใหห้รอืรบัเงินบรจิาค เงินสนบัสนนุ อยา่งโปรง่ใส ถกูตอ้งตามระเบียบบรษัิทฯ และ 
      ถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยตอ้งมั่นใจวา่เงินบรจิาคหรอืเงินสนบัสนนุไม่ไดถ้กูน าไปใชเ้พื่อการติดสนิบน 
3.4 พงึระมดัระวงัในการท าธุรกรรมกบับคุคล นิติบคุคลหรอืองคก์รใดๆที่มีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการคอรร์ปัชั่น 
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4. การปฏิบัติต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 
บรษัิทฯ มีการเคารพ ปฏิบตัิตามกฎหมาย และหลกัจรยิธรรมตอ่บคุลากรทกุคนอยา่งเทา่เทียมกนั ไมเ่ลอืกปฏิบตัิ

โดยการก าหนดนโยบายการด าเนินการตา่ง ๆ ดงันี ้

 ระบบการสรรหาและว่าจา้งมีความสอดคลอ้งกับการปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ซึ่งรวมถึงการไม่เลือก
ปฏิบตัิ ไมแ่บง่แยกกีดกนั ไมม่ีอคติในการจา้งงาน เพื่อเป็นการเคารพสทิธิมนษุยชน รวมทัง้การไม่ใชแ้รงงานเด็ก 
ซึ่งบริษัทฯ ไดม้ีการเปิดรบัสมคัรงานไปยงัชุมชนใกลเ้คียงรอบขา้ง รวมทัง้ประสานงานไปยงัส านกังานเขตเพื่อ
สรา้งงานใหแ้ก่คนในชมุชน 

 ระบบการจ่ายคา่จา้ง และคา่ตอบแทน การลงโทษทางวินยั การคุม้ครองแรงงานหญิงตัง้ครรภ ์ไดถ้กูด าเนินการ
อยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย เป็นธรรม และเทา่เทียมเสมอภาคกนั 

 การจดัจา้งคนพิการเขา้ท างาน แสดงถึงการเคารพสิทธิมนษุยชน และสนบัสนนุใหเ้กิดความกา้วหนา้ทางสาย
อาชีพ และความมั่นคงแก่ผูพ้ิการ โดยทางบรษัิทฯ ไดด้  าเนินการสนบัสนนุอาชีพใหแ้ก่ผูพ้ิการ ไดแ้ก่ เจา้หนา้ที่รบั
โทรศพัท ์เจา้หนา้ที่ประจ าในหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมทางดา้นกายภาพ
และจิตใจเป็นส าคญั 

 ใหค้วามมั่นคงในการท างานแก่บคุลากร โดยมีนโยบายที่เนน้การจา้งงานใหเ้ป็นบคุลากรประจ า (Long - Term 
Employment Job Security) 

 

5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
 บริษัทฯ ใหค้วามส าคญัดา้นการบริการไม่นอ้ยไปกว่าสว่นอื่น ๆ ดงัคติพจน ์“อบอุ่น ม่ันใจ ที่ไทยนครินทร”์ 
โดยมีแนวทางปฏิบตัิงาน ดงันี ้

 การบรกิารท่ีสะดวก รวดเรว็ แมน่ย า และถกูตอ้งในการใหก้ารรกัษาพยาบาลแก่ทกุชีวิต 

 ผูบ้รหิารลงพืน้ท่ีตรวจสอบการใหบ้รกิารตามหนว่ยงานตา่ง ๆ เป็นประจ าทกุวนั 

 มีการส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร เพื่อน ามาปรบัปรุงและพฒันาคณุภาพบรกิาร 

 มีระบบและหนว่ยงานบริหารจดัการและรบัขอ้รอ้งเรียนจากผูใ้ชบ้ริการ เพื่อน ามาแกไ้ขและพฒันาคณุภาพการ
บรกิารในทกุมิติ 

 จดัใหม้ีการสรรหาบคุลากรชาวตา่งชาติ เพื่อรองรบัผูใ้ชบ้รกิารชาวตา่งชาติ ใหไ้ดร้บัขอ้มลูและรบัการรกัษาอย่าง
ถกูตอ้งครบถว้น 

 ระบบการเตือนนดัหมายใหผู้ป่้วยไดร้บัการรกัษาอยา่งตอ่เนื่อง และเพื่อติดตามประเมินผลการรกัษา 

 การใหบ้รกิารรถพยาบาลท่ีมีมาตรฐาน เพื่อรองรบัผูป่้วยฉกุเฉินวิกฤติทางดา้นระบบหวัใจ หลอดเลอืดสมอง และ
ระบบประสาท 

 มีการบริหารจัดการหน่วยงานรกัษาความปลอดภยัในเชิงรุก เพื่ออ านวยความสะดวกต่อผู้ใชบ้ริการอย่างเต็ม
ประสทิธิภาพ ไดแ้ก่ การใหบ้ริการช่องจอดรถแก่คนพิการ การใหบ้ริการรถรบั-สง่จากลานจอดรถภายนอก การ
สง่ต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานในการบริการเข็นรถใหก้บัผูป่้วย   การตรวจสอบความพรอ้มของอปุกรณ์
ดบัเพลิงในหน่วยงานทกุวนัที่ 30 ของเดือน การซอ้มใชอ้ปุกรณใ์นการดบัเพลิงเดือนละ 1 ครัง้ และการจดัใหม้ี
ระบบรกัษาความปลอดภยัทั่วทัง้บรเิวณโรงพยาบาลฯ โดยการใชก้ลอ้งวงจรปิด (CCTV) อย่างทั่วถึง รวมถึงการ
จดัเวรเจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยัทั้งภายในและภายนอกอาคารตลอด 24 ชั่วโมง ใหค้รอบคลมุทั่วบริเวณ
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โรงพยาบาลฯ และจุดที่ลบัสายตา เพื่อใหผู้้ใชบ้ริการและบุคลากรทกุคนไดร้บัความปลอดภยัทัง้ดา้นชีวิตและ
ทรพัยส์นิ โดยการพฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยัและประสานงานกบั สน.บางนา ในการรบัมือ
การก่อวินาศกรรมในโรงพยาบาลฯ  

 มีการจดัพืน้ท่ีใหบ้รกิาร ใหม้ีการเวน้ระยะหา่งทางสงัคมเพื่อปอ้งกนัและควบคมุการแพรก่ระจายเชือ้ รวมถึงการ
ท าความสะอาดในพืน้ที่ใหบ้ริการ เครื่องมือ และอุปกรณต์่าง ๆ ทนัทีหลงัจากใหบ้ริการดว้ยน า้ยาฆ่าเชือ้ เช่น  
เกา้อีน้ั่งพกัคอย ลฟิต ์ราวบนัไดเลือ่น  และรถเข็น เป็นตน้  ตามแนวทางการปอ้งกนัและควบคมุการแพรก่ระจาย
เชือ้ในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสขุ 

 

6. ความปลอดภยั อาชีวอนามัย สภาพสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
บรษัิทฯ มีความมุง่มั่นและรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้ม ความปลอดภยั และสงัคม โดยมุ่งเนน้ดา้นความปลอดภยั

และความผาสกุของบุคลากร ผูป่้วย และผูม้าเยือน ซึ่งไดก้ าหนดเป็นนโยบายและแผนปฏิบตัิการประจ าปี ภายใตก้าร
ก ากบัดแูลของคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของบริษัทฯ ตามขอ้ก าหนด
ของกฎหมาย ซึ่งประกอบดว้ยตวัแทนจากฝ่ายนายจา้งระดบับริหารและระดบับงัคบับญัชาและตวัแทนจากฝ่ายลกูจา้ง 
โดยบรหิารจดัการดา้นโครงสรา้งกายภาพสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั ภายใตม้าตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ 
(ฉบบัท่ี 4) ของสถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) มาตรฐานของส านกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยักรุงเทพมหานคร ประเภทอาคารสูงและใหญ่พิเศษและองคก์รภายนอกอื่น ๆ เป็นตน้ ใช้เป็นกรอบในการวางแผน 
ก ากบั และควบคมุ มีการน าขอ้มลูสารสนเทศและตวัชีว้ดัมาใชว้ิเคราะหห์าสาเหตุ เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขเก่ียวกบัโครงสรา้ง
ทางกายภาพ สภาพแวดลอ้ม และความปลอดภยัที่ส  าคญัอยา่งตอ่เนื่อง 

จ านวนการเกิดอุบตัิเหตุ  จ าแนกตามลกัษณะการประสบอนัตรายและความรา้ยแรง ระหว่างเดือนสิงหาคม 
2562 -  กรกฎาคม 2563 
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การก ากับติดตามการด าเนินงาน 
6.1 ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภยั 

 จดัท าแผนการตรวจสอบอาคารสถานท่ีโดยหนว่ยงานภายนอกผูท้ี่ไดร้บัอนญุาตจากกรมโยธาธิการและผงัเมือง
เป็นประจ าทกุปี และปรบัปรุงโครงสรา้งอาคารสถานที่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นการยืนยันและสรา้งความมั่นใจใหก้ับผู้ใช้บริการ และผูป้ฏิบัติงานว่า
โครงสรา้งอาคารมีความมั่นคงและปลอดภยั 

 มีการตรวจวดัตามพระราชบญัญัติความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554 
ในเรื่องกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความรอ้น แสงสวา่ง เสยีง และไฟฟา้ 

 นโยบายดา้นการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ บริษัทฯ เขา้ร่วมโครงการสถาน
ประกอบกิจการสีขาวของกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน และไดร้บัรางวัลสถานประกอบกิจการสีขาว
ตอ่เนื่อง 2 รอบติดตอ่กนั ไดแ้ก่ ปี 2558 ‟ 2561  และไดร้บัการรบัรองเพื่อตอ่อายรุอบที่ 2 ปี 2561 - 2563    
 

6.2  ด้านวัสดุและของเสียอันตราย 

 จดัท าคูม่ือการจดัเก็บและก าจดัวสัดอุนัตราย เช่น ใบมีดและเข็ม เป็นตน้ ด าเนินการอบรมในหวัขอ้การป้องกนั
และควบคมุการติดเชือ้ การแยกขยะใหก้บับคุลากรที่เก่ียวขอ้งในการดแูลผูป่้วย เจา้หนา้ที่แม่บา้นและเจา้หนา้ที่
เก็บขยะอยา่งตอ่เนื่อง 

 จัดท าคู่มือการป้องกันสารเคมี และจัดท าบัญชีสารเคมีที่ใช้ในโรงพยาบาลฯ มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกบัการปอ้งกนั และจดัการความเสีย่งจากการท างานจากสารเคมี 

 

6.3   ด้านภยัภาวะฉุกเฉินและอัคคีภยั 

 จัดใหม้ีการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบดับเพลิงทุกวันที่ 30 ของทุกเดือน และตรวจสอบใหญ่ตามกฎกระทรวง
ก าหนดมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน
การท างานเก่ียวกบัการปอ้งกนัและระงบัอคัคีภยั ทกุ 6 เดือน 

 มีการใหค้วามรูใ้นเรือ่งการปอ้งกนัและระงบัอคัคีภยัเบือ้งตน้ทกุปีส าหรบับคุลากร 

 มีการซอ้มอพยพหนีไฟประจ าปี ปีละ 1 ครัง้ และซอ้มระงบัอคัคีภยัเบือ้งตน้ในหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสงู เช่น 
ฝ่ายโภชนาการ ศนูยอ์าหาร เป็นตน้ เพื่อใหบ้คุลากรไดม้ีความรู ้ความเขา้ใจ และตระหนกัถึงอนัตรายที่เกิดจาก
อคัคีภยัตลอดจนสามารถปฏิบตัิการตามแผนปอ้งกนัและระงบัอคัคีภยัไดเ้มื่อเกิดเหต ุรวมถึงการคน้หาจุดอ่อนที่
พบเพื่อจะไดน้ าขอ้มลูดงักลา่วไปใชใ้นการพฒันาระบบปอ้งกนัและระงบัอคัคีภยัใหม้ีประสทิธิภาพมากขึน้ 

 มีการจดัเตรยีมความพรอ้มรบัการเกิดเหตทุะเลาะวิวาทและท ารา้ยรา่งกายในพืน้ท่ีโรงพยาบาลฯ และพืน้ท่ีชมุชน
โดยรอบ 

 

6.4  ด้านระบบสาธารณูปโภค  

 ก าหนดแนวทางการใชร้ะบบสาธารณปูโภคใหเ้หมาะสม เพื่อสอดคลอ้งกบัแผนการควบคมุการใชพ้ลงังานอย่าง
เหมาะสม พรอ้มค านงึถึงการไมก่่อใหเ้กิดผลกระทบตอ่คณุภาพและการบรกิารท่ีดี 
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6.5  ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  

 การสรา้งเสรมิสขุภาพบคุลากร (Health Promotion) บริษัทฯ มุ่งเนน้ใหบ้คุลากรมีสขุภาพแข็งแรงทัง้กายและใจ
โดยใหก้ารสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการดูแลสุขภาพของบุคลากร ดว้ยการมอบสวัสดิการการตรวจสุขภาพ
บคุลากรประจ าปี สวสัดิการรกัษาพยาบาล การฉีดวคัซีนป้องกนัโรค กิจกรรมชมรมกีฬา  กิจกรรมแอโรบิค การ
จดัอปุกรณใ์นการปอ้งกนัรา่งกายขณะปฏิบตัิงาน (Personal Protection Equipment) และยงัน าขอ้มลูการตรวจ
สขุภาพประจ าปีของบคุลากรมาวิเคราะห ์เพื่อหาแนวทางการปอ้งกนัโรคตา่ง ๆ ส าหรบักลุม่ที่มีความเสีย่ง 

 

6.6    ด้านการพิทักษส์ิ่งแวดล้อม 

 มีการบรหิารจดัการระบบบ าบดัน า้เสยีแบบ Sequence Batch Reactor (SBR) 

 การเปลีย่นระบบ Chiller โดยเลอืกใชน้ า้ยาที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม 

 สรา้งความตระหนกัรูภ้ายในบรษัิทฯ ดา้นการลดปรมิาณขยะ และเนน้การใชซ้  า้ดว้ยจิตส านึกห่วงใยสิ่งแวดลอ้ม
และการใชท้รพัยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 สรา้งนิสยัและสง่เสรมิวินยัในการทิง้ขยะใหถ้กูประเภท 

 จดัท าโครงการรณรงคก์ารงดใชถ้งุพลาสติก และโฟม 
 

7.   การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย 

 -ไมม่ี- 
 

8. การร่วมกันพัฒนาชุมชนหรือสังคม  
โรงพยาบาลไทยนครนิทรไ์ดต้ระหนกัถึงการมีสว่นรว่มในการรบัผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม จึงมีการ

จดักิจกรรมสง่เสรมิสขุภาพเพื่อใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนในชมุชนใกลเ้คียง เพื่อใหส้ามารถน าความรูท้างดา้นสาธารณสขุไป
พฒันาคณุภาพชีวิต ดแูลคนในครอบครวัใหม้ีสขุภาพรา่งกายแข็งแรงและหา่งไกลจากโรคภยัตา่ง ๆ ได้  

ในปี 2563 ไดอ้อกหนว่ยใหบ้รกิารตรวจสขุภาพเบือ้งตน้กบัผูอ้ยู่อาศยับริเวณโดยรอบโรงพยาบาลฯ เช่น คอนโด
ลมุพินี เมกะ ซิตี ้บางนา, ที่ท  าการไปรษณีย ์สาขาบางนา, คอนโด Kensington สุขุมวิท เทพารกัษ์, บริษัท โตโยตา้ 
มอเตอร ์ประเทศไทย จ ากัด บริการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจระดบัน า้ตาลในเลือด ตรวจวัดองคป์ระกอบภายใน
รา่งกาย รวมถึงมีกิจกรรมสรา้งเสริมสขุภาพในโรงเรียน ณ โรงเรียน ดิ อเมริกนั สคลู ออฟ แบงค็อก วิทยาเขตกรีนวลัเลย ์
(The American School of Bangkok Green Valley Campus) บรกิารรถพยาบาลและหนว่ยปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ ตรวจ
สขุภาพเบือ้งตน้ใหก้บัผูป้กครอง และใหค้  าปรกึษาเก่ียวกบัสขุภาพของเด็ก ๆ โดยพยาบาลวิชาชีพ ดว้ยสถานการณก์าร
แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลไทยนครินทรเ์รียนเชิญแพทย์ออกไปให้ความรู้ในหัวข้อ 
“ห่างไกลโควิด-19 เร่ิมต้นที่ตัวเรา” ณ ศูนยก์ารคา้เซ็นทรลั พลาซา บางนา เพื่อเป็นการกระตุน้ใหป้ระชาชนหันมา
ตระหนกัในเรือ่งของการดแูลสขุภาพของตนเองโดยการสวมหนา้กากอนามยั ใชเ้จลแอลกอฮอล ์หลีกเลี่ยงการไปในชุมชน 
การเวน้ระยะหา่งทางสงัคม และการมีสว่นรว่มในการรบัผิดชอบตอ่สงัคม 
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 ดูแลกลุ่มลูกค้าบริษัทคู่สัญญา  
ทางโรงพยาบาลฯ ไดจ้ดักิจกรรมปอ้งกนัและสง่เสรมิสขุภาพ “โรคปอดอักเสบจากเชือ้ไวรัสโคโรน่า” โดยเรยีน

เชิญพยาบาลวิชาชีพไปใหค้วามรูแ้ละการป้องกันตวัเองใหห้่างไกลจากโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ณ บริษัท ไทยยา
มาฮ่ามอเตอร ์จ ากดั และบรษัิท  อีซูซุ มอเตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 
 ดูแลกลุ่มลูกค้าตัวแทนประกัน  

โรงพยาบาลฯ ไดม้ีการสรา้งสมัพนัธภาพกบักลุ่มตวัแทนประกันชีวิตเพื่อประชาสมัพนัธศ์กัยภาพการใหบ้ริการ
และการรกัษาของโรงพยาบาลฯ โดยตวัแทนประกนัชีวิตจะแนะน าลกูคา้ผูถื้อกรมธรรมเ์พื่อใหม้าใชบ้ริการที่โรงพยาบาลฯ 
อยา่งตอ่เนื่อง รวมถึงการดแูลลกูคา้ผูถื้อกรมธรรมใ์หไ้ดร้บัความสะดวกเมื่อมาใชบ้รกิารในโรงพยาบาลฯ 
 

9.  ภาพกิจกรรมเพือ่สังคม CSR 
9.1  กิจกรรมภายนอก 
  

บริจาคโลหติ  
 โรงพยาบาลไทยนครนิทรร์ว่มกบัศนูยบ์รกิารโลหิตแหง่ชาติและศนูยร์บับรจิาคอวยัวะสภากาชาดไทย จดักิจกรรม
บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนษุย ์ภายใตโ้ครงการ “Plus 1 เพิ่มจ านวนคร้ัง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” ส าหรบัผูท้ี่มี
สขุภาพแข็งแรง สมบรูณ ์สามารถรว่มบรจิาคโลหิตไดท้กุ 3 เดือน รวม 4 ครัง้ตอ่ปี    

  
โครงการออกหน่วยแพทยเ์คลือ่นที่  

โรงพยาบาลไทยนครินทรอ์อกหน่วยแพทยเ์คลื่อนที่ ตรวจรกัษาพยาบาลใหก้บัประชาชนที่มารว่มงานทอดกฐิน 
ณ ส านกัสงฆท์รพัยส์วนพล ูต าบลชะอม อ าเภอแก่งคอย จังหวดัสระบุรี  โดยมีบริการตรวจวดัความดนัโลหิต ตรวจวดั
ระดบัน า้ตาลในเลือดเพื่อดูภาวะเบาหวาน ตรวจสขุภาพและรกัษาภาวะเจ็บป่วยโดยแพทยพ์รอ้มจ่ายยาตามอาการ 
รวมถึงใหค้  าแนะน าในการดแูลสขุภาพ โดยมีผูใ้หค้วามสนใจขอรบับรกิารเป็นจ านวนมาก 
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กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 
 โรงพยาบาลไทยนครินทร ์จดักิจกรรม “สขุภาพดีกบัไทยนครินทร”์ บริการตรวจสขุภาพเบือ้งตน้ใหก้บัเจา้หนา้ที่
รฐัวิสาหกิจและพนกังานไปรษณีย ์สาขาบางนา โดยมีบริการตรวจวดัความดนัโลหิต ตรวจวดัระดบัน า้ตาลในเลือดโดย
พยาบาลวิชาชีพ และวดัองคป์ระกอบภายในรา่งกาย พรอ้มใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการดแูลสขุภาพและมอบของที่ระลกึ มี
ผูใ้หค้วามสนใจเขา้รว่มกิจกรรมเป็นจ านวนมาก ณ ที่ท าการไปรษณีย ์สาขาบางนา 

 
โครงการ ก.ไก่ในสายหมอก 
 โครงการ ก.ไก่ในสายหมอก สานฝันปันน า้ใจ เนื่องในวนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563  ณ โรงเรียนบา้นจอซิเดอ
เหนือ สาขาหอ้งเรียนบา้นอนุ ูต าบลแม่คง อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยโรงพยาบาลไทยนครินทรใ์หบ้ริการ
ตรวจสขุภาพและรกัษาอาการเจ็บป่วยเบือ้งตน้ใหก้บัชาวบา้นท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีใกลเ้คียงโรงเรียน  พรอ้มมอบทนุการศึกษา ทนุ
อาหารกลางวนั อปุกรณก์ารศกึษาและของใชจ้ าเป็นเพื่อช่วยเหลือนอ้งๆ  บรรยากาศเต็มไปดว้ยรอยยิม้ ความสนกุสนาน 
และความอบอุน่ 

 
. 
 
 

 
กิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับผู้อยูอ่าศัยในหมู่บ้านและคอนโดมิเนียมโดยรอบโรงพยาบาลไทยนครินทร ์
 

โรงพยาบาลไทยนครนิทรบ์รกิารตรวจสขุภาพเบือ้งตน้ใหก้บัลกูบา้นของโครงการ ลมุพินี เมกะซิตี ้บางนา ในงาน
ประชุมสามญัประจ าปี 2563 โดยใหบ้ริการตรวจวดัความดนัโลหิต และวดัองคป์ระกอบภายในรา่งกาย นอกจากนีย้งัมี
กิจกรรม @Line (LINE@Thainakarin Hospital) เพื่อรบัข่าวสารการดแูลสขุภาพของโรงพยาบาลฯ พรอ้มรบัของที่ระลกึ 
โดยมีลกูบา้นใหค้วามสนใจเขา้รว่มกิจกรรมเป็นจ านวนมาก 
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โรงพยาบาลไทยนครินทรร์ว่มกบับริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอรต์ี ้จ ากัด (มหาชน) จดักิจกรรมบริการตรวจสขุภาพ
เบือ้งตน้ใหก้ับลูกบา้นของโครงการ Kensington สุขุมวิท - เทพารกัษ์ โดยมีบริการตรวจวัดความดันโลหิต และวัด
องคป์ระกอบภายในรา่งกาย นอกจากนีย้งัมีกิจกรรม @Line (LINE@Thainakarin Hospital) เพื่อรบัข่าวสารการดแูล
สขุภาพของโรงพยาบาลฯ พรอ้มรบัของที่ระลกึ โดยมีลกูบา้นใหค้วามสนใจเขา้รว่มกิจกรรมเป็นจ านวนมาก 

 
กิจกรรมงานว่ิงการกุศล 

โรงพยาบาลไทยนครินทรเ์ขา้รว่มงานวิ่งการกุศล “Origin Family Run 2020” ณ สวนหลวง ร.9 จดัโดยบริษัท  
ออริจิน้ พร็อพเพอรต์ี ้จ ากัด (มหาชน) เพื่อเป็นการขอบคณุและส่งมอบความสขุใหก้ับลกูบา้นออริจิน้ ซึ่งรายไดห้ลงัหกั
ค่าใชจ้่าย ทางบริษัทฯ มอบใหก้ับโครงการพระราชด าริ ดา้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนในส่วนพระองค ์สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยทางโรงพยาบาลฯ ใหบ้ริการรถพยาบาล
ฉกุเฉิน หน่วยปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ และวดัความดนัโลหิต นอกจากนีย้งัมีกิจกรรมให้ลกูบา้นไดร้ว่มสนกุพรอ้มรบัของที่
ระลกึโดยมีผูใ้หค้วามสนใจเขา้รว่มกิจกรรมเป็นจ านวนมาก  

    

กิจกรรมภายนอก  
กิจกรรมบริษัทคู่สัญญา 

โรงพยาบาลไทยนครินทร ์เขา้รว่มจดักิจกรรมออกหน่วยตรวจสขุภาพเบือ้งตน้ใหก้บัพนกังานและครอบครัวโต
โยตา้ ในงานประชมุสามญัประจ าปีสหภาพแรงงานโตโยตา้ ครัง้ที่ 39/2563 โดยใหบ้รกิารตรวจวดัความดนัโลหิต กิจกรรม 
@Line (LINE@Thainakarin Hospital) เพื่อรบัขา่วสารการดแูลสขุภาพของโรงพยาบาลฯ นอกจากนีย้งัมีกิจกรรมเลน่เกมส์
พรอ้มรบัของที่ระลกึ โดยมีผูส้นใจเขา้รว่มกิจกรรมเป็นจ านวนมาก ณ หอ้งประชมุคา่ยรมิขอบฟา้ จงัหวดัสมทุรปราการ 
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กิจกรรม Chinese New Year 2020 
โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์เขา้รว่มจดักิจกรรมในงาน "Chinese New Year 2020" ณ ศนูยก์ารคา้เซ็นทรลั พลาซา 

บางนา ภายในงานมีบริการตรวจแมะ (ไม่เสียค่าใชจ้่าย) จ ากดัวนัละ 30 ท่านต่อวนั โดยแพทยแ์ผนจีน โรงพยาบาลไทย
นครนิทร ์นอกจากนี ้ยงัมีบรกิารชงชิมยาจีน ซึง่มีสรรพคณุในการช่วยกระตุน้เลอืดลมใหไ้หลเวียนดีขึน้ โดยมีผูส้นใจเขา้รบั
บรกิารตรวจแมะและรว่มกิจกรรมเป็นจ านวนมาก 
 

  
 

กิจกรรมในโรงเรียน 

โรงพยาบาลไทยนครนิทรร์ว่มออกบธูจดักิจกรรมในงานเลีย้งประจ าปี “Bangna Family Fair 2020” ณ โรงเรยีน 
ดิ อเมรกินั สคลู ออฟ แบงค็อก วทิยาเขตกรนีวลัเลย ์(The American School of Bangkok Green Valley Campus)
บรกิารรถพยาบาลและหนว่ยปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ บรกิารตรวจวดัความดนัโลหิต พรอ้มใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการดแูล
สขุภาพ นอกจากนีย้งัมีบธูกิจกรรมระบายส ีเลน่เกมแจกของรางวลัมากมาย โดยมีนอ้ง ๆ นกัเรยีนรวมถงึผูป้กครองให้
ความสนใจเขา้รว่มเป็นจ านวนมาก  

 
 

กิจกรรมภายใน 
วันเด็กไทยนครินทร ์ 
 

โรงพยาบาลไทยนครนิทรร์ว่มสง่มอบความสขุเนื่องในวนัเด็กแหง่ชาติประจ าปี 2563  จดักิจกรรม DIY เพน้ทก์ระ
เป๋าผา้, หนนูอ้ยจิตรกรวาดภาพระบายสีตามจินตนาการ และกิจกรรมถ่ายภาพความประทบัใจกบับรรดาคอสเพลยจ์าก
เหลา่การต์นูในเทพนิยาย พรอ้มมอบของที่ระลกึใหก้บันอ้งๆ บรรยากาศเต็มไปดว้ยความสขุและความประทบัใจ 
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ตรุษจีนไทยนครินทร ์ 
โรงพยาบาลไทยนครินทรต์อ้นรบัเทศกาลตรุษจีนจัดกิจกรรมมอบสม้มงคลใหก้ับผูร้บับริการที่พกัรกัษาตวัใน

หอพกัผูป่้วยในทกุหอ้ง พรอ้มกิจกรรมรว่มลุน้รบั “อั่งเปาสขุภาพ” ใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารผูป่้วยนอก  นอกจากนีย้งัมีกิจกรรมการ
มอบของขวญั “Welcome Baby ตอ้นรบัสมาชิกใหม่ของครอบครวั” ส าหรบัคณุแม่ที่คลอดนอ้งในเทศกาลตรุษจีน โดยมี
บรกิารตกแตง่หอ้งดว้ยซุม้ลกูโป่งพรอ้มมอบของที่ระลกึจากใจไทยนครินทร์ บรรยากาศเต็มไปดว้ยความสขุ รอยยิม้ และ
ความอบอุน่ 

 
กิจกรรมครรภคุ์ณภาพ Mother Class 

โรงพยาบาลไทยนครินทร ์จดักิจกรรม “Mother Class เปลี่ยนคุณแม่มือใหม่...สู่คุณแม่สายสตรอง” คอรส์ 
เตรยีมความพรอ้มส าหรบัคณุแมต่ัง้ครรภ ์ภายในงานมีกิจกรรมใหค้วามรู ้“อบรมครรภค์ณุภาพ”  และกิจกรรม Workshop 
สาธิตการอาบน า้ทารกแรกเกิดเพื่อเตรียมความพรอ้ม เสริมสรา้งความมั่นใจ ตอ้นรบัลกูนอ้ยสูไ่ออุ่นของครอบครวั โดยมี
คณุแมต่ัง้ครรภใ์หค้วามสนใจเขา้รว่มกิจกรรมเป็นจ านวนมาก 

 
ฉลองครบรอบ 27  ปีโรงพยาบาลไทยนครินทร ์ 

โรงพยาบาลไทยนครินทรร์่วมสง่มอบความสขุและของที่ระลึกใหก้บัผูร้บับริการ ในโอกาสฉลองครบรอบ 27 ปี 
ภายใตธี้ม “27 ปีแห่งการดูแล เราแครคุ์ณ”  โรงพยาบาลไทยนครินทรข์อขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่ไดใ้หค้วาม
ไวว้างใจในการดแูลสขุภาพของทา่นและครอบครวัมาตลอด 27 ปี 
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มูลนิธิหลวงพ่อพุธ-จตุเจริญ 

มลูนิธิหลวงพอ่พธุ-จตเุจรญิ ก่อตัง้ขึน้ตามค าปรารภของพระราชสงัวรญาณ (หลวงพ่อพธุ ฐานิโย) วดัป่าสาลวนั 

จงัหวดันครราชสีมา เมื่อแรกเริ่ม พระราชสงัวรญาณมีความประสงคท์ี่จะก่อตัง้กองทนุเพื่อใหค้วามช่วยเหลือพระภิกษุที่

อาพาธและไมม่ีคา่รกัษาพยาบาลหรอืไมม่ีโยมอปัุฏฐาก พระราชสงัวรญาณจึงไดม้อบเงินบริจาคที่ไดร้บัจากคณะศิษยานุ

ศิษยแ์ละผูม้ีจิตศรทัธาใหแ้ก่บริษัทฯ จ านวน 151,400 บาท เพื่อใชเ้ป็นเงินเริ่มตน้ของกองทนุ บริษัทฯ จึงไดท้ าการจดัตัง้ 

“กองทนุหลวงพอ่พธุ เพื่อพระอาพาธ” ตามความประสงคข์องพระราชสงัวรญาณเมื่อวนัที่ 1 กุมภาพนัธ ์2541 โดยมีพระ

ราชสงัวรญาณเป็นท่ีปรกึษาคณะกรรมการกองทนุจนทา่นถึงแก่มรณภาพในปี 2542 จากนัน้ในเวลาต่อมา จึงไดม้ีการจด

ทะเบียนจัดตัง้ “มูลนิธิหลวงพ่อพุธ-โรงพยาบาลไทยนครินทร”์ เมื่อวนัที่ 1 มิถุนายน 2554 และต่อมาไดเ้ปลี่ยนช่ือเป็น 

“มลูนิธิหลวงพอ่พธุ-จตเุจรญิ” 

       กิจกรรมส าคัญที่มูลนิธิหลวงพ่อพุธ-จตุเจริญ ร่วมกับบริษัทฯ ในการด าเนินการ  

 การให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่พระภกิษุที่อาพาธ  

 ในแตล่ะปีจะมีจ านวนพระภิกษุที่ไดร้บัความช่วยเหลอืคา่รกัษาพยาบาลจากมลูนิธิฯ ประมาณ 150-200 รูป โดย 
บรษัิทฯ ไดม้ีสว่นรว่มในการใหค้วามช่วยเหลอืดว้ย ในเรือ่งของการใหก้ารรกัษาพยาบาลแก่พระภิกษุที่อาพาธ 
 

 การจัดทอดผ้าป่าของมูลนิธิฯ  

การทอดผา้ป่าเป็นการท าบญุที่มีอานิสงสม์าก เพราะถือเป็นสงัฆทาน คือทานที่ถวายแบบไม่เฉพาะเจาะจงแก่
ภิกษุรูปใดรูปหนึง่ แตเ่ป็นการถวายเขา้สูก่องกลางแก่คณะสงฆ  ์ซึ่งบริษัทฯ และมลูนิธิฯ ไดร้ว่มท าบญุทอดผา้ป่าติดต่อกนั
มาทกุปี 

 งานด้านสาธารณประโยชน ์

เพื่อเป็นการช่วยเหลอืงานดา้นสาธารณประโยชน ์ทางมลูนิธิฯ มอบเงินบรจิาคใหก้บัหนว่ยงานตา่ง ๆ  ดงันี ้

- 29 เมษายน 2563 มอบเงินบริจาคใหก้บัโรงพยาบาลราชวิถี จ านวน 30,000 บาท เพื่อสนบัสนนุการดแูลรกัษา

ผู้ป่วยโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา 

ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลราชวิถีเป็นผูร้บัมอบ เพื่อน าไปช่วยเหลอืผูป่้วยตอ่ไป   

- 29 เมษายน 2563 มอบเงินบริจาคใหก้บัโรงพยาบาลสงฆจ์ านวน 2,000 บาท พรอ้มเครื่องอปุโภค-บริโภคเพื่อ

น าไปช่วยเหลอืพระสงฆท์ี่อาพาธ 
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- 10 มิถนุายน 2563 มลูนิธิฯ รว่มกบัโรงพยาบาลไทยนครนิทรจ์ดัโครงการ “แชรค์วามสขุใหล้น้ใจ” เพื่อมอบสิง่ของ

อปุโภค - บรโิภคกวา่ 63,000 และทางมลูนิธิฯ มอบเงินบรจิาคจ านวน 5,000 บาทใหก้บัมลูนิธิสง่เสรมิการพฒันา

บุคคล (ศูนยเ์มอรซ์ี่) เพื่อช่วยเหลือเด็กและคนในชุมชนผูค้ลองเตยที่ไดร้บัผลกระทบจากติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 

2019 (COVID-19) 

 

 

 

 

 

 

 

  รับมอบเงนิบริจาค  

เมื่อวนัที ่5 มิถนุายน 2563 คณุนิภาภทัร สหินาทกถากลุ พรอ้มครอบครวั มอบเงินบรจิาคใหก้บัมลูนิธิหลวงพ่อ

พธุ-จตเุจรญิ เพื่อช่วยเหลอืพระภิกษุที่อาพาธ และกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน ์โดยมี นพ.เจริญ มีนสขุ ประธานมลูนิธิ

หลวงพอ่พธุ-จตเุจรญิ เป็นผูร้บัมอบเงินจ านวน 1,105,000 บาท   

 

 

 

 

 

      

 

ร่วมบริจาคสมทบทุน  
บญัชีออมทรัพย ์“มูลนิธิหลวงพอ่พธุ-จตุเจริญ”  
ธนาคารธนชาต สาขาบางนา เลขท่ีบญัชี 019-6-03949-6 
ประสงคใ์หจ้ดัส่งใบอนุโมทนา โทรศพัท ์0 2340 6499 ต่อ 3397 หรือ โทรสาร 0 2340 6431 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญัตอ่ระบบการควบคมุภายในส าหรบัระดบับริหารและระดบัปฏิบตัิการ เพื่อป้องกนัความ
เสยีหายที่อาจเกิดขึน้กบับรษัิทฯ โดยรวม ครอบคลมุทัง้ดา้นการเงิน การด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และการก ากบั
ดูแลการปฏิบัติงานใหส้ามารถบรรลวุัตถุประสงคเ์ก่ียวกับการใช้ทรพัยากรใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด การดูแลรกัษาและ
ป้องกันทรพัยส์ิน ลดความผิดพลาดการรั่วไหลและการสญูหาย จดัใหม้ีการควบคมุดูแล โดยมีการแบ่งแยกหนา้ที่ความ
รบัผิดชอบในการอนมุตัิการบนัทกึรายการ และการจดัเก็บดแูลทรพัยส์ินออกจากกนั เพื่อใหเ้กิดการถ่วงดลุและตรวจสอบ
ระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม ทัง้นี ้บรษัิทฯ ยงัมีการตรวจสอบภายในทางดา้นการเงิน รวมถึงระบบการรายงานทางการเงิน 
ใหม้ีความถูกตอ้งเช่ือถือไดเ้พื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ขอ้บงัคบั กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง โดยจดัใหม้ีระบบการติดตามโดย
ผูบ้รหิารสายงานท่ีรบัผิดชอบอยูเ่ป็นระยะ 

จากการประเมินของคณะกรรมการบริษัทรว่มกบัคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563 ไดป้ระเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคมุภายในของบรษัิท 6 องคป์ระกอบในดา้นตา่ง ๆ ซึง่มีความเช่ือมโยงกนั ดงันี ้
 
1. องคก์รและสภาพแวดล้อมของการควบคุม 

บริษัทฯ มีโครงสรา้งบริหารองคก์รอย่างเหมาะสม มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่ความรบัผิดชอบอย่าง
ชดัเจน มีนโยบายสง่เสรมิวฒันธรรมองคก์รใหบ้คุลากรทกุระดบัมีจิตส านกึที่ดีในการปฏิบตัิงานในหนา้ที่ดว้ยความรอบรู ้มี
ความรบัผิดชอบ ใหค้วามส าคัญของระบบการควบคุมภายใน บุคลากรทุกคนทราบถึงบทบาท อ านาจ หนา้ที่ และ
ตระหนกัถึงความรบัผิดชอบของตน ถือปฏิบตัิตามนโยบายและคูม่ือระเบียบวิธีปฏิบตัิงานอยา่งเครง่ครดั เพื่อใหม้ีการสอบ
ทานและรายงานความเพียงพอของการควบคุมภายในรวมถึงการปฏิบตัิงานจริงว่าเป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไวอ้ยู่
อยา่งตอ่เนื่อง 

 
2. การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ มีการจัดตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีผูอ้  านวยการแพทยเ์ป็นประธานคณะกรรมการ มี
บทบาทหนา้ที่ในการก าหนดนโยบายดา้นความเสีย่งและความปลอดภยั วางแผนกลยทุธใ์นการจดัการบริหารความเสี่ยง
ระดบัโรงพยาบาล จัดใหม้ีระบบบริหารความเสี่ยง ประกอบไปดว้ย ระบบการคน้หาความเสี่ยง  ระบบการรายงานความ
เสี่ยง การวิเคราะหค์วามเสี่ยงของโรงพยาบาล การหาโอกาสพฒันาเฝา้ระวงัป้องกันและการบริหารจดัการเมื่อมีความ
เสี่ยงหรือเหตุการณไ์ม่พึงประสงคจ์ากบริการสขุภาพเกิดขึน้ ครอบคลมุถึงการจัดระบบสารสนเทศดา้นความเสี่ยง การ
สรา้งวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงในระดับโรงพยาบาล ของ
คณะกรรมการและหนว่ยงานเป็นไปอยา่งตอ่เนื่องและมปีระสทิธิภาพ โดยมีการติดตามและประเมินผลเก่ียวกบัความเสีย่ง
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) หรือ สรพ. (The 
Healthcare Accreditation Institute (Public Organization)) 
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3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
บรษัิทฯ มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่และระดบัการอนมุตัิรายการและวงเงินในการอนมุตัิของฝ่ายบริหาร 

มีระเบียบและวิธีปฏิบตัิกรณีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูไวอ้ย่างชดัเจน รวมทัง้มี
การรายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายบรหิารตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นวาระการประชุมอย่างสม ่า เสมอ โดยก าหนดไว้
เป็นประจ าทกุ 3 เดือน 

บรษัิทฯ จดัวางระบบการควบคมุภายในอยา่งสมเหตผุลและสรา้งความเช่ือมั่นใหแ้ก่บริษัทฯ ว่าการจ่ายเงินและ
การรบัเงินไดร้บัการอนุมัติอย่างถูกตอ้งจากผูบ้ริหารและคณะกรรมการบริษัท  ทัง้นีบ้ริษัทฯ ไดว้างระบบการควบคุม
ภายในใหส้อดรบักบัมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นและเหมาะสมกบัความเสีย่งการคอรร์ปัชั่นของบรษัิทฯ 

   การควบคมุภายในเป็นนโยบายและขัน้ตอนปฏิบัติ เพื่อช่วยใหเ้กิดความมั่นใจว่า แนวทางของคณะกรรมการ
บรษัิทและผูบ้รหิารไดร้บัการน าไปปฏิบตัิและเป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบรษัิท การควบคมุภายในไดร้บั
ความนิยมอย่างกวา้ง ๆ เป็นกระบวนการที่ด  าเนินการโดยคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหารหรือบุคลากรอื่นๆ เพื่อให้ เกิด
ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตผุลเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงิน และการ
ปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั การตรวจสอบเป็นกระบวนการท่ีสอบทานความนา่เช่ือถือของระบบการควบคมุ
ภายใน เอกสารและผลการด าเนินงาน เพื่อใหค้วามมั่นใจกับผูบ้รหิาร  นกัลงทนุและผูม้ีสว่นไดเ้สยีอื่น ๆ ของบรษัิทฯ ทัง้นีผู้ ้
ตรวจสอบภายในเป็นผูด้  าเนินการตรวจสอบและมีผูต้รวจสอบภายในจากบรษัิทภายนอกมาด าเนินการตรวจสอบดว้ย 
 

4.  ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
บรษัิทฯ ไดจ้ดัใหม้ีการพฒันาการควบคมุความปลอดภยัในการเขา้ถึงขอ้มลูและใชง้านระบบสารสนเทศ รวมถึง

พฒันาแผนงานทางดา้นกระบวนการความปลอดภยัของขอ้มลู โดยเฉพาะขอ้มลูของผูใ้ชบ้ริการและขอ้มูลของบคุลากร
บริษัท ดว้ยความเหมาะสมและเป็นไปตามหลกัสากล เช่น ขอ้มูลในส่วนของเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (E - Medical 
Record) ระบบงานบรหิารบคุคล (Human Resources) ระบบงานเครอืขา่ยในองคก์ร (Network) รวมถึงการส ารองขอ้มลู
สารสนเทศของระบบงานต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อใหเ้กิดเสถียรภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อระบบ
สารสนเทศในรูปแบบตา่ง ๆ เป็นตน้ 

บริษัทฯ ไดด้  าเนินการปรับปรุงระบบบริการทางด้านสารสนเทศอย่างสม ่า เสมอ ตัวอย่างเช่น การปรบัปรุง
สญัญาณความเรว็อินเทอรเ์น็ตเพื่อใหส้ามารถตอบสนองตอ่ปรมิาณของผูม้าใชบ้รกิารท่ีมีเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องและรองรบั
กบัปริมาณการเรียกใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัไดท้ าการปรบัปรุงระบบการพิมพโ์ดยมีจุดประสงค์
เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการใหบ้รกิาร และในขณะเดียวกนัยงัสามารถประหยดัค่าใชจ้่ายจากการปรบัปรุงระบบการพิมพ์
ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

ทัง้นี ้ในภาพรวมของระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลูนัน้อยูใ่นทิศทางของการพฒันาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
การใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูสารสนเทศโดยผูบ้รหิารและคณะท างานสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ 
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5.  ด้านระบบการติดตาม 
บรษัิทฯ จดัใหม้ีการประชมุเพื่อติดตามผลการด าเนินงานความเสีย่งและตวัชีว้ดัการด าเนินงานของบรษัิทฯ อยา่ง

สม ่าเสมอรวมทัง้จดัใหม้ีการด าเนินการบรหิารความเสีย่ง และวิเคราะหห์าสาเหตตุวัชีว้ดัที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายในการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อน าไปด าเนินการแก้ไขตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ใหค้วามเห็นไว้ในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2563 

นอกจากนีท้างบริษัทฯ ไดจ้ัดให้มีระบบการติดตามทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานให้สอดรบักับความเสี่ยงให้
ครอบคลมุทั่วทัง้องคก์ร 
 
6. การตรวจสอบภายใน  

คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ต่งตัง้นางสาววิยดารตัน์ สินธาราจิรฐา ด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบการ
ปฏิบตัิตามระเบียบของบรษัิทฯ เพื่อท าหนา้ที่ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบรษัิทฯ และประสานงานกบัผูต้รวจสอบภายใน
จากบริษัทภายนอก โดยนางสาววิยดารตัน ์สินธาราจิรฐา จบปริญญาตรีสาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง และ 
Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เคยด ารงต าแหน่งผูจ้ัดการฝ่ายบัญชี บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์และมี
ประสบการณด์า้นการตรวจสอบภายในในธุรกิจโรงพยาบาลเป็นระยะเวลากว่า  20 ปี มีความเขา้ใจในกิจการและการ
ด าเนินงานของบรษัิทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นวา่ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบการปฏิบตัิตามระเบียบ มีความเหมาะสม
ที่จะปฏิบตัิหนา้ที่ดงักลา่ว ทัง้นี ้การพิจารณา และอนมุตัิแต่งตัง้ ถอดถอน โยกยา้ยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบการปฏิบตัิตาม
ระเบียบของบรษัิทฯ จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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12. รายการระหว่างกัน 

ในระหวา่งปี 2563 และ ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 บรษัิทฯ มีรายการระหวา่งกนัและมียอดคงเหลอืกบับคุคลที่
อาจมีความขดัแยง้ปรากฏตามงบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 6 

 
 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

การท ารายการระหว่างกนัเป็นความจ าเป็นและสมเหตสุมผลของการท ารายการเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ
ของบรษัิทฯ และถือวา่เป็นไปตามลกัษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป และบรษัิทฯ ไดจ้่ายคา่ตอบแทนในราคาที่ยตุิธรรม ทัง้นี ้
คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นในการท ารายการไวแ้ลว้ 
  
 มาตรการและขั้นตอนการท ารายการระหว่างกัน 

บรษัิทฯ ไดป้ฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง 
หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 อย่าง
เครง่ครดั ทัง้นีร้ายการระหว่างกนัที่กรรมการหรือบคุคลที่มีความขดัแยง้ในสว่นไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้อนัใดกับ
บริษัทฯ บุคคลนัน้ ๆ ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการท ารายการนัน้  ๆ เวน้แต่เป็นกรณีที่ไดร้บัการพิจารณายกเวน้ตาม
พระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และขอ้บังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรือตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ทัง้นี ้ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ไดม้ีการ
ก าหนดในเรื่องการเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกนัและการไดม้าหรือการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทฯ  ไวแ้ลว้อย่าง
ชดัเจน 

 

 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

บรษัิทฯ ไดว้างนโยบายการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจ าเป็น
และความสมเหตุสมผลของการเขา้ท ารายการ และเป็นประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากราคาตลอดจน
เง่ือนไขความเหมาะสมการท ารายการตามธุรกิจปกติ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็น
เก่ียวกับความจ าเป็นความสมเหตุสมผลว่าเป็นไปตามลกัษณะธุรกิจปกติ โดยอาจจะพิจารณาเปรียบเทียบกับราคาที่
เกิดขึน้จรงิกบับคุคลภายนอกส าหรบันโยบายการก าหนดการท ารายการระหวา่งกนั เช่น รายการเงินกูย้ืมจากบคุคล ที่อาจ
มีความขดัแยง้ทางผลประโยชนโ์ดยจะกระท าตอ่เมื่อบรษัิทฯ มีความจ าเป็นทางการเงิน และไมอ่าจหาแหลง่เงินกูท้ี่ใหกู้ย้ืม
ในเง่ือนไขการกูท้ี่ดีกว่าการกูย้ืมจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัได้ หรืออตัราดอกเบีย้เงินกูท้ี่ไม่สงูกว่าอตัราดอกเบีย้เงินกูท้ั่วไป 
เป็นตน้ 

 

 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน 
บรษัิทฯ มีขอ้ก าหนดที่ชดัเจนเก่ียวกบัรายการระหว่างกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทฯ 

ในข้อบังคับบริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย  หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนอ์นัใด ไมม่ีสทิธิออกเสยีงอนมุตัิในเรือ่งนัน้ ๆ ซึง่เป็นไปตามขอ้บงัคบั ประกาศ หรือค าสั่งของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และตามกฎหมาย นอกจากนี ้บริษัทฯ ก าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความ
จ าเป็นและความเหมาะสมของการท ารายการ และใหบ้ริษัทฯ ท าการเผยแพร่สารสนเทศที่เก่ียวข้องใหเ้ป็นไปตาม
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ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมถึงการเปิดเผยรายละเอียดของรายการในงบการเงินประจ างวดและ
รายงานประจ าปีของบรษัิทฯ 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บรษัิทฯ จะ
จัดหาผู้เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อ
ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษัิท หรอืผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ แลว้แตก่รณี 
 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 บรษัิทฯ มีรายการระหวา่งกนั ดงัตอ่ไปนี ้
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ส่วนที ่3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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13. ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ 
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13.1 ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญโดยสรุปของบริษัท 
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14. ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 
รายได้ 

ผลการด าเนินงานส าหรบัรอบปีบญัชี 2563 ตัง้แตว่นัท่ี 1 สงิหาคม 2562 ถึงวนัที่ 31 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ มี
รายไดร้วม 2,037.47 ลา้นบาท โดยเป็นรายไดค้่ารกัษาพยาบาล จ านวน 2,009.03 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 98.60 ของ
รายไดร้วม โดยบรษัิทฯ มีรายไดร้วมลดลงจ านวน  147.60 ลา้นบาท คิดเป็นลดลงรอ้ยละ 6.76 เมื่อเทียบกบัปี 2562 เป็น
ผลมาจากการลดลงของรายไดผู้ป่้วยนอกลดลง 72.62 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 5.67  และรายไดผู้ป่้วยในลดลง 73.50 ลา้น
บาท ลดลงรอ้ยละ 8.40  รายไดค้า่รกัษาพยาบาลลดลงจากการเผยแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 

 รายไดค้า่รกัษาพยาบาลผูป่้วยนอก (OPD) และผูป่้วยใน (IPD) ส าหรบัปี 2561 2562 และ 2563 แสดงไดด้งันี ้

 
 

ทัง้นี ้ในปี 2563 ลกูคา้ส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลฯ เป็นลกูคา้สญัชาติไทย โดยกลุ่มลกูคา้กลุม่ใหญ่มี 3 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ กลุม่ลกูคา้ทั่วไป ลกูคา้บรษัิทประกนั และลกูคา้คูส่ญัญา  

นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัมีรายไดอ้ื่น ไดแ้ก่ ดอกเบีย้รบัจากเงินลงทนุ รายไดค้า่เช่า ซึ่งมีสดัสว่นรายไดอ้ื่นต่อรายได้
รวมคิดเป็นรอ้ยละ 1.40 
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ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล 
ในปี 2563 บรษัิทฯ มีตน้ทนุค่ารกัษาพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) จ านวน 1,527.31 ลา้นบาท 

ลดลงจากปี 2562 จ านวน 53.29 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 3.37 ซึง่ลดลงเป็นไปในทิศทางเดียวกบัการลดลงของรายได้
คา่รกัษาพยาบาล 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในปี 2563 บรษัิทฯ มีคา่ใชจ้่ายในการบรหิารรวมจ านวน  194.33 ลา้นบาท ซึ่งลดลงจากปี 2562 จ านวน 18.49 
ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 8.69  
 
ภาษีเงนิได้ 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้จ านวน  59.50 ลา้นบาท ซึ่งลดลงจากปี 2562 จ านวน 14.63 ลา้น
บาท หรือลดลงรอ้ยละ 19.74  เป็นผลจากก าไรจากการด าเนินงานลดลง โดยอตัราภาษีเงินไดน้ิติบคุคลในปี 2563 และ 
2562 อยูท่ี่อตัรารอ้ยละ 20 เทา่กนั 
 
ก าไรขาดทุน 

 
บริษัทฯ มีอตัราการเติบโตของรายไดร้วมลดลง คิดเป็นรอ้ยละ 6.76 และมีอตัราการเติบโตของก าไรสทุธิลดลง 

คิดเป็นรอ้ยละ 19.72 เมื่อเทียบกบัปี 2562 ดงัเหตผุลที่ไดก้ลา่วมาขา้งตน้ ทัง้นี ้บรษัิทฯ ยงัคงยดึถือนโยบายเนน้มาตรฐาน
การรกัษาที่มีคณุภาพ ในราคาที่ยตุิธรรม 
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ฐานะการเงนิ 
 ฐานะทางการเงินของบรษัิทฯ ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 แสดงไดด้งันี ้

 
  
 รายละเอียดของสนิทรพัยส์รุปไดด้งันี ้

 
 
ณ วันที่  31 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ มีเ งินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 312.04 ล้านบาท 

ประกอบดว้ย   เงินสดจ านวน 6.97 ลา้นบาท และเงินฝากธนาคาร จ านวน 305.07 ลา้นบาท 
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 บรษัิทฯ มีเงินลงทนุชั่วคราว จ านวน 645.64 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2562 จ านวน 

223.70 ลา้นบาท  
ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ มีลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น จ านวน 119.92 ลา้นบาท โดยลดลงจากปี 

2562จ านวน 28.01 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 18.94  โดยส่วนใหญ่ลดลงจากลกูหนีก้ารคา้สทุธิ ซึ่งสมัพนัธ์กบัยอด
รายไดท้ี่ลดลง 
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 รายละเอียดของลกูหนีก้ารคา้ ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 2562 และ 2561 แสดงไดด้งันี ้

 
 
เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายการบริหารจัดการหนีท้ี่เข้มงวด จ านวนวันในการเก็บหนีอ้ยู่ในระดับ 23 วัน 

เปลีย่นแปลงจากปีก่อนเพิ่มขึน้ 1 วนั พิจารณาสดัสว่นของลกูหนีก้ารคา้แลว้ พบว่าลกูหนีร้อ้ยละ 47.7 เป็นลกูหนี ้ที่ยงัไม่
ครบก าหนดช าระ และมีลกูหนีท้ี่คา้งช าระมากกวา่ 12 เดือน รอ้ยละ 1.3  ทัง้นี ้บรษัิทฯ มีนโยบายตัง้ส  ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยั
จะสญูส าหรบัลกูหนีท้ี่คาดวา่จะเก็บเงินไมไ่ด ้โดยพิจารณาจากประสบการณก์ารเก็บเงินในอดีตและอายหุนี  ้โดย ณ วนัที่ 
31 กรกฎาคม 2563 บรษัิทฯ บนัทกึคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 2.27 ลา้นบาทแลว้ 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ มีสินคา้คงเหลือจ านวน 33.42 ลา้นบาท แบ่งเป็นยาและเวชภณัฑจ์ านวน 
28.69 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 85.85 และวสัดอุื่น ๆ จ านวน 4.73 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือเพิ่มขึน้จากกลุ่มยาและ
เวชภณัฑเ์นื่องจากมีการส ารองไวใ้นช่วงสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอปุกรณส์ทุธิ จ านวน 480.11 ลา้นบาท โดยบริษัทฯ มี
การลงทุนในเครื่องมือทางการแพทยอ์ย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการใหบ้ริการและรองรบัโอกาสในการเติบโตใน
อนาคต โดยในปีบญัชี 2563 มีมูลค่าเงินลงทุนเป็นจ านวน 59.50 ลา้นบาท ทัง้นี ้บริษัทฯ มีค่าเสื่อมราคาในระหว่างปี 
จ านวน 63.70 ลา้นบาท 

 
 

อตัราผลตอบแทนของสินทรพัยถ์าวรและอตัราผลตอบแทนของสินทรพัย ์ปี 2563 คิดเป็นรอ้ยละ 53.12 และ 
14.45 ซึง่ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากบรษัิทฯ มีก าไรสทุธิส าหรบัปีลดลงจากปีก่อน 
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หนี้สิน 
 รายละเอียดของหนีส้นิ ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี ้

 
 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 บรษัิทฯ มีเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นจ านวน 126.59 ลา้นบาท ลดลงจาก ปี 2562
จ านวน 29.05 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 18.66 ซึง่ลดลงเป็นไปในทิศทางเดียวกบัการลดลงของรายไดค้า่รกัษาพยาบาล 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 บรษัิทฯ มีคา่ธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่ายจ านวน 73.10 ลา้นบาท ลดลงจาก ปี 2562 
จ านวน 8.56 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 10.48  ซึง่เพิ่มขึน้เป็นไปในทิศทางเดียวกบัการลดลงของรายไดค้า่รกัษาพยาบาล 

ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ มีภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจ านวน 14.99 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 
14.03 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 48.34  ซึง่ลดลงเป็นไปในทิศทางเดียวกบัก าไรสทุธิที่ลดลง โดยอตัราภาษีเงินไดส้  าหรบัปี 
2563 และ 2562 อยูใ่นอตัรารอ้ยละ 20 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ มีส  ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงานจ านวน 97.55 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้จากปี 2562 จ านวน 16.37 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 20.17 เป็นการตัง้ส  ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของ
พนักงานเพิ่มขึน้เนื่องจากในระหว่างปีบริษัทฯ ได้ค  านวณภาระผูกพันธ์ผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงานใหม่โดย
สมมตุิฐานท่ีเปลีย่นแปลงไป ไดแ้ก่ อตัราคิดลดลงเปลีย่นแปลงจาก 2.27% ลดลงเหลอื 1.67%  

 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 สว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 2562 และ 2561 มีจ านวน 1,930.71 ลา้นบาท จ านวน 
1,777.89 ลา้นบาท และจ านวน 1,568.56 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องจากก าไรเบ็ดเสร็จที่เพิ่มสงูขึน้ 
สทุธิดว้ยเงินปันผลจ่ายระหวา่งปี 
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สภาพคล่อง 

 
  
 บรษัิทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 จ านวน 312.04 ลา้นบาท 
และจ านวน 267.72 ลา้นบาทตามล าดบั โดยในปี 2563 มีรายละเอียดการไดม้าและการน าไปใชข้องกระแสเงินสด ดงันี ้

 บรษัิทฯ มีเงินสดรบัสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 312.26 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 94.70 ลา้น
บาท 

 บริษัทฯ มีเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุนจ านวน 168.94 ลา้นบาท จากเงินสดจ่ายซือ้อุปกรณเ์ครื่องมือแพทย ์
60.46 ลา้นบาท จ่ายซือ้สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน 0.72 ลา้นบาท จ่ายเงินลงทนุชั่วคราวเพิ่มขึน้สทุธิดว้ยเงินฝากระยะ
ยาวคงเหลอื 121.74 ลา้นบาท สว่นกระแสเงินสดรบัเกิดจากดอกเบีย้รบั จ านวน 8.87 ลา้นบาท และรบัจากการ
จ าหนา่ยอปุกรณ ์5.11 ลา้นบาท 

 บรษัิทฯ มีเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 99.00 ลา้นบาท จากการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
 

บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงนิในแต่ละปีดังนี้ 

 
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 5.15 เท่า และ 3.25 เท่า 

ตามล าดบัซึง่เป็นอตัราสว่นท่ีคอ่นขา้งสงู แสดงถึงศกัยภาพในการช าระภาระผกูพนัไดเ้ป็นอยา่งดี 
ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย เท่ากับ 23 วนั และ 22 วนั ซึ่งเป็น

อตัราสว่นท่ีคอ่นขา้งนอ้ย แสดงถึงนโยบายการจดัเก็บหนีท้ี่มีความเหมาะสม 
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 บรษัิทฯ มีระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ เทา่กบั 7 วนั และ 7 วนั ตามล าดบั 

ซึง่แสดงใหเ้ห็นถึงการบรหิารสนิคา้คงเหลอืไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 บรษัิทฯ มีระยะเวลาจ่ายช าระหนี ้เทา่กบั 17 วนั และ 20 วนั ตามล าดบั

ซึง่แสดงใหเ้ห็นถึงการความสามารถในการจ่ายช าระหนีแ้ละเพิ่มความนา่เช่ือถือจากคูค่า้ 
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โครงสร้างเงนิทุน 
 บรษัิทฯ มีโครงสรา้งทางการเงินท่ีแข็งแกรง่จากอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 
และ 2562 อยู่ที่ 0.16 เท่า และ 0.20 เท่า อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยงัคงนโยบายจัดการและควบคุมโครงสรา้งทางการเงินที่
รดักมุ โดยยงัคงรกัษาอตัราสว่นทางการเงินและสภาพคลอ่งในระดบัท่ีเหมาะสม 
 
ภาระผูกพันด้านหนี้สิน  
 ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 บรษัิทฯ มีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาบริการ โดยภาระผกูพนัของบริษัทฯ แสดงได้
ดงันี ้

 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานในอนาคต 
ความต้องการการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึน้ 

บริษัทฯ มีความเช่ือมั่นว่าธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะสามารถเติบโตไดอ้ย่างต่อเนื่อง  จากความตอ้งการการ
รกัษาพยาบาลทัง้ในประเทศและตา่งประเทศที่เพิ่มขึน้ อนัเป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของรายไดต้่อหวั และการที่ประชาชน
ใหค้วามส าคญักบัการรกัษาพยาบาล และประชากรผูส้งูอายเุพิ่มขึน้ จะท าใหโ้รงพยาบาลฯ มีผูป่้วยมากขึน้ 

 
ศักยภาพของท าเล ที่ตั้ง 

ดว้ยท าเลที่ตัง้ของโรงพยาบาลฯ ที่อยูร่มิถนนเทพรตัน อยูใ่กลแ้หลง่ชมุชน และนิคมอตุสาหกรรมที่มีการขยายตวั
อย่างต่อเนื่อง เป็นผลใหก้ลุ่มลูกคา้เพิ่มมากขึน้ เนื่องจากลกูคา้ส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลฯ เป็นกลุ่มระดับกลาง โรง
พยาบาลฯ จึงยดึมั่นในนโยบาย ใหบ้รกิารการรกัษาพยาบาลท่ีดีที่สดุ ในราคายตุิธรรม และดแูลผูป่้วยดจุญาติมิตร 

 
การเพิ่มศักยภาพของศูนยเ์ฉพาะทาง 

ปัจจุบัน โรคภัยต่าง ๆ มีความซบัซอ้นมากขึน้ และประชากรเองสามารถเขา้ถึงขอ้มูลทางการแพทยม์ากขึน้ 
ดงันัน้ โรงพยาบาลฯ จ าเป็นตอ้งเพิ่มศกัยภาพการรกัษาพยาบาลโรคที่ซบัซอ้น โดยทีมแพทยท์ี่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 
และเครือ่งมือทางการแพทยท์ี่ทนัสมยั ประกอบกบับคุลากรมีประสบการณแ์ละความพรอ้มในการรองรบัความตอ้งการการ
รกัษาพยาบาลท่ีเพิ่มขึน้ เห็นไดจ้ากปรมิาณผูป่้วยที่มาใชบ้รกิารในศนูยเ์ฉพาะทางที่เปิดแลว้มีปริมาณมากขึน้  ไดแ้ก่ ศนูย์
สมองและระบบประสาท ศนูยห์วัใจ เป็นตน้ 
 
การแข่งขัน 
 แนวโนม้การแขง่ขนัมีความรุนแรงมากขึน้ เนื่องจากมีการขยายโรงพยาบาลทัง้กลุม่เดิมและกลุม่ใหม่เพิ่มมากขึน้
ทัง้ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ซึง่ทางโรงพยาบาลฯ มีแผนงานเพื่อรองรบัการขยายตวันีโ้ดยการปรบัปรุงสถานท่ี
และการบรกิารเพื่อใหเ้กิดความพงึพอใจตอ่การบรกิารของผูใ้ชบ้รกิาร 
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ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
นบัตัง้แตต่น้ปี 2563 เป็นตน้มา ไดเ้กิดการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID -19) ในประเทศ 

โรคดงักลา่วมีความรุนแรงและแพรร่ะบาดอย่างรวดเร็วทัง้ภายนอกและภายในประเทศ และสง่ผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ
โดยรวมท าใหป้ระชาชนระมดัระวงัการใชจ้่ายและอาจชะลอหรืองดการใชบ้ริการโรงพยาบาลส าหรบับริการท่ีไม่จ าเป็นหรือ
เรง่ดว่น เช่น การตรวจสขุภาพ เป็นตน้ อนัสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจโรงพยาบาล 
 

การแทรกแซงของภาครัฐ 
การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานหรือกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ใช้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้ 
 การควบคุมราคายา เวชภณัฑ ์และค่าบริการทางการแพทย ์ของกรมการค้าภายใน 

ตามที่คณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร ออกประกาศควบคมุราคายา เวชภณัฑ ์และค่าบริการ
ทางการแพทย ์ นัน้ ทางโรงพยาบาลไทยนครินทรไ์ดด้  าเนินการตามที่ประกาศเรียบรอ้ยแลว้ ซึ่งมาตรการนีไ้ม่
สง่ผลกระทบต่อโรงพยาบาลฯ เนื่องจากโรงพยาบาลฯ คิดราคายาอยู่ในระดบักลาง ซึ่งการคิดค่ายา เวชภณัฑ ์
และคา่บรกิารทางการแพทยข์องโรงพยาบาลฯ อยูใ่นอตัราที่เหมาะสม  

 การควบคุมการโฆษณา ของกระทรวงสาธารณสุข 
จากการท่ีกรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ ก าหนดใหก้ารเผยแพรโ่ฆษณาหรอืประกาศเพื่อประโยชนท์างการคา้ของ
สถานพยาบาลเอกชนจะตอ้งขออนมุตัิจากผูอ้นญุาต คือ กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ (สบส.) ท าใหผู้ป้ระกอบ
กิจการสถานพยาบาลเกิดความยุง่ยากในการด าเนินการแจง้ขา่วสารใหผู้ร้บับรกิารทราบ ผูร้บับรกิาร ไดร้บัขอ้มลู
นอ้ยลง 

 โครงการ “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่” (UCEP) 
“เจ็บป่วยฉกุเฉินวิกฤติ มีสิทธิทกุที่” (UCEP) โรงพยาบาลไดร้บัเงินชดเชยประมาณรอ้ยละ 30 ถึง 50 ของราคา
ขาย ซึง่มีผลกระทบตอ่ก าไรของบรษัิทฯ 
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15. งบการเงนิ 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

 ขา้พเจ้าไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบดว้ยงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  31 กรกฎาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้
และงบกระแสเงินสดส าหรบัปีสิน้สุดวันเดียวกัน และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการ
บญัชีที่ส  าคญั  

 ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2563 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ ากัด (มหาชน) โดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ลา่วไวใ้นวรรค  ความ
รบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษัทฯตาม
ขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบงบ
การเงิน และขา้พเจ้าไดป้ฏิบัติตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ข้าพเจ้าเช่ือว่า
หลกัฐานการสอบบญัชีที่ขา้พเจา้ไดร้บัเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณท์ี่เน้น 

 ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 1.2 และ 3 เนื่องดว้ยผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ
โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 บรษัิทฯไดจ้ดัท าขอ้มลูทางการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี  31 กรกฎาคม 2563 โดยเลือกน าแนว
ปฏิบตัิทางการบญัชี เรือ่ง มาตรการผอ่นปรนชั่วคราวส าหรบัทางเลอืกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรบัผลกระทบจากสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชีมาถือปฏิบตัิ  

ทัง้นี ้สถานการณแ์พรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ดงักลา่ว ไดข้ยายวงกวา้ง ท าใหเ้กิดการชะลอตวัของ
เศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ซึ่งสถานการณ์ดงักล่าวยังมีผลกระทบต่อบริษัทฯในส่วนที่
เก่ียวกบัการลงทนุในกองทนุตราสารหนีท้ี่บรหิารจดัการโดยบรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุแหง่หนึง่ซึง่ประกาศเลกิกองทนุ
ในปลายเดือนมีนาคม 2563 และปัจจุบนัอยู่ระหว่างช าระบญัชีกองทนุ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดงักล่าวยงัไม่สามารถ
ประมาณไดอ้ยา่งสมเหตสุมผลในขณะนี ้ทัง้นี ้ฝ่ายบรหิารของบรษัิทฯมีการติดตามความคืบหนา้ของสถานการณด์งักลา่ว
และประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรพัยซ์ึ่งรวมถึงเงินลงทนุในกองทุนตราสารหนีด้งักลา่วขา้งตน้ 
ประมาณการหนีส้นิและหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้อยา่งตอ่เนื่องและจะพิจารณาบนัทกึผลกระทบดงักลา่วเมื่อสามารถท าได้ 

 ทัง้นี ้ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งมีเง่ือนไขตอ่กรณีขา้งตน้แตอ่ยา่งใด 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เรือ่งส  าคญัในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนยัส าคญัที่สดุตามดลุยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเรื่องเหลา่นีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ     งบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทัง้นี ้ขา้พเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเห็นแยกตา่งหากส าหรบัเรือ่งเหลา่นี  ้ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตามความรบัผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ งบ
การเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซึ่งไดร้วมความรบัผิดชอบที่เก่ียวกบัเรื่องเหลา่นีด้ว้ย การปฏิบตัิงานของขา้พเจา้ไดร้วมวิธีการ
ตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองตอ่การประเมินความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบ
การเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึ่งไดร้วมวิธีการตรวจสอบส าหรบัเรื่องเหล่านีด้ว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ตอ่งบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังนี้ 

 การรบัรูร้ายได ้

 รายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาลถือเป็นบญัชีที่ส  าคญัตอ่งบการเงิน เนื่องจากมีจ านวนเงินที่มีนยัส าคญั คิดเป็นประมาณ
รอ้ยละ 99 ของยอดรายไดร้วมและสง่ผลกระทบโดยตรงต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนีร้ายไดจ้ากกิจการ
โรงพยาบาลมีหลายองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายยาและเวชภณัฑ ์รายไดค้า่บรกิารทางการแพทย ์รายไดค้่าหอ้ง
ผูป่้วย เป็นตน้ รวมถึงมีสว่นลดส าหรบัคู่สญัญาต่าง ๆ โดยเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นสญัญาที่ท ากบัคู่สญัญามีความหลากหลาย 
ดว้ยเหตนุี ้ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษตอ่การรบัรูร้ายไดข้องบรษัิทฯ 

 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรบัรูร้ายไดข้องบริษัทฯโดยการประเมินระบบสารสนเทศและทดสอบระบบการควบคมุภายใน

ของบริษัทฯที่เก่ียวขอ้งกับวงจรรายได ้โดยการสอบถามผูร้บัผิดชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอย่างเพื่อทดสอบการ

ปฏิบตัิตามการควบคมุที่บรษัิทฯออกแบบไว ้นอกจากนีข้า้พเจา้ไดสุ้ม่ตวัอยา่งรายการขายและบรกิารท่ีเกิดขึน้ในระหว่างปี

เพื่อตรวจสอบกบัเอกสารประกอบรายการขายและบรกิาร สุม่สง่หนงัสอืยืนยนัยอดลกูหนีก้ารคา้ และตรวจตดัยอดการรบัรู ้

รายได ้ประกอบกบัไดว้ิเคราะหเ์ปรียบเทียบขอ้มลูบญัชีรายไดแ้บบแยกย่อย  (Disaggregated data) วิเคราะหอ์ตัราสว่น

ของรายไดท้ี่ส  าคญักบัขอ้มลูในอดตีและในกลุม่อตุสาหกรรมเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึน้ของรายการขายและ

บรกิารตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีที่ท าผา่นใบส าคญัทั่วไป  

ข้อมูลอื่น 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผิดชอบตอ่ขอ้มลูอื่น ซึง่รวมถึงขอ้มลูที่รวมอยู่ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

และรายงานของผูส้อบบญัชีที่แสดงอยู่ในรายงานนัน้ ซึ่งคาดว่าจะถกูจดัเตรียมใหก้ับขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของ

ผูส้อบบญัชีนี ้

ความเห็นของขา้พเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลมุถึงขอ้มูลอื่นและขา้พเจ้าไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม

เช่ือมั่นในรูปแบบใดๆตอ่ขอ้มลูอื่นนัน้ 
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ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ที่เก่ียวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มลูอื่นนัน้มีความ

ขดัแยง้ที่มีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรูท้ี่ไดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏว่าขอ้มลูอื่น

แสดงขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม ่ 

เมื่อขา้พเจ้าไดอ้่านรายงานประจ าปีของบริษัทฯตามที่กล่าวขา้งตน้ และหากสรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อ

ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะสือ่สารเรือ่งดงักลา่วใหผู้ม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดแูลทราบเพื่อใหม้ี การด าเนินการ

แกไ้ขที่เหมาะสมตอ่ไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงนิ 

 ผูบ้รหิารมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหลา่นีโ้ดยถกูตอ้งตามที่ควรตามมาตรฐาน การรายงาน

ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจัดท า งบการเงินที่

ปราศจากการแสดงขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุรติหรอืขอ้ผิดพลาด 

 ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการด าเนินงานต่อเนื่อง การ

เปิดเผยเรื่องที่เก่ียวกับการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มี เรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรบักิจการที่

ด  าเนินงานตอ่เนื่องเวน้แตผู่บ้รหิารมีความตัง้ใจที่จะเลกิบรษัิทฯหรอืหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องอีก

ตอ่ไปได ้

 ผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดแูลมีหนา้ที่ในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบรษัิทฯ  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

 การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมั่นอย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ

แสดงขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม ่ไมว่า่จะเกิดจากการทจุรติหรอืขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของ

ผูส้อบบญัชีซึง่รวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตสุมผลคือความเช่ือมั่นในระดบัสงูแต่ไม่ไดเ้ป็น

การรบัประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้ เท็จจริงอนั

เป็นสาระส าคญัที่มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอาจเกิดจากการทจุริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญั

เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการ

ตดัสนิใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหลา่นี ้

 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย                         

เยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบและขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานดงัตอ่ไปนีด้ว้ย 

 ระบแุละประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิด

จากการทจุรติหรอืขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหลา่นัน้ 

และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี่ยง

ที่ไม่พบขอ้มูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก

ขอ้ผิดพลาด เนื่องจากการทจุริตอาจเก่ียวกบัการสมรูร้ว่มคิดการปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การ

แสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูที่ไมต่รงตามขอ้เท็จจรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน 
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 ท าความเขา้ใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้

เหมาะสมกบัสถานการณ ์แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม

ภายในของบรษัิทฯ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและ

การเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งที่ผูบ้รหิารจดัท า 

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรบักิจการท่ีด าเนินงานตอ่เนื่องของผูบ้รหิารและสรุปจาก

หลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้บัว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัที่เก่ียวกบัเหตกุารณห์รือสถานการณท์ี่อาจเป็น

เหตใุหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของบริษัทฯในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากขา้พเจา้ได้

ขอ้สรุปวา่มีความไมแ่นน่อนที่มีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึง

การเปิดเผยขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดง

ความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กับหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้บัจนถึงวนัที่ในรายงานของ

ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณห์รือสถานการณใ์นอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษัทฯตอ้งหยุดการ

ด าเนินงานตอ่เนื่องได ้

 ประเมินการน าเสนอ โครงสรา้งและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งตลอดจนประเมิน

วา่งบการเงินแสดงรายการและเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้โดยถกูตอ้งตามที่ควรหรอืไม ่ 

 ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกบัผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดแูลในเรือ่งต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที่มีนยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที่มีนยัส าคญัในระบบการควบคมุภายใน  
หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารบัรองแก่ผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวขอ้งกับ
ความเป็นอิสระและไดส้ือ่สารกบัผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดแูลเก่ียวกบัความสมัพนัธท์ัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจา้เช่ือ
วา่มีเหตผุลที่บคุคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบตอ่ความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที่ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนั
ไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหนา้ที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื่องเหลา่นีไ้วใ้นรายงาน
ของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเรื่องดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณท์ี่ยากที่จะ
เกิดขึน้ ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไมค่วรสือ่สารเรือ่งดงักลา่วในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักลา่วสามารถคาดการณไ์ด้
อยา่งสมเหตสุมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชนท์ี่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีสาธารณะจะไดจ้ากการสื่อสารดงักลา่ว 

ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบันี ้

 
 

 

 

สาธิดา  รตันานรุกัษ ์
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบยีน 4753 
บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 11 กนัยายน 2563 
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บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร ์จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
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บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร ์จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
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บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร ์จ ากัด (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
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บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร ์จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุน้ 

ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
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บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร ์จ ากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
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บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร ์จ ากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
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บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร ์จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 กรกฎาคม 2563 

1. ข้อมูลทั่วไป 

   บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) เป็นบรษัิทมหาชนซึง่จดัตัง้และมีภมูิล  าเนาในประเทศ
ไทย บรษัิทฯด าเนินธุรกิจหลกัในการประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนตัง้อยู่เลขที่ 345 ถนน
เทพรตัน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

2. การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณแ์พรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ไดข้ยายวงกวา้ง ท าใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ 
และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ซึ่งสถานการณด์งักลา่วยงัมีผลกระทบต่อบริษัทฯในส่วนที่
เก่ียวกบัการลงทนุในกองทนุตราสารหนีท้ี่บรหิารจดัการโดยบรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุแหง่หนึง่ซึง่ประกาศเลกิ
กองทนุในปลายเดือนมีนาคม 2563 และปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งช าระบญัชีกองทนุ อยา่งไรก็ตาม ผลกระทบดงักลา่วยงั
ไม่สามารถประมาณไดอ้ย่างสมเหตสุมผลในขณะนี ้ทัง้นี ้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯมีการติดตามความคืบหนา้ของ
สถานการณด์งักลา่วและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมลูค่าของสินทรพัยซ์ึ่งรวมถึงเงินลงทนุในกองทนุ
ตราสารหนีด้ังกล่าวขา้งตน้ ประมาณการหนีส้ินและหนีส้ินที่อาจเกิดขึน้อย่างต่อเนื่องและจะพิจารณาบันทึก
ผลกระทบดงักลา่วเมื่อสามารถท าได ้

3. เกณฑใ์นการจัดท างบการเงนิ 

 งบการเงินนีจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดในพระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัที่ 11 ตลุาคม 2559 ออกตามความ
ในพระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที่บริษัทฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ
แปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี ้

 งบการเงินนีไ้ดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทนุเดิมเวน้แตจ่ะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื่นในนโยบายการบญัชี 

4. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและที่จะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียด
ดงันี ้

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหวา่งปี บรษัิทฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซึ่งมีผลบงัคบัใชส้  าหรบังบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บญัชีที่เริม่ในหรอืหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วไดร้บัการจดั
ใหม้ีขึน้เพื่อใหม้ีเนือ้หาเทา่เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการอธิบาย
ใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินีไ้ม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ 
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อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึ่งไดม้ีการเปลี่ยนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปได้
ดงันี ้

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบญัชีที่
เก่ียวขอ้งตอ่ไปนี ้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง สญัญาก่อสรา้ง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง รายได ้– รายการแลกเปลีย่น 

เก่ียวกบับรกิารโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรบัปรุง 2560)  เรือ่ง โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูคา้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 (ปรบัปรุง 2560)  เรือ่ง สญัญาส าหรบัการก่อสรา้ง 

อสงัหารมิทรพัย ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 (ปรบัปรุง 2560)  เรือ่ง การโอนสนิทรพัยจ์ากลกูคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสญัญาที่ท  ากบัลกูคา้ทกุสญัญา ยกเวน้สญัญาที่อยู่
ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอื่น มาตรฐานฉบบันีไ้ดก้ าหนดหลกัการ 5 ขัน้ตอนส าหรบัการรบัรูร้ายไดท้ี่
เกิดขึน้จากสญัญาที่ท ากบัลกูคา้ โดยกิจการจะรบัรูร้ายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะ
มีสทิธิไดร้บัจากการแลกเปลีย่นสนิคา้หรอืบรกิารท่ีไดส้ง่มอบใหแ้ก่ลกูคา้ และก าหนดใหกิ้จการตอ้งใชด้ลุยพินิจและ
พิจารณาขอ้เท็จจรงิและเหตกุารณท์ี่เก่ียวขอ้งทัง้หมดในการพิจารณาตามหลกัการในแตล่ะขัน้ตอน  

มาตรฐานฉบบันีไ้มม่ีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัตอ่งบการเงินของบรษัิทฯ 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบตัิทางการบญัชี เรือ่ง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรบัทางเลือกเพิ่มเติม
ทางบญัชีเพื่อรองรบัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย
มีวตัถปุระสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงาน   ทางการเงินบางฉบบั และ
เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในวิธีปฏิบตัิทางบญัชีในช่วงเวลาที่ยงัมีความไมแ่นน่อนเก่ียวกบัสถานการณด์งักลา่ว 

แนวปฏิบตัิทางการบญัชีดงักลา่วไดป้ระกาศลงในราชกิจจานเุบกษาเมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผลบงัคบัใช้
ส  าหรบัการจดัท างบการเงินของบริษัทฯที่มีรอบระยะเวลารายงานสิน้สดุภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 
2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

บรษัิทฯเลอืกใชม้าตรการผอ่นปรนชั่วคราวส าหรบัทางเลอืกเพิ่มเติมทางบญัชีดงัตอ่ไปนี  ้

- เลือกที่จะพิจารณาใหน้ า้หนกัของขอ้มูลที่เก่ียวกบัสถานการณ ์COVID-19 เป็นน า้หนกัที่นอ้ยในเทคนิคการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรม ส าหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลระดับ 2 หรือระดับ 3 ของสินทรพัยท์าง
การเงินเฉพาะที่เป็นตราสารหนี ้
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- เลอืกที่จะไมน่ าสถานการณ ์COVID-19 มาถือเป็นขอ้บง่ชีข้องการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 36 
เรือ่ง การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ซึ่งจะมีผลบงัคบัใชส้  าหรบังบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชีที่เริ่มในหรือ
หลงัวนัที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุงหรือจัดใหม้ีขึน้เพื่อให้
มีเนือ้หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ัดเจน
เก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบตัิทางบญัชีกับผูใ้ชม้าตรฐาน ยกเวน้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปนีท้ี่มีการเปลี่ยนแปลงหลกัการส าคญัซึ่งสามารถสรุปไดด้งันี ้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม่เครือ่งมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 
5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เครือ่งมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเครือ่งมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การปอ้งกนัความเสีย่งของเงินลงทนุสทุธิในหนว่ยงานตา่งประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหนีส้นิทางการเงินดว้ยตราสารทนุ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกับการจัดประเภทและการวดัมูลค่า
เครื่องมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณ
การดอ้ยคา่ของเครือ่งมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ และหลกัการเก่ียวกบั
การบญัชีป้องกนัความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มนีม้ีผลบงัคบัใช ้จะท าใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนว
ปฏิบตัิทางการบญัชีบางฉบบัที่มีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจบุนัถกูยกเลกิไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มน ามาตรฐานกลุ่ม
ดงักลา่วมาถือปฏิบตัิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สญัญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบญัชีที่เก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบันีไ้ดก้ าหนดหลกัการของการรบัรูร้ายการ การวดัมลูคา่ การแสดง
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รายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสญัญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารบัรูส้ินทรพัยแ์ละหนีส้ินส าหรบัสญัญาเช่าทุก
รายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แตส่นิทรพัยอ์า้งอิงนัน้มีมลูคา่ต ่า 

การบญัชีส าหรบัผูใ้หเ้ช่าไมม่ีการเปลีย่นแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 17 ผูใ้หเ้ช่ายงัคง
ตอ้งจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลกัการเช่นเดียวกันกับ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจบุนัฝ่ายบรหิารของบรษัิทฯอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบที่อาจมีตอ่งบการเงินในปีที่เริม่น ามาตรฐานฉบบันี ้
มาถือปฏิบตัิ 

4. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได ้

รายไดค้่ารกัษาพยาบาล 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยสว่นใหญ่ประกอบดว้ยรายไดค้่ารกัษาพยาบาล ค่าหอ้งพกั ค่ายา โดยจะ
บนัทกึเป็นรายไดเ้มื่อไดใ้หบ้รกิารหรอืจ าหนา่ยแลว้ 

รายไดค้่าเช่า 

รายไดค้า่เช่ารบัรูต้ามระยะเวลาตลอดอายขุองสญัญาเช่า  

ดอกเบีย้รบั 

ดอกเบีย้รบัถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านงึถึงอตัราผลตอบแทนที่แทจ้รงิ 

รายไดอ้ืน่ 

รายไดอ้ื่นรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทนุระยะสัน้ที่มีสภาพคลอ่งสงู 
ซึง่ถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไมม่ีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

4.3  เงนิลงทุนในหลักทรัพยเ์พื่อค้า 

         เงินลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนซึ่ง
ค านวณจากสนิทรพัยส์ทุธิของหนว่ยลงทนุถกูบนัทกึในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุ 

  เมื่อมีการจ าหนา่ยเงินลงทนุ ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสทุธิที่ไดร้บักบัมลูค่าตามบญัชีของเงินลงทนุจะถกูบนัทึก
ในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุ 

4.4 ลูกหนี้การค้าและค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

ลกูหนีก้ารคา้แสดงมลูค่าตามจ านวนมลูค่าสทุธิที่จะไดร้บั บริษัทฯบนัทึกค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรบัผลขาดทนุ
โดยประมาณที่อาจเกิดขึน้จากการเก็บเงินจากลกูหนีไ้มไ่ด ้ซึง่โดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณก์ารเก็บเงินและ
การวิเคราะหอ์ายหุนี ้
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4.5 สินค้าคงเหลือ 

สนิคา้คงเหลือแสดงมลูค่าตามราคาทนุ (วิธีเขา้ก่อนออกก่อน) หรือมลูค่าสทุธิที่จะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า 
ซึ่งมลูค่าสทุธิที่จะไดร้บัเป็นการประมาณราคาที่จะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัด้วยค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นใน
การขาย 

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์และค่าเสื่อมราคา 

ที่ดินแสดงมลูคา่ตามราคาทนุ อาคารและอปุกรณแ์สดงมลูคา่ตามราคาทนุหกัคา่เสือ่มราคาสะสม และค่าเผ่ือการดอ้ย
คา่ของสนิทรพัย ์(ถา้มี)  

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอปุกรณค์ านวณจากราคาทนุของสินทรพัยโ์ดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์
โดยประมาณดงันี ้

 

บรษัิทฯบนัทกึคา่เสือ่มราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน โดยไมม่ีการคิดคา่เสือ่มราคาส าหรบัที่ดินและ
สนิทรพัยร์ะหวา่งก่อสรา้งและติดตัง้ 

บริษัทฯตดัรายการที่ดิน อาคารและอปุกรณอ์อกจากบญัชี เมื่อจ าหน่ายสินทรพัยห์รือคาดว่าจะไม่ไดร้บัประโยชนเ์ชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รอืการจ าหนา่ยสนิทรพัย ์รายการผลก าไรหรอืขาดทนุจากการจ าหนา่ยสนิทรพัยจ์ะรบัรูใ้น
สว่นของก าไรหรอืขาดทนุเมื่อบรษัิทฯตดัรายการสนิทรพัยน์ัน้ออกจากบญัชี 

4.7 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

บรษัิทฯบนัทกึตน้ทนุเริม่แรกของสนิทรพัยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทนุ ภายหลงัการรบัรูร้ายการเริ่มแรก สินทรพัย์ไม่มีตวัตน
แสดงมลูคา่ตามราคาทนุหกัคา่ตดัจ าหนา่ยสะสมและคา่เผ่ือการดอ้ยคา่สะสม (ถา้มี) ของสนิทรพัยน์ัน้ 

บรษัิทฯตดัจ าหนา่ยสนิทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายกุารใหป้ระโยชนจ์ ากดัอย่างมีระบบตลอดอายกุารใหป้ระโยชนเ์ชิง
เศรษฐกิจของสินทรพัยน์ัน้ และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรพัยด์งักลา่วเมื่อมีขอ้บ่งชีว้่าสินทรพัยน์ัน้เกิดการ
ดอ้ยคา่ บรษัิทฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหนา่ยและวิธีการตดัจ าหนา่ยของสนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนดงักลา่วทกุสิน้
ปีเป็นอยา่งนอ้ย คา่ตดัจ าหนา่ยรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุ 

สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนที่มีอายกุารใหป้ระโยชนจ์ ากดัมีดงันี ้
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4.8 สิทธิการเช่า 

 บรษัิทฯตดัจ าหนา่ยสทิธิการเช่าโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 บคุคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนักบับริษัทฯ หมายถึง บคุคลหรือกิจการที่มีอ  านาจควบคมุบริษัทฯ หรือถกูบริษัทฯ
ควบคมุไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดียวกนักบับรษัิทฯ 

 นอกจากนีบุ้คคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกันยงัหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางออ้มซึง่ท าใหม้ีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัตอ่บรษัิทฯ ผูบ้รหิารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษัทฯ ที่มี
อ  านาจในการวางแผนและควบคมุการด าเนินงานของบรษัิทฯ 

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สญัญาเช่าที่ดินท่ีความเสีย่งและผลตอบแทนความเป็นเจา้ของสว่นใหญ่ไม่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสญัญาเช่า
ด าเนินงาน จ านวนเงินที่จ่ายตามสญัญาเช่าด าเนินงานรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธี
เสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย ์

ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของที่ดิน  อาคารและอปุกรณข์องบริษัทฯ 
หากมีขอ้บง่ชีว้า่สนิทรพัยด์งักลา่วอาจดอ้ยค่า บริษัทฯรบัรูข้าดทนุจากการดอ้ยค่าในสว่นของก าไรหรือขาดทนุ เมื่อ
มลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัยม์ีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยน์ัน้ ทัง้นีมู้ลค่าที่คาดว่าจะ
ไดร้บัคืนหมายถึงมลูคา่ยตุิธรรมหกัตน้ทนุในการขายของสนิทรพัยห์รอืมลูคา่จากการใชส้นิทรพัยแ์ลว้แตร่าคาใดจะ
สงูกวา่ ในการประเมินมลูคา่จากการใชส้นิทรพัย ์บริษัทฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะ
ไดร้บัจากสนิทรพัยแ์ละค านวณคิดลดเป็นมลูคา่ปัจจบุนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีที่สะทอ้นถึงการประเมินความ
เสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรพัยท์ี่ก าลงั
พิจารณาอยู ่ในการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมหกัตน้ทนุในการขาย บรษัิทฯใชแ้บบจ าลองการประเมินมลูคา่ที่ดีที่สดุซึง่
เหมาะสมกบัสนิทรพัย ์ซึง่สะทอ้นถึงจ านวนเงินที่กิจการสามารถจะไดม้าจากการจ าหน่ายสินทรพัยห์กัดว้ยตน้ทนุ
ในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนัน้ผูซ้ือ้กบัผูข้ายมีความรอบรูแ้ละเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรอง
ราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท้ี่ไมม่ีความเก่ียวขอ้งกนั 

 หากในการประเมินการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์มีขอ้บ่งชีท้ี่แสดงใหเ้ห็นว่าผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรพัย์ที่รบัรูใ้น
งวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษัทฯจะประมาณมลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัยน์ัน้ และจะกลบัรายการผล
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าที่รบัรูใ้นงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชก้ าหนดมลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บั
คืนภายหลงัจากการรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยค่าครัง้ลา่สดุ โดยมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยท์ี่เพิ่มขึน้จากการกลบั
รายการผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สงูกว่ามลูค่าตามบญัชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรบัรูผ้ลขาดทนุจากการ
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ดอ้ยคา่ของสนิทรพัยใ์นงวดก่อน ๆ  บรษัิทฯจะบนัทกึกลบัรายการผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยโ์ดยรบัรูไ้ปยงั
สว่นของก าไรหรอืขาดทนุทนัที 

4.12 เงนิตราต่างประเทศ 

บรษัิทฯแสดงงบการเงินเป็นสกลุเงินบาท ซึง่เป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบรษัิทฯ 

รายการที่เป็นเงินตราตา่งประเทศแปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกิดรายการ สินทรพัยแ์ละหนีส้ิน
ที่เป็นตวัเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน  ณ วนัสิน้รอบ
ระยะเวลารายงาน  

ก าไรและขาดทนุท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงในอตัราแลกเปลีย่นไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

4.13 ผลประโยชนพ์นักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนักงาน 

บรษัิทฯรบัรู ้เงินเดือน คา่จา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นคา่ใชจ้่ายเมื่อเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ของพนักงาน 

โครงการสมทบเงนิ 

บริษัทฯ และพนกังานไดร้ว่มกนัจัดตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ซึ่งประกอบดว้ยเงินที่พนกังานจ่ายสะสมและเงินที่
บรษัิทฯจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สนิทรพัยข์องกองทนุส ารองเลีย้งชีพไดแ้ยกออกจากสินทรพัยข์องบริษัทฯ เงินที่
บรษัิทฯจ่ายสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพบนัทกึเป็นคา่ใชจ้่ายในปีที่เกิดรายการ 

โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานและผลประโยชนร์ะยะยาวอืน่ของพนกังาน  

บรษัิทฯมีภาระส าหรบัเงินชดเชยที่ตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯถือว่าเงิน
ชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานส าหรบัพนกังาน นอกจากนัน้ บริษัทฯ จัดใหม้ีโครงการ
ผลประโยชนร์ะยะยาวอื่นของพนกังาน ไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบตัิงานครบก าหนดระยะเวลา 

บรษัิทฯค านวณหนีส้นิตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานและโครงการผลประโยชนร์ะยะยาว
อื่นของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญ
อิสระไดท้ าการประเมินภาระผกูพนัดงักลา่วตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั  

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัส าหรบัโครงการผลประโยชนห์ลงัออก
จากงานของพนกังานจะรบัรูท้นัทีในก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 

ผลก าไรหรอืขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัส าหรบัโครงการผลประโยชนร์ะยะยาว
อื่นของพนกังานจะรบัรูท้นัทีในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุ 
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4.14   ประมาณการหนี้สิน 

 บริษัทฯจะบนัทึกประมาณการหนีส้ินไวใ้นบญัชีเมื่อภาระผกูพนัซึ่งเป็นผลมาจากเหตกุารณใ์นอดีตไดเ้กิดขึน้แลว้ 
และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลือ้งภาระผูกพนันัน้ 
และบรษัิทฯสามารถประมาณมลูคา่ภาระผกูพนันัน้ไดอ้ยา่งนา่เช่ือถือ  

4.15  ภาษีเงนิได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจบุนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน 

 บริษัทฯบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนที่คาดว่าจะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรฐัโดยค านวณจาก
ก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 บรษัิทฯบนัทกึภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกตา่งชั่วคราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิ ณ 
วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินที่เก่ียวขอ้งนัน้ โดยใชอ้ตัราภาษีที่มีผลบงัคบัใช ้
ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน  

 บริษัทฯรบัรูห้นีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รบัรูส้ินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรบัผลแตกตา่งชั่วคราวที่ใชห้กัภาษี รวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษีที่ยงัไมไ่ดใ้ชใ้นจ านวน
เทา่ที่มีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแนท่ี่บรษัิทฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่าง
ชั่วคราวที่ใชห้กัภาษีและผลขาดทนุทางภาษีที่ยงัไม่ไดใ้ชน้ัน้ 

 บริษัทฯจะทบทวนมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทกุสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะท า
การปรบัลดมลูคา่ตามบญัชีดงักลา่ว หากมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแนว่า่บรษัิทฯจะไมม่ีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการ
น าสนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทัง้หมดหรอืบางสว่นมาใชป้ระโยชน ์

 บรษัิทฯจะบนัทกึภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัสว่นของผูถื้อหุน้หากภาษีที่เกิดขึน้เก่ียวขอ้งกบัรายการที่
ไดบ้นัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผูถื้อหุน้  

4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มลูคา่ยตุิธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะไดร้บัจากการขายสินทรพัยห์รือเป็นราคาที่จะตอ้งจ่ายเพื่อโอนหนีส้ินให้
ผูอ้ื่นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกิดขึน้ในสภาพปกติระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย (ผูร้่วมในตลาด) ณ วนัที่วัด
มูลค่า บริษัทฯใช้ราคาเสนอซือ้ขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินซึ่ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดใหต้อ้งวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรม ยกเวน้ในกรณีที่ไม่มีตลาด
ที่มีสภาพคล่องส าหรบัสินทรพัยห์รือหนีส้ินที่มีลกัษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดที่มี
สภาพคลอ่งได ้บรษัิทฯจะประมาณมลูคา่ยตุิธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมลูคา่ที่เหมาะสมกบัแตล่ะสถานการณ ์
และพยายามใชข้อ้มลูที่สามารถสงัเกตไดท้ี่เก่ียวขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหนีส้นิท่ีจะวดัมลูคา่ยตุิธรรมนัน้ใหม้ากที่สดุ  
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 ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินในงบการเงินแบ่ง
ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มลูที่น ามาใชใ้นการวดัมลูคา่ยตุิธรรม ดงันี  ้

 ระดบั 1  ใชข้อ้มลูราคาเสนอซือ้ขายของสนิทรพัยห์รอืหนีส้นิอยา่งเดียวกนัในตลาดที่มีสภาพคลอ่ง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มลูอื่นท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสนิทรพัยห์รือหนีส้นิ ไมว่า่จะเป็นขอ้มลูทางตรงหรอืทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มลูที่ไมส่ามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มลูเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึน้  

 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชัน้ของมูลค่า
ยตุิธรรมส าหรบัสินทรพัยแ์ละหนีส้ินที่ถืออยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานที่มีการวดัมลูค่ายตุิธรรมแบบเกิดขึน้
ประจ า 

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจและการประมาณการ
ในเรือ่งที่มีความไมแ่นน่อนเสมอ การใชด้ลุยพินิจและการประมาณการดงักลา่วนีส้ง่ผลกระทบตอ่จ านวนเงินที่แสดงในงบ
การเงินและต่อขอ้มลูที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึน้จริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณ
การไว ้ การใชด้ลุยพินิจและการประมาณการที่ส  าคญัมีดงันี ้

 ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 

 ในการประมาณคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจในการประมาณการผลขาดทนุ
ที่คาดว่าจะเกิดขึน้จากลกูหนีแ้ต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณก์ารเก็บเงินในอดีต อายุของหนีท้ี่คงคา้งและ
สภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยูใ่นขณะนัน้ เป็นตน้ 

   มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

   ในการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมของเครือ่งมือทางการเงินที่บนัทึกในงบแสดงฐานะการเงินที่ไม่มีการซือ้ขายในตลาด
และไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซือ้ขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
เครือ่งมือทางการเงินดงักลา่ว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมลูค่า ซึ่งตวัแปรที่ใชใ้นแบบจ าลองไดม้า
จากการเทียบเคียงกบัตวัแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึงความเสี่ยงทางดา้นเครดิต   (ทัง้ของธนาคารฯ และ
คูส่ญัญา) สภาพคลอ่ง ขอ้มลูความสมัพนัธ ์และการเปลี่ยนแปลงของมลูค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว 
การเปลีย่นแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรที่ใชใ้นการค านวณ อาจมีผลกระทบตอ่มลูค่ายตุิธรรมที่แสดง
อยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุิธรรม 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์และค่าเสื่อมราคา 

 ในการค านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอปุกรณ ์ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายกุารใหป้ระโยชน์
และมลูคา่คงเหลอืเมื่อเลกิใชง้านของอาคารและอปุกรณ ์และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชนแ์ละมลูค่าคงเหลือ
ใหมห่ากมีการเปลีย่นแปลงเกิดขึน้ 

 นอกจากนี ้ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณใ์นแต่ละช่วงเวลาและบนัทึก
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยน์ัน้ ในการนีฝ่้าย
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บริหารจ าเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจที่เก่ียวขอ้งกบัการคาดการณร์ายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในอนาคตซึ่งเก่ียวเนื่องกบัสินทรพัย์
นัน้ 

 สินทรัพยภ์าษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 บริษัทฯจะรบัรูส้ินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรบัผลแตกต่างชั่วคราวที่ใชห้กัภาษีเมื่อมีความเป็นไปได้
คอ่นขา้งแน่ว่าบริษัทฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชั่วคราวนัน้ ในการนี ้
ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งประมาณการวา่บรษัิทฯควรรบัรูจ้  านวนสนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเทา่ใด 
โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีที่คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแตล่ะช่วงเวลา 

  ผลประโยชนห์ลังออกจากงานและผลประโยชนร์ะยะยาวอื่นของพนักงานตามโครงการผลประโยชน ์

 หนีส้ินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ
พนกังาน ประมาณขึน้ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภยั ซึ่งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนัน้ 
เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึน้เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็น
ตน้ 

   คดีฟ้องร้อง 

   บรษัิทฯมีหนีส้นิที่อาจจะเกิดขึน้จากการถกูฟอ้งรอ้งเรยีกคา่เสยีหาย ซึง่ฝ่ายบรหิารไดใ้ชด้ลุยพินิจในการประเมินผล
ของคดีที่ถกูฟ้องรอ้งแลว้และเช่ือมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึน้จึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหนีส้ินดงักลา่ว ณ 
วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน  

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 ในระหวา่งปี บรษัิทฯมีรายการธุรกิจที่ส  าคญักบับคุคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักลา่วเป็นไปตาม
เง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามที่ตกลงกนัระหวา่งบรษัิทฯและบคุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหลา่นัน้ ซึง่เป็นไป
ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี ้
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ยอดคงคา้งระหวา่งบรษัิทฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้ 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 บรษัิทฯมคีา่ใชจ้า่ยผลประโยชนพ์นกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการ
และผูบ้รหิาร ดงัตอ่ไปนี ้
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7. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 

 ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 เงินฝากออมทรพัยม์ีอตัราดอกเบีย้ระหวา่งรอ้ยละ 0.05 ถึง 1.15 ต่อปี (2562: รอ้ยละ 
0.10  ถึง 1.38 ตอ่ปี) 

8.  เงนิลงทุนชั่วคราว   

8.1     ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 เงินลงทนุชั่วคราวประกอบดว้ยรายการดงัตอ่ไปนี ้

 
 
 
8.2 รายการเปลีย่นแปลงของบญัชีเงินลงทนุชั่วคราวในหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563

และ 2562 สรุปไดด้งันี ้

 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)  | 105  
  

ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั (บลจ.) (TMBAM Eastspring) ได้
ประกาศเลิกกองทุนเปิดทหารไทยธนพลสั (TMBTHANAPLUS) ซึ่งบริษัทฯมีเงินลงทุนในกองทุนดงักล่าว ณ วนัที่เลิก
กองทนุเป็นจ านวน 153.9 ลา้นบาท (31 กรกฎาคม 2562: 251.9  ลา้นบาท) โดยบลจ. ดงักลา่วไดจ้่ายคืนเงินแลว้ดงันี ้
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9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 
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10.  สินค้าคงเหลือ 

 
 

11. เงนิฝากระยะยาวกับสถาบันการเงนิ 

ในระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 เงินฝากระยะยาวกบัสถาบนัการเงินมีการเคลือ่นไหวดงันี ้

 
ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2562 เงินฝากระยะยาวกบัสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.95 ตอ่ปี 
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12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์
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ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 บรษัิทฯมีอปุกรณแ์ละเครือ่งมือจ านวนหนึง่ซึง่ตดัคา่เสือ่มราคาหมดแลว้                แต่
ยงัใชง้านอยู่ มลูคา่ตามบญัชีก่อนหกัคา่เสือ่มราคาสะสมของสนิทรพัยด์งักลา่วมีจ านวนเงินประมาณ  648.52 ลา้น
บาท (2562: 929.54 ลา้นบาท)  

13. สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

 มลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนซึ่งเป็นคอมพิวเตอรซ์อฟตแ์วร ์ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 
แสดงไดด้งันี ้

 
 

14. สิทธิการเช่า 
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บริษัทฯไดท้ าสญัญาเช่าที่ดินและอาคาร ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบการในปัจจุบนักับสภากาชาดไทยสญัญาเช่ามี
ระยะเวลา 30 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2591 โดยมีผลประโยชนต์อบแทนสิทธิการ
เช่าเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 668 ลา้นบาท ช าระเต็มจ านวน ณ วนัที่ลงนามในสญัญาเช่าฉบบัใหม่ บริษัทฯไดช้ าระ
คา่ตอบแทนสทิธิการเช่าจ านวน 668 ลา้นบาทใหก้บัสภากาชาดไทยแลว้เมื่อวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์2562 

15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

 
 

16.  ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน  

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนกังานเมื่อออกจากงานและ เงินรางวลั
การปฏิบตัิงานครบก าหนดระยะเวลาแสดงไดด้งันี ้
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คา่ใชจ้า่ยเก่ียวกบัผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นสว่นของก าไรหรอืขาดทนุแสดงไดด้งันี  ้

 

บรษัิทฯคาดวา่จะจ่ายช าระผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้เป็นจ านวนประมาณ 8.45 ลา้น

บาท (2562: 4.73 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัในการจ่ายช าระผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานของ
บรษัิทฯประมาณ 14 ปี (2562: 14 ปี) 

 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั สรุปไดด้งันี ้

 
 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส  าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชนร์ะยะยาวของ
พนกังาน ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี ้
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17. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญตัิของมาตรา 116 แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิ
ประจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักลา่วไม่สามารถ
น าไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจบุนั บรษัิทฯไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

18. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

  รายการคา่ใชจ้่ายแบง่ตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการคา่ใชจ้่ายที่ส  าคญัดงัตอ่ไปนี  ้

 

19. ภาษีเงนิได้ 

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินไดส้  าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี ้
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จ านวนภาษีเงินไดท้ี่เก่ียวขอ้งกบัสว่นประกอบของงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่  31 กรกฎาคม 2563 และ 
2562 สรุปไดด้งันี ้

 

รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัคา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดแ้สดงไดด้งันี  ้

 
 

สว่นประกอบของสนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยรายการดงัตอ่ไปนี ้

 

20. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรบัปี (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)ดว้ยจ านวนถัวเฉลี่ยถ่วง
น า้หนกัของหุน้สามญัที่ออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 

 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)  | 115  
  

21.  เงนิปันผล 

 

22.  ข้อมูลส่วนงานด าเนินงาน 

 ขอ้มลูสว่นงานด าเนินงานท่ีน าเสนอนีส้อดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษัทฯที่ผูม้ีอ  านาจตดัสินใจสงูสดุดา้นการ
ด าเนินงานไดร้บัและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจัดสรรทรพัยากรใหก้ับส่วนงานและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี ้ผู้มีอ  านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานของบริษัทคือ
คณะกรรมการบรหิาร 

บรษัิทฯด าเนินธุรกิจหลกัในสว่นงานด าเนินงานที่รายงานเพียงสว่นงานเดียว คือ การประกอบกิจการโรงพยาบาล  
และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตรเ์ดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมินผลการปฏิบตัิงานของส่วนงานโดย
พิจารณาจากก าไรหรอืขาดทนุจากการด าเนินงานซึง่วดัมลูคา่โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัที่ใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทนุ
จากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันัน้ รายได ้ก าไรจากการด าเนินงานและสนิทรพัยท์ัง้หมดที่แสดงอยู่ในงบการเงิน
จึงถือเป็นการรายงานตามสว่นงานด าเนินงานและเขตภมูิศาสตรแ์ลว้ 

ในปีสิน้สดุวนัที่ 31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯไม่มีรายไดจ้ากลกูคา้รายใดที่มีมลูค่าเท่ากบัหรือมากกว่า
รอ้ยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 

23. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บรษัิทฯและพนกังานไดร้ว่มกนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพตามพระราชบญัญัติกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
พ.ศ. 2530 ซึง่ประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบรษัิทฯจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือนในอตัรารอ้ยละ 2 
ของเงินเดือน กองทุนส ารองเลีย้งชีพนีบ้ริหารโดยบริษัทหลักทรพัยจ์ดัการกองทนุทิสโก ้จ ากดั และจะจ่ายใหแ้ก่
พนกังานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทนุของบรษัิทฯ ในระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 
บรษัิทฯรบัรูเ้งินสมทบดงักลา่วเป็นค่าใชจ้่ายในสว่นของก าไรหรือขาดทนุจ านวน  3.31 ลา้นบาท (2562: 3.84 ลา้น
บาท) 
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24. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึน้  

24.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ 

 บรษัิทฯมีจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ตอ้งจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใตส้ญัญาบรกิารดงันี  ้

 

24.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงินประมาณ  22.1 ลา้นบาท                
(2562: 9.7 ลา้นบาท) ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัซือ้เครือ่งมือทางการแพทยแ์ละอปุกรณร์ะบบอ านวยความสะดวก 

 

24.3 การค า้ประกัน 

ก. ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯมีสญัญาวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคารพาณิชยจ์ านวน  20.0 ลา้น
บาท และวงเงินส าหรบักูย้ืมระยะสัน้จ านวน 10.0 ลา้นบาทกับธนาคารพาณิชย์ (2562: สญัญาวงเงิน
เบิกเกินบญัชีกบัธนาคารพาณิชยจ์ านวน 21.5 ลา้นบาท และวงเงินส าหรบักูย้ืมระยะสัน้จ านวน 10.0 ลา้น
บาท ซึง่ค  า้ประกนัโดยกรรมการของบรษัิทฯ) 

ข. ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2563 บรษัิทฯมีหนงัสอืค า้ประกนัที่ออกโดยธนาคารในนามของบรษัิทฯเหลอือยูเ่ป็นจ านวน 
4.8 ลา้นบาท ซึ่งเก่ียวเนื่องกบัการค า้ประกันการใชไ้ฟฟ้าตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ (2562: 8.0 ลา้นบาท ซึ่ง
เก่ียวเนื่องกบัการค า้ประกนัการใชไ้ฟฟา้ตามปกตธิุรกิจของบรษัิทฯ จ านวน  4.8 ลา้นบาท และเก่ียวเนื่องกบัการค า้
ประกนัการเสยีภาษีโรงเรอืนและที่ดินหรอืภาษีบ ารุงทอ้งที่จ านวน 3.2 ลา้นบาท) 
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25. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

25.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 เครือ่งมือทางการเงินท่ีส าคญัของบรษัิทฯตามที่นิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 107 “การแสดงรายการและ

การเปิดเผยขอ้มูลส าหรบัเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่า            เงินสด เงิน

ลงทนุชั่วคราว ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น เงินฝากระยะยาวกับสถาบนัการเงินและเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 

บรษัิทฯมีความเสีย่งที่เก่ียวขอ้งกบัเครือ่งมือทางการเงินดงักลา่ว และมีนโยบายในการบรหิารความเสีย่งดงันี  ้

  ความเสีย่งด้านการให้สินเชือ่ 

  บรษัิทฯมีความเสีย่งดา้นการใหส้นิเช่ือที่เก่ียวเนื่องกบัลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น ฝ่ายบรหิารควบคมุ ความเสี่ยง

นีโ้ดยการก าหนดใหม้ีนโยบายและวิธีการในการควบคมุสนิเช่ือที่เหมาะสม ดงันัน้บรษัิทฯจึง        ไมค่าดวา่จะไดร้บั

ความเสยีหายที่เป็นสาระส าคญัจากการใหส้นิเช่ือ นอกจากนี ้การใหส้นิเช่ือของบรษัิทฯไมม่ีการกระจกุตวัเนื่องจาก

บรษัิทฯมีฐานของลกูคา้ที่หลากหลายและมีอยูจ่  านวนมากราย จ านวนเงินสงูสดุที่บริษัทฯอาจตอ้งสญูเสียจากการ

ใหส้นิเช่ือคือมลูคา่ตามบญัชีของลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นท่ีแสดง         อยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

  ความเสีย่งจากอัตราดอกเบีย้ 

  บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ที่ส  าคัญอันเก่ียวเนื่องกับเงินฝากกับสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม 

สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทางการเงินสว่นใหญ่มีอตัราดอกเบีย้ที่ปรบัขึน้ลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบีย้คงที่ซึ่ง

ใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้จึงอยูใ่นระดบัต ่า 

 สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ไดด้งันี  ้        
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ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น 

 บรษัิทฯมีความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศอยูใ่นระดบัต ่าเนื่องจากรายการคา้โดยสว่นใหญ่เป็นสกุล
เงินบาท 

25.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 เนื่องจากเครือ่งมือทางการเงินสว่นใหญ่ของบรษัิทฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้หรอืมีอตัราดอกเบีย้ใกลเ้คียงกับอตัรา
ดอกเบีย้ในตลาด บรษัิทฯจึงประมาณมลูค่ายตุิธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมลูค่าตามบญัชีที่แสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

26. ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 บรษัิทฯมีสนิทรพัยท์ี่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรม ดงันี ้ 
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เทคนิคการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมและขอ้มลูที่ใชส้  าหรบัการวดัมลูคา่ยตุิธรรมระดบั 2  

มลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุในตราสารหนีค้  านวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ้
ไทยหรอืตลาดอื่น  

 ในระหวา่งปีปัจจบุนั ไมม่ีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุิธรรม 

27. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถปุระสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที่ส  าคญัของบริษัทฯคือการจดัใหม้ีซึ่งโครงสรา้งทนุเพื่อสนบัสนนุการด าเนิน
ธุรกิจของบรษัิทฯ และเสรมิสรา้งมลูค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯมีอตัราสว่นหนีส้ิน
ตอ่ทนุเทา่กบั 0.16:1 (2562: 0.20:1) 

28. เหตุการณภ์ายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เมื่อวนัที่ 11 กนัยายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดม้ีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรบัปี 2563 ใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.45 บาท รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 81 ลา้นบาท โดยบรษัิทฯจะน าเสนอเพื่อขออนมุตัิการจ่ายเงิน
ปันผลดงักลา่วในที่ประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯตอ่ไป 

29. การอนุมัติงบการเงนิ 

 งบการเงินนีไ้ดร้บัอนมุตัิใหอ้อกโดยคณะกรรมการบรษัิทฯ เมื่อวนัท่ี 11 กนัยายน 2563 
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การรับรองความถกูต้องของขอ้มูล 

 บริษัทฯ ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบับนีแ้ลว้ดว้ยความระมดัระวัง บริษัทฯ ขอ
รบัรองว่าขอ้มูลดังกล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลที่ควรตอ้งแจ้งในสาระส าคัญ 
นอกจากนี ้บรษัิทฯ ขอรบัรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีได ้แสดงขอ้มลูอย่างถกูตอ้ง           

ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัท

ยอ่ยแลว้ 

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น                  

สาระส าคญั ทัง้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิ                   

ตามระบบดงักลา่ว 

(3) บรษัิทฯ ไดจ้ดัใหบ้รษัิทฯ มีระบบการควบคมุภายในที่ดี และควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว               

และบรษัิทฯ ไดแ้จง้ขอ้มลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 ต่อผูส้อบบญัชี               

และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว้ ซึ่งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคัญของ                    

ระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของ

บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 

ในการนี ้ เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักับที่บริษัทฯ ไดร้บัรองความถูกตอ้งแลว้ 
บรษัิทฯ ไดม้อบหมายให ้นางดารณี ทบัแก่น เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้วท้กุหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไมม่ีลายมือช่ือของ 
นางดารณี ทบัแก่น ก ากบัไว ้บรษัิทฯ จะถือวา่ไมใ่ช่ขอ้มลูที่บรษัิทฯ ไดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักลา่วขา้งตน้ 
 
 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
   ชื่อ   ต าแหน่ง    ลายมือชื่อ 

1. นายฐิติ สหินาทกถากลุ  กรรมการ / ประธานฝ่ายบรหิาร ………………………………… 

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

 

ผู้รับมอบอ านาจ 
  ชื่อ   ต าแหน่ง    ลายมือชื่อ 
1.   นางดารณี  ทบัแก่น รองผูอ้  านวยการบรหิาร   
  สายงานบญัชี และการเงิน  …………………………………..  
     / เลขานกุารบรษัิท 
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เอกสารแนบ 
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ล าดับ
ที ่

ช่ือ-นามสกุล/ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ 

(%) 

ความสัมพันธท์างครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

1. นพ. เจรญิ  มีนสขุ                                                        
ประธานกรรมการ/ประธานฝ่าย
แพทย ์ 
 
11 ตลุาคม 2547 
 
 

78 - 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 
จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
(IOD) 

1.39 - 
 

มี.ค. 2563 - 
ปัจจบุนั 
2547 - มี.ค. 2563
  
2554 - ปัจจบุนั
  
2536 - ปัจจบุนั 
  
 
2532 ‟ 2553 
 

2532 - 2547 

- ประธานกรรมการ 
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ 
 บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน)  

- ประธานฝ่ายแพทย ์
 บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ และแพทยท์ี่ปรกึษาทางอายรุกรรม 
และอายรุกรรมโรคระบบทางเดินอาหาร  
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- กรรมการผูอ้  านวยการแพทย ์ 
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั 
2. 
 

ศ.เกียรติคณุ  
นพ. เดชา  ตนัไพจิตร 
กรรมการ 
 
11 ตลุาคม 2547 
 

77 - แพทยศาสตรบณัฑิต คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาช
พยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 

- อายรุศาสตร ์ American Board F.A.C.P.  
  (โรคติดเชือ้) 
- Director Accreditation Program (DAP) 2005 
จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
(IOD) 

0.21 - 
 

 

2547 ‟ ปัจจบุนั  
 
2543 ‟ 2547       
 
 
 
2532 - 2547 

- กรรมการ บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั 
(มหาชน) 

- ศาสตราจารยห์วัหนา้หน่วยโรคตดิเชือ้ระบาดวิทยาและ
เวชศาสตรช์มุชน ภาควิชาอายรุศาสตร ์
คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

- กรรมการ บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั 

 

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563 
กรรมการบริษัท เอกสารแนบ 1 
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ล าดับ
ที ่

ช่ือ-นามสกุล/ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุน้ 
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธท์างครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

3. นายประภทัร  สทุธาเวศ                                                   
กรรมการ 
 
11 ตลุาคม 2547 

76 - ปรญิญาตรรีฐัศาสตร ์(บรหิารรฐักิจ) 
 คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

- ปรญิญาโทรฐัศาสตร ์(การปกครอง)  
คณะรฐัศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ประกาศนียบตัรทางดา้นการจดัการและ
พฒันาการทอ่งเที่ยว มหาวิทยาลยัไฮฟา 
(University of Haifa) ประเทศอิสราเอล 

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

- - 2547 ‟ ปัจจบุนั 
 
2559 ‟ ปัจจบุนั 
 

2559 - ปัจจบุนั 
2561 (มิ.ย. - 
ก.ย.) 
2554 ‟ 2559 
 

2553 ‟ 2560 
 

2550 ‟ 2556 
 

2548 ‟ 2554 
 
 
 
2548 ‟ 2554 
 

2548 ‟ 2554 
 

2542 ‟ 2548 
 

2542 ‟ 2547 

- กรรมการ บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั 
(มหาชน) 

- ที่ปรกึษาอาวโุส ฝ่ายบรหิาร  
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- กรรมการวิทยาลยัพณิชยการบางนา 
- ปฏิบตัิหนา้ที่แทนเลขานกุารบรษัิท  

บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 
- รกัษาการผูอ้  านวยการบรหิาร  

บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 
- อาจารยพ์ิเศษ คณะบรหิารธุรกิจ  

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- อาจารยพ์ิเศษ คณะบรหิารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
- ผูอ้  านวยการหลกัสตูรนานาชาติการบรหิารจดัการ

ธุรกิจโรงแรม มหาวิทยาลยัรงัสิต (โครงการความ 
รว่มมือทางวิชาการระหวา่ง CHN University, 
Netherlands กบั มหาวิทยาลยัรงัสติ) 

- ประธานคณะท างาน RSU Horizon Travel 
มหาวิทยาลยัรงัสติ 

- ที่ปรกึษาอาวโุส บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์
จ  ากดั (มหาชน) 

- กรรมการผูอ้  านวยการบรหิาร  
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั 
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ล าดับ
ที ่

ช่ือ-นามสกุล/ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุน้ 
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธท์างครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ประสบการณท์ างาน 

      2535 ‟ 2548 
 
2535 - 2548 
 

- อาจารยพ์ิเศษ คณะศิลปศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัสยาม 

- ผูจ้ดัการ และที่ปรกึษาฝ่ายทรพัยากรบคุคล  
บรษัิท สยามสินทรพัยพ์ฒันา จ ากดั 

4. นายสเุมธ  เจนเจษฎา                                                         
กรรมการ 
 
11 ตลุาคม 2547 

86 - บญัชีบณัฑิตและพาณิชยศาสตรบณัฑิต คณะ
พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

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

- - 2547 - ปัจจบุนั 
        
2538 - ปัจจบุนั    
 
2537 - ปัจจบุนั    
  
2547 - 2548 

- กรรมการ  
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษัิท สยาม
สปอรต์ ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) 

- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต บรษัิท ส  านกังานเลิศนิมิตร
การบญัชีและกฎหมาย จ ากดั 

- กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั 
(มหาชน) 
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ล าดับ
ที ่

ช่ือ-นามสกุล/ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุน้ 
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธท์างครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ประสบการณท์ างาน 

5. นพ. อาคม  เชียรศิลป์ 
กรรมการ          
 
20 พฤศจิกายน 2551                                                      

73 - 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 
- Cert. in Hospital Management, Harvard 

School of Public Health, USA 
- Director Accreditation Program (DAP) 2017 

จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
(IOD) 

- - 2551 - ปัจจบุนั  
 
2550 - ปัจจบุนั   
 
2550 ‟ ปัจจบุนั 
  
2523 - ปัจจบุนั   
 
2550  
 
 
 

2545 ‟ 2550 
 

- กรรมการ และผูอ้  านวยการศนูยม์ะเรง็โฮลิสติค 
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- ที่ปรกึษากิตติมศกัดิ ์มะเรง็วิทยาสมาคมแหง่ประเทศ
ไทย 

- แพทยท์ี่ปรกึษาผูท้รงคณุวฒิุทางคลินิก โรงพยาบาล
จฬุาภรณ ์สถาบนัวิจยัจฬุาภรณ ์

- ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขามะเรง็ องคก์ารอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสขุ 

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

- รองผูอ้  านวยการ สถาบนัมะเรง็แหง่ชาติ 
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ล าดับ
ที ่

ช่ือ-นามสกุล/ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ 

(%) 

ความสัมพันธท์างครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ประสบการณท์ างาน 

6. นายฐิติ สิหนาทกถากลุ 
กรรมการ และประธานฝ่าย
บรหิาร 
 
20 พฤศจิกายน 2551                                                   

45 - บรหิารธุรกิจบณัฑิต ภาควิชาการเงิน การ
ธนาคาร คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปรญิญาโท ดา้นการวิเคราะห ์ออกแบบและ
บรหิารระบบสารสนเทศ The London School of 
Economics and Political Science ประเทศ
องักฤษ 

- ปรญิญาโท ดา้นบรหิารธุรกิจ MBA, Huron 
University ประเทศองักฤษ 

1.38 - พี่ชายของ 
นายปิติภทัร สหินาทกถากลุ และ 
นายทศพร สิหนาทกถากลุ 

- ลกูพี่ลกูนอ้งของ  
นายนรเทพ สหินาทกถากลุ 

เม.ย. 2563 - 
ปัจจบุนั 
2551 ‟ ปัจจบุนั 
  
2553 - ปัจจบุนั   
2553 ‟ ปัจจบุนั 
  
2553 - ปัจจบุนั  
2546 - ปัจจบุนั  
  
2544 - 2545  
  
2542 - 2543   
2541   
  
2540    

- ประธานฝ่ายบรหิาร 
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ  
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ บรษัิท คอนเนอรเ์ดคคอร ์จ ากดั 
- กรรมการ  

บรษัิท โคมารส์ แมนเนจเมนท ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 
- กรรมการ บรษัิท คมัปไูทยแลนด ์จ ากดั 
- ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการบรษัิท  

กลุม่บรษัิทแลนดม์ารค์ กรุงเทพฯ 
- รกัษาการผูอ้  านวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคล  

โรงแรมแลนดม์ารค์ กรุงเทพฯ 
- ผูพ้ิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง 
- ฝ่ายการตลาด  

บรษัิทเงินทนุ ธนสยาม จ ากดั (มหาชน) 
- ผูบ้รหิารฝึกหดั โรงแรมรอยลั แลงคาสเตอร ์ประเทศองักฤษ 
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ล าดับ
ที ่

ช่ือ-นามสกุล/ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ 

(%) 

ความสัมพันธท์างครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

 
ประสบการณท์ างาน 

7. นายปิติภทัร สิหนาทกถากลุ 
กรรมการ 
 
20 พฤศจิกายน 2556                                                 

44 - บญัชีบณัฑิต คณะบรหิารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- Mini MBA จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- การจดัการมหาบณัฑิต (การพฒันาองคก์ารและ

การจดัการ) มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
- Essentials of Leadership Training Course, 

London Business School 

0.56 - นอ้งชายของ 
     นายฐิติ สิหนาทกถากลุ 
-   พี่ชายของ  
     นายทศพร สิหนาทกถากลุ 
- ลกูพี่ลกูนอ้ง  
    นายนรเทพ สิหนาทกถากลุ 

2556 - ปัจจบุนั 
  
2559 - ปัจจบุนั 
  
 
2549 - 2559 
  
2548 - 2549 
  
2547 - 2548 
  
 
2545 - 2547 

- กรรมการ  
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- ที่ปรกึษาฝ่ายนโยบายและการวางแผนพฒันาการ
ตลาดและสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ์บรษัิท 
โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการบรหิาร 
 บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- รกัษาการผูช้ว่ยผูอ้  านวยการบรหิาร  
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- ที่ปรกึษาศนูยส์ารสนเทศ และที่ปรกึษาสื่อ
ประชาสมัพนัธ ์ 
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ ส  านกักรรมการ  
บรษัิท สยามสินทรพัยพ์ฒันา จ ากดั 

8. นายนรเทพ สิหนาทกถากลุ 
กรรมการ 
 
19 พฤศจิกายน 2558 

60 - พาณิชยศาสตรบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตรแ์ละ
การบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- - ลกูพี่ลกูนอ้ง นายฐิติ สิหนาทกถากลุ     
    นายปิติภทัร สิหนาทกถากลุ และ   
    นายทศพร สิหนาทกถากลุ 

2558 - ปัจจบุนั
  
2541 - ปัจจบุนั   
 
2542 - 2544   

2536 - 2541  

- กรรมการ  
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายนิติกรรม 
 บรษัิท สยามสินทรพัยพ์ฒันา จ ากดั 

- ผูพ้ิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง 
- ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บรษัิท สยาม

สินทรพัยพ์ฒันา จ ากดั 
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ล าดับ
ที ่

ช่ือ-นามสกุล/ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ 

(%) 

ความสัมพันธท์างครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

 
ประสบการณท์ างาน 

9.  นายทศพร สิหนาทกถากลุ 
กรรมการ 
 
13 มีนาคม 2563 

37 - Tonbridge School ประเทศองักฤษ 
- ปรญิญาตร ีการจดัการ The London School of 

Economics and Political Science  
ประเทศองักฤษ 

- ปรญิญาโท จิตวิทยาสงัคมและองคก์าร The 
London School of Economics and Political 
Science ประเทศองักฤษ 

0.56 - นอ้ง ชายของนายฐิติ สิหนาทกถากลุ          
      และ นายปิติภทัร สิหนาทกถากลุ  
- ลกูพ่ีลกูนอ้งของ 
    นายนรเทพ สิหนาทกถากลุ 

มี.ค. 2563 - ปัจจบุนั 
2550 - ปัจจบุนั 
2550 - ปัจจบุนั 
2550 ‟ ปัจจบุนั 
 
2550 ‟ ปัจจบุนั 
 
2550 ‟ ปัจจบุนั 
 
2550 ‟ ปัจจบุนั 
 
2549 ‟ 2550 
 
2548 - 2549 

- กรรมการ บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครินทร ์จ  ากดั (มหาชน) 
- ผูอ้  านวยการบริหาร โรงแรมแลนดม์ารค์ กรุงเทพฯ  
- ผูอ้  านวยการบริหาร โรงแรมแลงคาสเตอร ์กรุงเทพฯ 
- ผูอ้  านวยการบริหาร โรงแรมแลนดม์ารค์ ลอนดอน 

 ประเทศองักฤษ 
- ผูอ้  านวยการบริหาร โรงแรมรอยลั แลงคาสเตอร ์ลอนดอน 

ประเทศองักฤษ 
- ผูอ้  านวยการบริหาร โรงแรมเค เวสต ์ลอนดอน 

 ประเทศองักฤษ 
- ผูอ้  านวยการบริหาร เบซิลสตรที อพารท์เมนท ์ลอนดอน 

ประเทศองักฤษ 
- นกัวิเคราะห ์บรษัิท ดีลอยท ์เมเนจเมน้ท ์คอนซลัแตนท ์

เซอรว์ิส จ  ากดั ประเทศองักฤษ 
- อาสาสมคัร มลูนิธิสง่เสรมิการพฒันาบคุคล ศนูยเ์มอรซ์ี่ 

10. นายไกรศกัดิ ์ ขดัค  า   
กรรมการ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
11 ตลุาคม 2547 

57 - นิติศาสตรบณัฑิต คณะนิติศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- เนติบณัฑิตไทย ส  านกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่
เนติบณัฑิตยสภา 

- ประกาศนียบตัรทางกฎหมายธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- Director Accreditation Program (DAP) 2004 
จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย  

- - 2548 ‟ ปัจจบุนั 
  
2537 - ปัจจบุนั  
 

2547 - 2548
  

- กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- ทนายความ และกรรมการบรหิาร บรษัิท ส  านกั
กฎหมายสหการ จ ากดั 

- กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

  

(IOD) 
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ล าดับ
ที ่

ช่ือ-นามสกุล/ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ 

(%) 

ความสัมพันธท์างครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

 
ประสบการณท์ างาน 

 

12. นพ. ปรดีี   เหตระกลู 
กรรมการ กรรมการอิสระ  และ
กรรมการตรวจสอบ 
 
11 ตลุาคม 2547 

77 - แพทยศาสตรบณัฑิต คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาช
พยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 

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

จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
(IOD) 

0.83 - 2547 - ปัจจบุนั  
 
2532 - 2547   
2521 - 2560 

 

- กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั  
- กรรมการและศลัยแพทยท์ั่วไป  

บรษัิท เมโยโพลีคลีนิค จ  ากดั 

13. รศ.นพ. เชิดศกัดิ ์ ธีระบตุร                                       
กรรมการ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 
 
8 มิถนุายน 2549 

76 - แพทยศาสตรบณัฑิต คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาช
พยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 

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

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

- กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- ที่ปรกึษา คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

- ที่ปรกึษากิตติมศกัดิ ์ศิรริาชมลูนิธิ 
- อาจารย ์คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
- ที่ปรกึษาผูอ้  านวยการโรงพยาบาลศิรริาช 
- กรรมการบรหิาร คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาช

พยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 
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ล าดับ
ที ่

ช่ือ-นามสกุล/ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ 

(%) 

ความสัมพันธท์างครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

 
ประสบการณท์ างาน 

 

14. รศ.ดร. ปัญญา  อิสระวรวาณิช 
กรรมการ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 
 
27 กนัยายน 2549 

48 - บญัชีบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การสอบบญัชี) คณะ
พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- บญัชีมหาบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการ
บญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- บญัชีดษุฎบีณัฑิต คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการ
บญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

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

- - 2549 - ปัจจบุนั  
 
พ.ค.2563 ‟ ปัจจบุนั 
 
 
2540 - ปัจจบุนั 
  
2547 - 2563 
 
 
2558 - 2559  
 
2556 - 2558  
 
 
2543 ‟ 2547 
  
2538 - 2543 

- กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- อาจารย ์รองศาสตราจารยป์ระจ าภาควิชาการ
บญัชี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแหง่ประเทศไทย สภา
วิชาชีพบญัชี 

- อาจารย ์ผูช้ว่ยศาสตราจารยป์ระจ าภาควิชาการ
บญัชี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- รองคณบดี ฝ่ายการนกัศกึษา คณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูช้ว่ยคณบดี ฝ่ายการเงินและวางแผน คณะ
พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- หวัหนา้สาขาวิชาการบญัชี คณะบรหิารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 

- ผูช้ว่ยผูส้อบบญัชีอาวโุส  
บรษัิท ส  านกังาน เอินสท์ แอนด ์ยงั จ  ากดั 
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ล าดับ
ที ่

ช่ือ-นามสกุล/ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ 

(%) 

ความสัมพันธท์างครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

14. นายชยัฤกษ ์ วิรยิะรตันพร 
กรรมการ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

 
10 สิงหาคม 2560 

69 - บรหิารธุรกิจบณัฑิต (บญัชี) คณะบรหิารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

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

- - 
 

 

2563 - ปัจจบุนั      
 
2556 ‟ 2560   

 

- กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- ที่ปรกึษาดา้นบญัชแีละภาษีอากร  

บรษัิท ไอ.จี.เอส. จ  ากดั (มหาชน) 
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ล าดับ
ที ่

ช่ือ/ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ 

(%) 

ความสัมพันธท์างครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

1. นายฐิติ สิหนาทกถากลุ 
ประธานฝ่ายบรหิาร 
 
 

45 - บรหิารธุรกิจบณัฑิต ภาควิชาการเงิน การ
ธนาคาร คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปรญิญาโท ดา้นการวิเคราะห ์ออกแบบและ
บรหิารระบบสารสนเทศ The London School of 
Economics and Political Science ประเทศ
องักฤษ 

- ปรญิญาโท ดา้นบรหิารธุรกิจ MBA, Huron 
University ประเทศองักฤษ 

1.38 - พี่ชายของ 
นายปิติภทัร สหินาทกถากลุ และ 
นายทศพร สิหนาทกถากลุ 

- ลกูพี่ลกูนอ้งของ  
นายนรเทพ สหินาทกถากลุ 

เม.ย. 2563 - 
ปัจจบุนั 
2551 ‟ ปัจจบุนั 
  
2553 - ปัจจบุนั   
2553 ‟ ปัจจบุนั 
  
2553 - ปัจจบุนั  
2546 - ปัจจบุนั  
  
2544 - 2545  
  
2542 - 2543   
2541   
  
2540    

- ประธานฝ่ายบรหิาร 
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ  
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ บรษัิท คอนเนอรเ์ดคคอร ์จ ากดั 
- กรรมการ  

บรษัิท โคมารส์ แมนเนจเมนท ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 
- กรรมการ บรษัิท คมัปไูทยแลนด ์จ ากดั 
- ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการบรษัิท  

กลุม่บรษัิทแลนดม์ารค์ กรุงเทพฯ 
- รกัษาการผูอ้  านวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคล  

โรงแรมแลนดม์ารค์ กรุงเทพฯ 
- ผูพ้ิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง 
- ฝ่ายการตลาด  

บรษัิทเงินทนุ ธนสยาม จ ากดั (มหาชน) 
- ผูบ้รหิารฝึกหดั โรงแรมรอยลั แลงคาสเตอร ์ประเทศองักฤษ 

 

 

 

ผู้บริหารบริษัท 
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ล าดับ
ที ่

ช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ 

(%) 

ความสัมพันธท์างครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

 
ประสบการณท์ างาน 

 

2. 
 

นพ. เจรญิ  มีนสขุ                                                        
ประธานฝ่ายแพทย ์ 
 
 
 

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 
จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
(IOD) 

1.39 - 
 

 

มี.ค. 2563 - 
ปัจจบุนั 
2547 - มี.ค. 
2563  
2554 - ปัจจบุนั
  
2536 - ปัจจบุนั 
  
 
2532 ‟ 2553 
 

2532 - 2547 

- ประธานกรรมการ 
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ 
 บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน)  

- ประธานฝ่ายแพทย ์
 บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ และแพทยท์ี่ปรกึษาทางอายรุกรรม 
และอายรุกรรมโรคระบบทางเดินอาหาร  
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- กรรมการผูอ้  านวยการแพทย ์ 
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั 
3. ศ.คลินิกเกียรติคณุ  

นพ. ชยัพร ภทัราคม 
ผูอ้  านวยการแพทย ์
และผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตักิารพิเศษ 

75  - แพทยศาสตรบณัฑิต คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาช
พยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 

- วฒิุบตัรผูเ้ช่ียวชาญ  สาขาสตูิศาสตร-์นรเีวช
วิทยา 

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

- ผูอ้  านวยการแพทย ์ 
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏบิตัิการพิเศษ  
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- ที่ปรกึษาคณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

- หวัหนา้ภาควิชาสตูิศาสตร-์นรเีวชวิทยา 
คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 

- Main Collaborator CDC USA 
หวัหนา้สาขา STD คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
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ล าดับ
ที ่

ช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ 

(%) 

ความสัมพันธท์างครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

 
ประสบการณท์ างาน 

 

4. นพ. วีระชยั  พึ่งรศัมี 
รองผูอ้  านวยการแพทย ์

69 - แพทยศาสตรบณัฑิต คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาช
พยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล  

- วฒิุบตัรสตูินรเีวชวทิยา (สตูิศาสตร-์นรเีวชวิทยา) 
คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล
มหาวิทยาลยัมหิดล 

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

- รองผูอ้  านวยการแพทย ์ 
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- สตูินรแีพทย ์  
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- หวัหนา้แพทยแ์ผนกสตูิ-นรเีวช  
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- สตูินรแีพทย ์ โรงพยาบาลหวัเฉียว 
- สตูินรแีพทย ์ โรงพยาบาลกลว้ยน า้ไท 
- สตูินรแีพทย ์ โรงพยาบาลมเหสกัข ์

5. นางน า้เพ็ชร  สรคัคานนท ์
รองผูอ้  านวยการแพทย ์  
งานพยาบาล 

59 - ปรญิญาตร ีพยาบาลศาสตร ์ 
วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ 

-  Mini MBA จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ

บรหิารทั่วไป คณะรฐัศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์
มหาวิทยาลยับรูพา 

- บรหิารทางการพยาบาล จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- การบรหิารงานโรงพยาบาลเอกชน  
สมาคมโรงพยาบาลเอกชน 

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

- รองผูอ้  านวยการแพทย ์งานพยาบาล   
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- รองผูอ้  านวยการฝ่ายการพยาบาล  
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- หวัหนา้กลุม่งานบรกิารผูป่้วยใน  
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- หวัหนา้หอ้งคลอด  
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- พยาบาลประจ าหอ้งตรวจสตู-ินรเีวช  
โรงพยาบาลต ารวจ  

- พยาบาลประจ าหอผูป่้วยสตูิ-นรเีวช  
โรงพยาบาลต ารวจ  

- พยาบาลประจ าหอ้งคลอด โรงพยาบาลต ารวจ 
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ล าดับ
ที ่

ช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ 

(%) 

ความสัมพันธท์างครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

 
ประสบการณท์ างาน 

 

6.  นางชฎารตัน ์ ศิรวิฒัน ์
รองผูอ้  านวยการฝ่ายปฏบิตัิการ
พิเศษ 
 

58 - สาธารณสขุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรส์ขุภาพ
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- - 2554 - ปัจจบุนั               
   
2553  - 2554   
 
2552  
 
2535 - 2552     
 
2525 - 2535                   

- รองผูอ้  านวยการฝ่ายปฏบิตัิการพิเศษ  
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายการพยาบาล  
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- รกัษาการผูอ้  านวยการฝ่ายการพยาบาล                                    
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการฝ่ายการพยาบาล 
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- ปฏิบตัิงานแผนกผูป่้วยใน โรงพยาบาลมิชชั่น                                       
 

7. นพ. บรรเจิด บาลมงคล 
รองผูอ้  านวยการฝ่าย       
 ปฎิบตัิการพิเศษ 
(บรหิารคณุภาพ)  
 

47 - แพทยศาสตรบณัฑิต คณะแพทยศาสตร ์
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- - 2559 - ปัจจบุนั
  
2554 ‟ 2559 
 
2547 - 2554 
2542 - 2547 

- รองผูอ้  านวยการฝ่ายปฎิบตักิารพิเศษ (บรหิารคณุภาพ) 
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- แพทยเ์วชบ าบดัวกิฤต 
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- หวัหนา้แผนกเวชบ าบดัวิกฤต โรงพยาบาลหวัเฉียว 
- วิสญัญีแพทย ์
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ล าดับ
ที ่

ช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุน้ 
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(%) 
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ระหว่างผู้บริหาร 

 
ประสบการณท์ างาน 

 

8. นางสาวมาลี  บญุลีชยั 
รองผูอ้  านวยการบรหิารอาวโุส 
สายงานสนบัสนนุ  

56 - เศรษฐศาสตรบณัฑิต คณะเศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

-  Mini MBA มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
-  Mini MBA จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
-  การบรหิารงานโรงพยาบาลเอกชน  

สมาคมโรงพยาบาลเอกชน 

- - 2559 - ปัจจบุนั 
 
2561 - 2563 
 
2549 - 2559 
 
2548 - 2549 
 
2545 - 2548 
 
2537 - 2545 
 
2535 - 2537 

- รองผูอ้  านวยการบรหิารอาวโุส สายงานสนบัสนนุ  
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- รองผูอ้  านวยการบรหิาร สายงานพฒันาธุรกิจ บรษัิท 
โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- รองผูอ้  านวยการบรหิาร  
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- รกัษาการรองผูอ้  านวยการบรหิาร    
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการบรหิาร 
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- ผูจ้ดัการส านกักรรมการผูอ้  านวยการบรหิาร  
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั 

- ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้  
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั 
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ล าดับที ่ ช่ือ/ต าแหน่ง 
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ประสบการณท์ างาน 

9. นางดารณี  ทบัแก่น 
รองผูอ้  านวยการบรหิาร  
สายงานบญัชีและการเงิน 
และเลขานกุารบรษัิท 

 
 
 

61 - บญัชีบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการ
บญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- พฒันบรหิารศาสตรมหาบณัฑิตทาง
พฒันาการเศรษฐกิจ (เศรษฐศาสตร์
วิเคราะหแ์ละประเมินโครงการ) สถาบนั
บณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์       

- การบรหิารงานโรงพยาบาลเอกชน สมาคม
โรงพยาบาลเอกชน 

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

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

- เลขานกุารบรษัิท 
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- รองผูอ้  านวยการบรหิาร สายงานบญัชแีละการเงิน 
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการบรหิาร 
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายอ านวยการกลาง  
โรงพยาบาลเกษมราษฎร ์บางแค 

- ผูจ้ดัการบญัชีการเงิน 
บรษัิท โรงพยาบาลเจา้พระยา จ ากดั  

- เจา้หนา้ที่บญัชี   
บรษัิท เงินทนุหลกัทรพัย ์บางกอกอินเวสทเ์มนท ์จ ากดั 

- นกัวิเคราะหร์ะบบงานคอมพิวเตอร ์ 
บรษัิท เงินทนุหลกัทรพัย ์บางกอกอินเวสทเ์มนท ์จ ากดั 

10. นางสาวปทมุรตัน ์ขจรศรี
เกียรติ 
ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการแพทย ์งาน
วิชาการพยาบาล 

51 - พยาบาลศาสตรบ์ณัฑิต  
วิทยาลยัเซนตห์ลยุส ์

- บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง 

- - มี.ค. 2563 - 
ปัจจบุนั 
2559 - 2563 
 
2548 - 2559 

- ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการแพทย ์งานวิชาการพยาบาล 
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- ผูจ้ดัการสว่นบรหิารคณุภาพและบรหิารความปลอดภยั  
โรงพยาบาลเปาโล โชคชยั 4 

- ผูจ้ดัการศนูยพ์ฒันาคณุภาพ โรงพยาบาลเกษมราษฎร ์ 
ศรบีรุนิทร ์
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11. นายพงษศ์กัดิ ์เตชะสถิระกลุ 
ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการแพทย ์ 
งานสนบัสนนุแพทย ์

57 - วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาเทคนิคการแพทย ์
คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

-  Mini MBA จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- วฒิุบตัรผูต้รวจติดตามภายในงานเทคนิค

การแพทย ์สภาเทคนิคการแพทย ์
- วฒิุบตัรผูต้รวจประเมินระบบคณุภาพงาน

เทคนิคการแพทย ์สภาเทคนิคการแพทย ์

- - 2559 - ปัจจบุนั 
 
2557 - 2559 
 
2536 - 2557 
 
2532 - 2536 
 
2531 - 2532 

- ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการแพทย ์งานสนบัสนนุแพทย ์บรษัิท 
โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- ผูจ้ดัการสายงานสนบัสนนุแพทย ์
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- ผูจ้ดัการฝ่ายวิเคราะหโ์รค 
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- นกัเทคนิคการแพทย ์ 
โรงพยาบาลพญาไท 1 

- นกัวิจยั คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น มหาวทิยาลยัมหิดล 
12. นางสาวสรุญัชนา ตนัพลีรตัน ์

ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการบรหิาร  
ฝ่ายบรกิารสว่นหนา้ 

46 - วิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบ าบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

- Mini  MBA จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA)  

คณะการจดัการและการทอ่งเที่ยว  
มหาวิทยาลยับรูพา 

 
 

- - 2560 - ปัจจบุนั 
 
2559 
 
2556 - 2559 
 
2542 - 2556 
  

- ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการบรหิาร ฝ่ายบรกิารสว่นหนา้  
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- ผูจ้ดัการสายงานสนบัสนนุแพทย ์ 
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาบคุลากร    
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- ผูจ้ดัการฝ่ายกายภาพบ าบดั  
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

13. คณุศรุฒม ์พงศไ์พโรจน ์
ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการบรหิาร 
สายงานพฒันาธุรกิจ 

46 - BBA (Finance) คณะพาณิชยศาสตรแ์ละ
การบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

- MBA (Supply Chain Management) 
University of Arkansas, Fayetteville, 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- - เม.ย. 2563 - 
ปัจจบุนั 
2550 - ปัจจบุนั 

- ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการบรหิาร สายงานพฒันาธุรกิจ 
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

- กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท คอรเ์นอร ์43 เดคคอร ์
จ  ากดั 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบรษัิทยอ่ย  
 

- ไมม่ี - 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
เรยีน คณะกรรมการบรษัิท 
 บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ ากดั (มหาชน) 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยการแต่งตัง้จากมติคณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ านวน     
5 ท่าน โดยมี นายไกรศักดิ์ ขัดค า เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นพ. ปรีดี เหตระกูล  รศ.นพ. เชิดศักดิ์ ธีระบุตร             
รศ. ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช และนายชัยฤกษ์ วิริยะรตันพร เป็นกรรมการตรวจสอบ และนายอรรถพงศ ์ทิพยอ์กัษร      
ท าหนา้ที่เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบัติงานภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามที่ได้รบัมอบหมาย 
จากคณะกรรมการบริษัทอย่างรอบคอบดว้ยความรู ้ความสามารถ และความเป็นอิสระ โดยไม่มีขอ้จ ากดัและเง่ือนไขใน
การไดร้บัขอ้มูลและเป็นไปตามขอ้ก าหนดและกฎหมายที่เก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนค า 
แนะน าในเรือ่งตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง และไดร้บัความรว่มมือเป็นอย่างดีจากผูบ้ริหาร ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีของ

บรษัิทฯ โดยในรอบระยะเวลาบญัชีปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวนัที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการประชมุรว่มกนัจ านวน 5 ครัง้ และในการประชมุดงักลา่วจะมีผูบ้รหิาร ผูต้รวจสอบภายใน 
และผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ เป็นผูใ้หข้อ้มลูโดยสรุปสาระส าคญัได ้ดงันี ้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี พ.ศ. 2563 ไดส้อบถามรบัฟังค าชีแ้จงจากผูบ้ริหาร 
และผูส้อบบญัชีในเรื่องความถูกตอ้งครบถว้นของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูล ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกับผูส้อบบญัชีว่ารายงานการเงินดงักล่าวมีความถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัและ
เช่ือถือไดต้ามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไป 

2. สอบทานงานระบบการตรวจสอบภายใน ไดพ้ิจารณาภารกิจขอบเขตการปฏิบตัิงาน หนา้ที่ความรบัผิดชอบ
และความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายในใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการตรวจสอบภายในของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย ทั้งนี ้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่ เพียงพอ เหมาะสม                  
และมีประสทิธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน 

3. สอบทานขอ้มูลการด าเนินงานและระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอเหมาะสมและ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน อนัจะช่วยสง่เสริมใหก้ารด าเนินงานบรรลตุามเป้าหมายนโยบายของบริษัทฯ    
โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในตามแผนงานท่ีไดร้บัอนมุตัิ ซึง่ครอบคลมุระบบงานท่ีส าคญัของบรษัิทฯ 

ทัง้นี ้ไม่พบขอ้บกพร่องที่เป็นสาระส าคญั บริษัทฯ มีการดูแลทรพัยส์ินที่เหมาะสม มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย     
ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์กฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งกับ
ธุรกิจของบรษัิทฯ มีการมอบอ านาจ และอนมุตัิใหด้  าเนินงานอย่างมีขัน้ตอนตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวเ้ป็นไปตามระบบ
การควบคุมภายในที่ดีและมีการก ากับดูแลกิจการที่มีความโปร่งใสตลอดจนมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคลอ้งกับ
สถานการณท์ี่เปลีย่นแปลงไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

4. สอบทานและใหค้วามเห็นตอ่รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรอืรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
การตกลงเขา้ท ารายการของบรษัิทฯ มีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความ
โปรง่ใสและมีการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งถกูตอ้งและครบถว้น 

เอกสารแนบ 3 
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5. พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอขออนุมตัิต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ในการแต่งตั้ง นางสรินดา หิรญัประเสริฐวุฒิ เลขทะเบียน 
4799 หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยด์  ารง เลขทะเบียน 5906 หรือ นายส าราญ แตงฉ ่า เลขทะเบียน 8021 จากบริษัท 

ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี พ.ศ. 2564 ของบริษัท โดยก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัผูส้อบบญัชี

ประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นจ านวนเงิน  1,170,000 บาท และค่าใชจ้่ายในการปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบ  ที่จ่ายจรงิไมเ่กิน 30,000 บาท  

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและมี
ความเห็นวา่บริษัทฯ มีการรายงานขอ้มลูทางการเงิน และการด าเนินงานเป็นไปอย่างถกูตอ้ง มีระบบการควบคมุภายใน
การตรวจสอบภายในมีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดและระเบียบขอ้บงัคบัตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง มีการเปิดเผยรายการท่ี
เก่ียวโยงกนัอย่างถูกตอ้งและมีการปฏิบตัิงานที่สอดคลอ้งกบัระบบการก ากบัดแูลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปรง่ใส และ
เช่ือถือได ้รวมทัง้มีการพฒันาปรบัปรุงระบบการปฏิบตัิงานใหม้ีคณุภาพและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจอย่าง
ตอ่เนื่อง 
 

                
(นายไกรศกัดิ ์ขดัค า)  

           ประธานกรรมการตรวจสอบ  
         บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ ากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกบัการประเมินรายการทรพัยส์นิ 

 

- ไมม่ี - 
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เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ 

 
- ไมม่ี - 

 

 


