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บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

หน้า

สาส์นจากประธานกรรมการบริษัท
ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสาคัญอืน่
ข้อมูลสาคัญทางการเงิน
รายชื่อกรรมการและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงการในอนาคต
ปัจจัยความเสี่ยง
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
โครงสร้างการจัดการ
การกากับดูแลกิจการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายการระหว่างกัน
การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝุายบริหาร
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
งบการเงิน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้
จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1) ของบริษัท
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บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th

สาส์นจากประธานกรรมการบริษัท
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ปี 2561 เป็นอีกหนึ่งปีที่“โรงพยาบาลราชพฤกษ์” มีการเปลี่ยนแปลงและเติบโต จากอาคารบริการขนาด
เล็ก ๆ สู่อาคารบริการขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมทั้งด้านคุณภาพ ความทันสมัย ความสะดวกสบาย และความสวยงาม
โดยเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เราได้ย้ายมาให้บริการที่อาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีในการ
รักษาพยาบาล ซึ่งจะสร้างความปลอดโปร่งในจิตใจของทั้ งผู้ปุ วย ญาติผู้ดู แล ตลอดจนแพทย์แ ละบุคลากรของ
โรงพยาบาลเอง
นอกจากการปรับเปลี่ยนเพื่อความพร้อมในด้านอาคารสถานที่และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยแล้ว เรา
ยังคงมุ่งมั่นในเจตนารมณ์ที่เน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ และคงไว้ซึ่งสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์ของทั้งผู้รับบริการและ
ผู้ให้บริการทุกคน
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจและร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาโรงพยาบาลของเรา ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะแพทย์ ทีมงานพยาบาล บุคลากร และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันให้บริการและปฏิบัติงานด้วยความรัก ความทุ่มเท และจะก้าวร่วมกัน เพื่อทาให้บริษัท
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน) ของเราทุกคนได้เจริญเติบโต และได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการอย่าง
ยั่งยืนตลอดไป

(ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์)
ประธานกรรมการ
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)
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บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์

คนไข้ ไม่ใช่ลูกค้า หมอพยาบาล ต้องเป็นอิสระ
โรงพยาบาลต้องเป็นโรงพยาบาล อย่าเอาปัจจัยนั้นมาทําให้สิ่งเหล่านี้เบี่ยงเบนไป
และก็ไม่ถูกกับความอิสระของแพทย์ในการรักษาเต็มที่
แพทย์รักษาคนไข้ทุกคน ก็มีความสุข
พยาบาลรักษาคนไข้ทุกคนเขาก็มีความสุข
ไม่รู้สึกว่ารักษาคนไข้คนนั้นแบบหนึ่ง คนนั้นแบบหนึ่ง
จิตวิญญาณของความเป็นแพทย์ พยาบาลถูกทําลายไป
แล้วก็จะทํางานอย่างไม่มีความสุข
ลึก ๆ ในใจก็อึดอัดในการประกอบวิชาชีพ
การทําอย่างนี้เป็นการส่งเสริมจิตวิญญาณ ของความเป็นแพทย์ เป็นพยาบาล
ศักดิ์ศรีของความเป็นแพทย์เป็นพยาบาลไม่ถูกลิดรอนในระบบของธุรกิจ
นายแพทย์ ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสาคัญอื่น
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
จานวนหุ้นสามัญ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
Homepage
นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)
RATCHAPHRUEK HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
สถานพยาบาลเอกชนประเภทรับผู้ปุวยไว้คา้ งคืน
0107559000419
546 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชาระแล้วเต็มจานวน
546 ล้านหุ้น ราคาที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
043-333-555 กด 0
043-236-835
www.rph.co.th
043-333-555 ต่อ 4054

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-009-9000
โทรสาร 02-009-9991

ผู้สอบบัญชี

บริษัท พีวี ออดิท จากัด
100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-645-0080
โทรสาร 02-645-0020
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บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

ผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัท สู่ความสาเร็จ จากัด
499 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
กรุงเทพมพานคร 10700
โทรศัพท์ 080-589-7594

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท เทพ จากัด
1193 อาคารเอ็กซิม ชั้น 11 ห้อง 1106-1108 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-278-1679-84
โทรสาร 02-271-2367
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บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

ข้อมูลสาคัญทางการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้รวม
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
รายได้อื่น
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิสาหรับปี
กาไรสิทธิต่อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (บาท)
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2561

2560

149.12
1,667.84
1,816.96
321.96
217.11
539.07
1,277.90
542.57
532.89
9.68
386.17
4.38
87.46
5.07
11.06
48.43
0.09

548.27
1,141.07
1,689.34
386.83
13.32
400.15
1,289.19
424.42
413.02
11.40
282.81
3.85
57.43
2.77
14.52
63.04
0.12

2559
199.56
521.74
721.30
131.95
74.68
206.63
514.67
416.42
409.80
6.62
273.54
1.87
53.44
2.92
16.69
67.90
0.18
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บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ย (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)

อัตราส่วนความสามารถในการทากาไร
อัตรากาไรขั้นต้น (ร้อยละ)
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (ร้อยละ)
อัตรากาไรอื่น (ร้อยละ)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร (ร้อยละ)
อัตรากาไรสุทธิ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทางาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทางาน

อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพัน (เท่า)
อัตราการจ่ายปันผล (ร้อยละ)
อัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้ (DSCR)
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2561

2560

2559

0.46
0.41
0.23
20.56
17.51
28.93
12.45
19.79
18.19
11.76

1.42
1.39
0.32
20.99
17.15
27.02
13.32
17.76
20.27
10.21

1.51
1.43
0.92
21.11
17.05
25.38
14.18
16.98
21.20
10.03

27.53
10.30
1.78
149.91
8.93
3.77

31.53
16.69
2.69
119.06
14.85
6.99

33.25
19.74
1.59
106.61
16.31
15.20

2.76
6.37
0.31

5.23
9.30
0.35

10.99
21.27
0.67

0.42
18.44
0.10
94.92
1.32

0.31
34.87
0.17
85.41
1.38

0.40
35.25
0.37
79.99
32.39
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บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ
และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
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บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
รับตาแหน่ง ปี 2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2560
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

อายุ 76 ปี
ร้อยละ 0.07
4/4 ครั้ง
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม







แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรผู้เชีย่ วชาญศัลยศาสตร์ สหรัฐอเมริกาและแคนาดา
ประกาศนียบัตรฝึกอบรม การแก้ปัญหาความขัดแย้ง และกระบวนวิธีการ
มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย รัฐบริติช โคลัมเบีย ประเทศแคนาดา
ประกาศนียบัตรฝึกอบรม Effective Negotiation in Rapid Change Era
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา และ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017 Thai Institute of Directors (IOD)
Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 10/2017 Thai Institute of Directors (IOD)

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2559 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด
(มหาชน)

ปัจจุบนั

ผู้อานวยการหลักสูตรพืน้ ฐานการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง หลักสูตรการเจรจาไกล่เกลี่ย หลักสูตร
2554 – ปัจจุบนั
วิทยากรการจัดการความขัดแย้ง และหลักสูตรผูน้ า
 Lecturer -อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร์มหาบัณฑิตวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ประธานกรรมการ

โรงเรียนพัฒนาผูน้ าสู่สนั ติธรรม
รักสคูล ขอนแก่น

2554 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ

บริษัท ขอนแก่นวิเทศศึกษา จากัด

2544 – 2550

สถาบันพระปกเกล้า



ผู้อานวยการหลักสูตรพืน้ ฐานการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง หลักสูตรการเจรจาไกล่เกลี่ย และหลักสูตร
วิทยากรการจัดการความขัดแย้ง
 ผู้อานวยการ
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศูนย์/สานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
สถาบันพระปกเกล้า

รายงานประจาปี 2561

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

ศาสตราจารย์นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบูลย์
รองประธานกรรมการ

รับตาแหน่ง ปี 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2560
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

อายุ 63 ปี
ร้อยละ 4.50
4/4 ครั้ง
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม








อนุมัติบัตรผู้มีความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลาตัวสาขารังสีวินิจ ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
Diploma in Angiography and Interventional Radiology
Singapore General Hospital ประเทศสิงคโปร์
วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชานาญในการประกอบวิชา ชีพเวชกรรม สาขารังสีวินิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสุขภาพ Thai CERTC Consortium จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาศาสตรบัณฑิต (แพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017 Thai Institute of Directors (IOD)

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2536 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด
(มหาชน)

2526 – ปัจจุบนั Lecturer

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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รายงานประจาปี 2561

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รับตาแหน่ง ปี 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2560
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

อายุ 62 ปี
ร้อยละ 11.49
4/4 ครั้ง
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม








แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาศาสตรบัณฑิต (แพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017 Thai Institute of Directors (IOD)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียน CG Report ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2561”
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
CEO Club 2017 "Digital Disruption : Future is now" ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
CEO Club 2018 "Start Less Finish More” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2538 – ปัจจุบนั กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด
(มหาชน)

2530 – ปัจจุบนั ผู้รับอนุญาตดาเนินการสถานพยาบาล

ธีระวัฒน์ไมโครคลินิก

2556 – ปัจจุบนั กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บริษัท ไตรสิกขา จากัด
(โรงเรียนปิติศึกษา จังหวัดเชียงราย)
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รายงานประจาปี 2561

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วินัย ตันติยาสวัสดิกุล
กรรมการ

รับตาแหน่ง ปี 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2560
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

อายุ 63 ปี
ร้อยละ 1.27
4/4 ครั้ง
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม





อนุมัติบัตรกุมารศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัวมหาวิทยาลัยขอนแก่น
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาศาสตรบัณฑิต (แพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2536 – ปัจจุบนั กรรมการ

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด
(มหาชน)

2554 – 2559

คณะแพทยศาสตร์ หาวิทยาลัยขอนแก่น

รองคณบดี ฝุายคลัง ทรัพย์สนิ และพัสดุ
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รายงานประจาปี 2561

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศรีชัย ครุสันธิ์
กรรมการ

รับตาแหน่ง ปี 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2560
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

อายุ 63 ปี
ร้อยละ 1.00
4/4 ครั้ง
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม





วุฒิบัตรรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาศาสตรบัณฑิต (แพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017 Thai Institute of Directors (IOD)

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2536 – ปัจจุบนั กรรมการ

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด
(มหาชน)

2548 – 2559

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาฝุายรังสีรักษา

2547 – ปัจจุบนั กรรมการสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่ง
ประเทศไทย

สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่ง
ประเทศไทย

2547 – ปัจจุบนั อนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบบอร์ดสาขารังสี
รักษาและมะเร็งวิทยา

สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่ง
ประเทศไทย

 17 

รายงานประจาปี 2561

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา
กรรมการ

รับตาแหน่ง ปี 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2560
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

อายุ 63 ปี
ร้อยละ 0.59
4/4 ครั้ง
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม







ปริญญาบัตร วปอ.(วปอ.50) วิทยาลัยปูองกันราชอาณาจักร
อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ปูองกัน
แพทยสภา
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาศาสตรบัณฑิต (แพทยศาสตร์)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 134/2017 Thai Institute of Directors (IOD)

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2536 – ปัจจุบนั กรรมการ

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด
(มหาชน)

2556 –2559

อธิบดีกรมการแพทย์

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

2555 – 2556

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2554 – 2555

อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
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รายงานประจาปี 2561

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
รับตาแหน่ง ปี 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2560
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

อายุ 45 ปี
ร้อยละ 0.23
4/4 ครั้ง
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม






วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 114/2015 Thai Institute of Directors (IOD)
Advanced Audit Committee Program 25/2017 Thai Institute of Directors (IOD)

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2556 – 2558

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ผู้อานวยการ

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

2557 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จากัด
(มหาชน)

2558 – ปัจจุบนั กรรมการผู้จัดการ

บริษัท บัญชีกิจ พีแอนด์เอส คอนโซลิเดชัน่
จากัด

2558 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด
(มหาชน)

2560 – ปัจจุบนั ประธานคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการสอบ
บัญชีและเทคนิคการสอบบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการ
สอบบัญชี
2561– ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัท สบายเทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

2561– ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัท อินฟราเซท จากัด (มหาชน)
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รายงานประจาปี 2561

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

ดร.ธีระศักดิ์ ณ ระนอง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
รับตาแหน่ง ปี 2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2560
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

อายุ 43 ปี
ไม่มี
5/5 ครั้ง
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม





ปริญญาเอก PhD Finance University of Exeter
ปริญญาโท MBA Financial Management University of Exeter
Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015 Thai Institute of Directors (IOD)
advanced audit committee program รุ่น 26/2016

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2559 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
หัวหน้าภาควิชาความเป็นผูป้ ระกอบการ
(หลักสูตรนานาชาติ)

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2558 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จากัด (มหาชน)

2557 – ปัจจุบนั กรรมการบริหารเงิน

สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

2554 – 2555

ที่ปรึกษาประธานกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการการกากับและบริหาร
โครงการขยายบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3
- กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากร

- บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

2552 - 2554

อนุกรรมการตรวจสอบ

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นทีพ่ ิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวยั่งยืน

2553 – 2554

อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประปานครหลวง

2546 - 2559

Full-time Lecturer

MBA Program มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2540 - 2559

Full-time Lecturer

ภาคการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
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รายงานประจาปี 2561

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
การจัดตั้งบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เริ่มก่อตั้งในปี 2536 ในนามของบริษัท สีฐาน
การแพทย์ จากัด เพื่อดาเนินธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ ในนามโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ซึ่งนับเป็นโรงพยาบาล
เอกชนที่มีชื่อเสียงในจังหวัดขอนแก่น ด้านคุณภาพการรักษาพยาบาลภายใต้ราคาที่เหมาะสม โรงพยาบาลก่อตั้งโดย
กลุ่มแพทย์และอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งปัจจุบันเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นหลักในบริษัท
ได้แก่ นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ศาสตราจารย์นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบูลย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายแพทย์วินัย ตันติยาสวัสดิกุล ซึ่งมองเห็นความต้องการของบริการทางด้านสาธารณสุขของประชาชนในบริ เวณ
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา และทางการแพทย์ ของภาคตะวันออกออกเฉียงเหนือ
และภาคพื้นอินโดจีน (Economic Center, Education Center and Medical Hub of Indochina) เป็นแหล่งที่ตั้ง
ของศูนย์กลางด้านการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ มี
บุคคลกรทางการศึกษาและนักศึกษาเข้ามาทางานและพักอาศัยอยู่ประจาเป็นจานวนมาก ก่อให้เกิดขยายตัวของที่พัก
อาศัย หมู่บ้านจัดสรร รวมถึงมีคนจากต่างถิ่นเข้ามาพักอาศัยและทางานเป็นจานวนมาก โดยทางผู้ก่อตั้งได้เล็งเห็นว่า
การให้บริการของสถานพยาบาลต่างๆ ในเขตอาเภอเมืองและจังหวัดใกล้เคียงยังมีจานวนไม่มากและไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการดังกล่าว จึงได้ตัดสินใจก่อตั้งโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขึ้นในบริเวณ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น ซึ่ง เป็นพื้ นที่ที่อยู่ ในทาเลที่มี การเติบโตสู ง และอยู่บ นถนนสายหลั ก คือ ถนนมิตรภาพ โดยได้เริ่มเปิ ด
ดาเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2537 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัด
ใกล้เคียงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
บริษัทมีพันธกิจในการดาเนินธุรกิจได้แก่ “โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จะดารงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์แห่งการประกอบ
วิชาชีพ” ซึ่งบริษัทได้ยึดถือและปฏิบัติมานับตั้งแต่เริ่มเปิดดาเนินงานโรงพยาบาลตั้งแต่ปี 2537 ซึ่งเป็น พันธกิจหลักที่
บริษัทให้ความสาคัญเสมอมา โดยเป็นที่มาของการให้บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทาให้บริษัทได้รับความไว้วางใจ
ความเชื่อมั่นและศรัทธาจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นเหตุผลหลักประการหนึ่งที่ทาให้ผลการดาเนินงาน
บริษัทสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนรวม 546 ล้านบาท
มีจานวนเตียงผู้ปุวยจดทะเบียนรวม 171 เตียง และเปิดใช้งานจริง 144 เตียง โดยมีห้องตรวจทั้งหมด 35 ห้อง
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บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ
บริษัทมีวิสัยทัศน์ในการดาเนินธุรกิจโดยมุ่งมั่นที่จะเป็น โรงพยาบาลเอกชน ที่ดูแลผู้ปุวยอย่างมีคุณภาพ ด้วยหัวใจ
ความเป็นมนุษย์ ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวประกอบด้วยวิสัยทัศน์ 2 มิติ ซึ่งได้ถูกกลั่นกรองออกมาเป็นเปูาหมายในการดาเนิน
ธุรกิจ ดังนี้
1) วิสัยทัศน์มิติที่ 1 ความมุ่งมั่นในการดูแลผู้ปุวยอย่างมีคุณภาพ ซึ่งทางโรงพยาบาลได้กาหนดเปูาหมายเป็น 4
ด้านหลัก ดังนี้
 มุ่งมั่นพัฒนาการรักษาพยาบาลให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติภายในปี 2562
 มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรในด้านบริการและวิชาชีพให้มีความเป็นมืออาชีพเพิ่มมากขึ้น
 มุ่งมั่นติดตามพัฒนาการของอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ให้มีความทันสมัยเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี
 มุ่ ง มั่ น ติ ด ตามพั ฒ นาการของเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การรั ก ษาพยาบาลให้ มี
ความก้าวหน้าเทียบเท่าระดับนานาชาติ
2) วิสัยทัศน์มิติที่ 2 ความมุ่งมั่นที่จะดูแลผู้ปุวยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ซึ่งทางโรงพยาบาลได้ยึดมั่นใน
พันธกิจที่ว่า “โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จะดารงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์แห่งการประกอบวิชาชีพ” โดยสะท้อนออกมา
เป็นเปูาหมายในการการประกอบธุรกิจดังนี้
 ดูแลผู้ปุวยด้วยความเมตตากรุณาบนพื้นฐานของมาตรฐานวิชาชีพ
 เปิดใจรับฟังและเคารพในสิทธิของผู้ปุวย เคารพในความเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
 ดูแลผู้ปุวยอย่างมีจริยธรรมและความซื่อสัตย์
 นโยบายการบริหารและการดูแลผู้ปุวยอย่างมีความพอดี ระหว่างการสร้างรายได้ทางธุรกิจและการ
ทาหน้าที่ของโรงพยาบาลในการดูแลสุขภาพชีวิตและจิตใจของผู้รับบริการ โดยดูแลค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปุวยอย่างเหมาะสมและไม่สูงเกินความจาเป็น
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บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ปี
2536

2537
2539

2547
2549
2553

2555
2556

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญของบริษัท
- ด าเนิ น การจั ด ตั้ ง บริษั ท สี ฐ านการแพทย์ จ ากัด เพื่ อ ประกอบกิจ การโรงพยาบาลภายใต้ ชื่ อ
“โรงพยาบาลราชพฤกษ์” มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 20,000,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ตั้งอยู่
บริเวณถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
- ในปี เดี ย วกั น บริษั ท ได้ เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นเป็ น 50,000,000 บาท ประกอบด้ ว ยหุ้น จ านวน
5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ดาเนินการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล
และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน
- เริ่มเปิดดาเนินงาน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2537 โดยมีจานวนเตียงจดทะเบียนทั้งหมด 50 เตียง
- บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 80,000,000 ประกอบด้วยหุ้นจานวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
10 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงพื้นที่ดาเนินงานและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบ
ธุรกิจ
- บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 90,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นจานวน 9,000,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 10 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท
- บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพ บันไดขั้นที่ 1 สู่ HA (Hospital Accreditation) จากสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2549
- เนื่องจากพื้ นที่ของโรงพยาบาลที่ มีอยู่เดิมเริ่มมีความแออัด ดั งนั้น บริษั ทจึงวางแผนการลงทุ น
ก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม และได้ทาการซื้อที่ดินขนาดกว่า 10 ไร่ เพื่อขยายพื้นที่ในการให้บริการแก่
ผู้ปุวยที่มีความต้องการบริการทางการแพทย์เพิ่มขึ้น
- บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเรื่อยมาเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท โดย ณ ปี 2555
บริษัท สีฐานการแพทย์ จากัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 135,000,000 บาท
- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 มีมติพิเศษอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม
135,000,000 บาท เป็น 229,500,000 บาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญใหม่จานวน
9,450,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทแก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีกาหนดการเพิ่มทุนจดทะเบียน
หุ้นออกใหม่ ทั้งหมด 4 ครั้ง ครั้งละ 2,362,500 หุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการก่อสร้าง
โครงการโรงพยาบาลใหม่เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท
- นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 มติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงาน
ในปี 2555 ให้ผู้ถือหุ้นเดิม จานวน 13,500,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท รวมเป็นจานวนเงิน
18,900,000 บาท
- ในระหว่างปี 2556 บริษัทได้ทาการทยอยเรียกชาระค่าหุ้นตามมติพิเศษ โดยครั้งแรกรวมจานวน
2,362,500 หุ้น คิดเป็นจานวนเงิน 23,625,000 บาท เป็นผลให้ทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 158,625,000 บาท จานวนหุ้นทั้งหมด 15,862,500 หุ้น
- โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่ได้ ผ่านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพ (EIA : Environmental Impact Assessment) จากสานักงานนโยบายและแผนพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

ปี
2557

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญของบริษัท
- ในระหว่างปี 2557 บริษัทได้ทาการเรียกชาระค่าหุ้นครั้งที่สองตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ปี 2556 อีกจานวน 2,362,500 หุ้น คิดเป็นจานวนเงิน 23,625,000 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียน
ชาระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 182,250,000 บาท จานวนหุ้นทั้งหมด
18,225,000 หุ้น
- ที่ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 มี ม ติ อนุ มั ติให้จ่ า ยเงิ น ปั น ผลจากผลการด าเนิ น งาน
ในปี 2556 แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จานวน 13,500,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท รวมเป็นจานวนเงิน
16,200,000 บาท

2558

- ในระหว่างปี 2558 บริษัทได้ทาการเรียกชาระค่าหุ้นครั้งที่สามตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ปี 2556 จานวน 2,362,500 หุ้น คิดเป็นจานวนเงิน 23,625,000 บาท เป็นผลให้ทุนจดทะเบียน
ชาระแล้วของบริษัทหลังการจาหน่ายหุ้นครั้งนี้ เท่ากับ 205,875,000 บาท จานวนหุ้นทั้งหมด
20,587,500 หุ้น
- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานในปี
2557 ให้ผู้ถือหุ้นเดิม จานวนรวม 18,748,125 บาท โดยจาแนกเป็น
1. จานวน 15,862,500 หุ้น หุ้นละ 1.10 บาท สาหรับหุ้นเดิมที่ชาระภายในวันที่ 31 ธันวาคม
2556 เป็นจานวนเงิน 17,448,750 บาท
2. จานวน 2,362,500 หุ้น หุ้นละ 0.55 บาท สาหรับหุ้นใหม่ที่ชาระภายในวันที่ 30 มิถุนายน
2557 เป็นจานวนเงิน 1,299,375 บาท
- บริษัทได้ทาการทบทวนรายละเอียดโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลใหม่ตามแผนที่ได้แจ้งจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นปี 2556 ทั้งนี้ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่
1/2558 และมีมติอนุมัติให้ยกเลิกการเพิ่มทุนครั้งที่สี่ตามมติพิเศษ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2556
และมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน 176,345,000 บาท โดยการออกหุ้นใหม่
จานวน 17,634,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการก่อสร้าง
โรงพยาบาลใหม่ตามแผนงาน ซึ่งการออกหุ้นใหม่จานวนดังกล่าวสามารถจาแนกได้ดังนี้
1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 10,000,000 หุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อในทะเบียนหุ้นของ
บริษัท ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 10 บาท
2. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 2,362,500 หุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ที่ได้ทาการจองซื้อไว้แล้วจากการ
กาหนดการจาหน่ายหุ้นในงวดที่สี่ตามมติพิเศษ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2556
3. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 5,272,000 หุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อในทะเบียนหุ้นของบริษัท
ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 22.80 บาท
- ที่ป ระชุม วิส ามั ญผู้ ถือหุ้น ของบริษั ทครั้ง ที่ 1/2558 มี มติ อนุ มัติ ให้จ่า ยเงิน ปัน ผลระหว่ างกาล
ให้ผู้ถือหุ้นจานวน 20,587,500 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 5.40 บาท รวมเป็นจานวนเงิน 111,172,500 บาท

2559

- เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 บริษัทได้ดาเนินการลงนามในสัญญาก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลใหม่
กับผู้รับเหมาหลัก ได้แ ก่ บริษัท คริสเตียนีแ ละนี ลเส็น (ไทย) จ ากัด (มหาชน) โดยมีมูลค่างาน
รวม 791.8 ล้านบาท โดยอาคารโรงพยาบาลใหม่มีขนาด 202 เตียง และมีมูลค่าโครงการประมาณ
1,404 ล้านบาท

 24 

รายงานประจาปี 2561

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

ปี

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญของบริษัท
- ที่ประชุ มสามัญ ผู้ถือหุ้น ของบริษัท ปี 2559 มี มติอนุมั ติให้จ่า ยเงินปั นผลให้ผู้ถือหุ้น ในสมุ ด
จดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จานวน 32,950,000 หุ้น หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็น
จานวนเงิน 16,475,000 บาท
- บริ ษั ท ได้ ด าเนิ น การแปลงสภาพเป็ น บริ ษั ท มหาชน และเปลี่ ย นชื่ อ เป็ น บริ ษั ท โรงพยาบาล
ราชพฤกษ์ จ ากั ด (มหาชน) เพื่ อเตรีย มเข้า จดทะเบี ย นในตลาดหลั กทรัพ ย์ และเปลี่ ย นแปลง
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 10.00 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้จานวนหุ้นเปลี่ยนแปลง
จากเดิม 38,222,000 หุ้นเป็น 382,220,000 หุ้น นอกจากนี้ยังดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน
เป็น 546,000,000 บาท เพื่อรองรับการเตรียมเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป โดยยังมีทุนจดทะเบียน
ที่ชาระแล้วจานวน 382,220,000 บาท
- บริษัทได้ทาสัญญาว่าจ้างบริษัท เฮลธ์แคร์ เอ็กซเปิร์ท จากัด เมื่ อเดือนกันยายน เพื่อเป็นที่ปรึกษา
สาหรับการก่อสร้าง และเตรียมการอาคารโรงพยาบาลใหม่ให้สามารถรองรับมาตรฐานการให้บริการ
และความปลอดภัยในระดับสากล (Joint Commission International Accreditation หรือ JCI)

2560

- บริษั ท ได้ เสนอขายหุ้น ที่ ออกใหม่ ให้แ ก่ป ระชาชนทั่ ว ไปได้ ครบทั้ ง จ านวน ท าให้ บ ริษั ท มี ทุ น จด
ทะเบียนชาระแล้วทั้งสิ้น 546 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้เริ่มทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และถือเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

2561

- บริษัทได้ย้ายอาคารบริการผู้ปุวยจากโรงพยาบาลแห่งเดิม โดยเปิดดาเนินการอาคารโรงพยาบาล
แห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2561 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีห้องตรวจจานวน 35 ห้อง และ
เตียงรับผู้ปุวยไว้ค้างคืน จานวน 144 เตียง

 25 

รายงานประจาปี 2561

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลของบริษัทมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี
2561 ดังแสดงในแผนภาพและตารางด้านล่างต่อไปนี้

แผนภาพแสดงโครงสร้างรายได้ของบริษัทปี 2559-2561
600
500
400
300

ผู้ป่วยใน (IPD)

200

ผู้ป่วยนอก (OPD)

100
0
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

โครงสร้างรายได้ของบริษัทปี 2559 – 2561
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ผู้ปุวยนอก (OPD)
ผู้ปุวยใน (IPD)

175.66
234.14

42.9
57.1

179.66
233.36

43.5
56.5

208.54
324.35

39.1
60.9

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล

409.80

100.0

413.02

100.0

532.89

100.0
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บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน) เป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลรักษาผู้ปุวยในระดับทุติยภูมิ
โดยให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาล รวมทั้งให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้ปุวยที่เข้ามารับบริการ โดยมีขอบเขต
พื้นที่การให้บริการครอบคลุมจังหวัดขอนแก่น และทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน
ในภูมิภาคอินโดจีน โดยมีจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม อุดรธานี เป็นต้น

โรงพยาบาลให้บริการทางการแพทย์ผ่านโรงพยาบาลเอกชน โดยทีมแพทย์ผู้เ ชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ด้วย
เครื่องมื อและอุป กรณ์ ทางการแพทย์ที่มี ประสิทธิ ภาพ เพื่ อความปลอดภัยและสุ ขภาพที่ดี ของผู้เข้ามาใช้บ ริการ
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ เป็นโรงพยาบาลทีใ่ ห้การดูแลรักษาผู้ปุวยในระดับทุติยภูมิโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาหลัก ๆ ได้แก่

สูติ-นารีเวช
บริการตรวจวินิจฉัย ให้การรักษา รวมทั้งให้คาแนะนาปูองกันโรคภายในของสตรีทุกช่วงวัย ตั้งแต่วัยรุ่นจนถึง
ผู้สูงอายุ โดยมีบริการต่าง ๆ อาทิเช่น การคุมกาเนิด การรับฝากครรภ์ ให้คาแนะนาปูองเพื่อปูองกันความเสี่ยง
ระหว่างตั้งครรภ์ บริการคลอดบุตร การให้นมบุตรที่ถูกวิธี ให้คาปรึกษาภาวะมีบุตรยาก รวมถึงการตรวจสุขภาพและ
คาแนะนาสาหรับสตรีวัยทอง

ศัลยกรรม
 ศัลยกรรมทั่วไป ให้บริการทางศัลยกรรมต่าง ๆ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย โดยให้บริการ
ครอบคลุมศัลยกรรมหลายด้าน อาทิเช่น การผ่าตัดนิ่วในถุงน้าดี การผ่าตัดไส้ติ่ง การผ่าตัดไส้เลื่อน การผ่าตัดก้อนเนื้อ
ต่าง ๆ ในร่างกาย เป็นต้น
 ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดผู้ปุวยโรคกระดูกและข้อ อาทิเช่น การผ่าตัด
กระดูกหัก รักษาอาการข้ออักเสบ ข้อเสื่อม หรือโรคกระดูกพรุน เป็นต้น
 ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ให้บริการในการตรวจและรักษา โรคภาวะผิดปกติในการปัสสาวะ การ
ติดเชื้อของระบบปัสสาวะ ภาวะต่อมลูกหมากโต ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ปุวยชาย รวมทั้งโรคนิ่วในไต
กรวยไต ท่อไต หรือกระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น และโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินปัสสาวะ

อายุรกรรม
 อายุรกรรมทั่วไป ให้บริการตรวจ และรักษาพยาบาลโรคทางอายุรกรรมทั่วไป ได้แก่ โรคปอด โรคระบบ
ทางเดินหายใจ โรคฮอร์โมนผิดปกติ โรคไต โรคระบบต่อมไร้ท่อ โรคติดเชื้อ เป็นต้น
 อายุรศาสตร์เฉพาะด้าน
นอกจากการให้บริการอายุรกรรมทั่วไปแล้ว ทางโรงพยาบาลยังให้บริการ
อายุรศาสตร์เฉพาะด้านอื่น ๆ อาทิ อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ อายุรศาสตร์โรคเลือด อายุรศาสตร์
โรคหัวใจ อายุรศาสตร์โรคไต อายุรศาสตร์ระบบประสาทและสมอง อายุรศาสตร์ระบบทางเดินหัวใจ อายุรศาสตร์โรค
ผิวหนังอายุรศาสตร์โรคมะเร็ง อายุรศาสตร์โรคข้อ และรูมาติซั่ม (รูมาตอยด์) เป็นต้น
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กุมารเวช
บริการตรวจรักษาและดูแลส่งเสริมสุขภาพตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพทั้งกาย
และใจที่แข็งแรง โดยให้บริการตรวจวินิจฉัย ดูแล และรักษาพยาบาลผู้ปุวยเด็กซึ่งปุวยด้วยโรคทั่วไป หรือปัญหาภาวะ
วิกฤติ นอกจากนี้ ยังให้คาปรึกษาการดูแลสุขภาพเด็กตามช่วงวัย รวมทั้งการส่งเสริมและประเมินภาวะสุขภาพเด็ก
และติดตามพัฒนาการการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา การให้วัคซีนปูองกันโรคต่าง ๆ และการ
ให้คาแนะนาในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการที่ดี และเติบโตอย่างมีศักยภาพ ด้ วยทีมกุมาร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีประสบการณ์ในการรักษาและดูแลสุขภาพเด็กมาอย่างยาวนาน

ตา หู คอ จมูก

บริการให้คาปรึกษาและตรวจรักษาโรคทางตา หู คอ จมูก ทั้งทั่วไปและเฉพาะทาง อาทิเช่น ผ่าตัดต้อเนื้อตา
พร้ อ มปลู ก ถ่ า ยเยื่ อ บุ ต า ผ่ า ตั ด ต้ อ กระจกตา(ผ่ า ตั ด เปลี่ ย นเลนส์ ต า) ตรวจรั ก ษาอาการหู อั ก เสบ ขี้ หู อุ ด ตั น
สิ่งแปลกปลอมในหู น้าในหูไม่เท่ากัน เป็นต้น

ทันตกรรม
ให้บริการตรวจวินิจฉัย และให้การรักษาทางทันตกรรม โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
ระบบฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐานและใช้เครื่องมือปลอดเชื้อ

รังสีวินิจฉัย
ให้บริการตรวจเอกซเรย์ทั่วไป และตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุโรค ด้วยเครื่องมือที่มีความทันสมัย พร้อมให้
ความรู้ และคาปรึกษาแก่ผู้เข้ามารับการบริการ

บริการทางการแพทย์อื่น ๆ
 เวชปฏิบัติทั่วไป รับปรึกษาและดูแลสุขภาพของผู้มาใช้บริการโดยองค์รวม โดยดูแลรักษาผู้ปุวยปัญหา
โรคทั่วไป อาทิเช่น เป็นไข้ ปวดศีรษะ ท้องเสีย อาเจียน เป็นต้น รวมทั้งยังให้บริการตรวจสุขภาพประจาปี ตรวจ
สุขภาพก่อนเข้าทางาน ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร และก่อนแต่งงาน เป็นต้น
 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มุ่งเน้นการวินิจฉัยและรักษาผู้ปุวยที่ได้รับบาดเจ็บ ที่เกิดอย่าง
ฉับพลันและต้องการการรักษาทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน
 คลินิกโรคผิวหนัง ให้บริการตรวจรักษาพยาบาล รวมทั้งให้คาแนะนาในการดูแลสุขภาพแก่ผู้ปุวยผิวหนัง
โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 บริการตรวจสุขภาพ ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไปครอบคลุมหลากหลายด้าน อาทิ การตรวจร่างกาย
ทั่วไป ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไต เอกซเรย์เพื่อดูสภาพปอดและหัวใจ ตรวจระดับน้าตาลในเลือด ตรวจการทางาน
ของตับ เป็นต้น
 คลินิกไตเทียม ให้การรักษาพยาบาลด้วยการฟอกเลือดด้วยอุปกรณ์ไตเทียมสาหรับผู้ปุวยโรคไตวาย โดย
โรงพยาบาลสามารถให้บริการฟอกไตได้สูงสุดจานวน 18 เตียง
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บริษัทมีศักยภาพด้านสถานที่ในการให้บริการทางการแพทย์ และมีอัตราการใช้บริการแยกตามกลุ่มผู้ปุวย ดังนี้

จานวนห้องตรวจและจานวนเตียงให้บริการ
ศักยภาพในการให้บริการกลุ่มผู้รับบริการผู้ปุวยนอก (Out-Patient Department : OPD) ประเมินจาก
จานวนห้องตรวจรักษา ในขณะที่ศักยภาพในการให้บริการกลุ่มผู้ปุวยใน (In-Patient Department : IPD) ประเมิน
จากจานวนเตียงที่ให้บริการ โดยศักยภาพในการให้บริการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีห้องตรวจ
จานวน 35 ห้อง และเตียงให้บริการจานวน 144 เตียง

อัตราการใช้บริการ
อัตราการใช้บริการของกลุ่มผู้ปุวย ประเมินจากจานวนการให้บริการจริงเปรียบเทียบกับศักยภาพในการ
ให้บริการสูงสุด โดยแยกเป็นกลุ่มผู้ปุวยนอกและกลุ่มผู้ปุวยใน ทั้งนี้ ในปี 2559-2561 กลุ่มผู้ปุวยนอกมีอัตราการใช้
บริการในอัตราร้อยละ 44.8 ร้อยละ 43.4 และร้อยละ 24.8 ตามลาดับ โดยจานวนผู้ปุวยนอกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยัง
มีอัตราการใช้ห้องตรวจที่ไม่สูงนัก เนื่องจากเป็นการเตรียมพื้นที่เผื่อสาหรับให้บริการในอนาคตด้วย
ในขณะที่กลุ่มผู้ปุวยในมีอัตราการใช้บริการ (อัตราการครองเตียง) ในปี 2559-2561 ที่อัตราร้อยละ 92.4 ร้อยละ
92.1 และร้อยละ 85.6 ตามลาดับ ทั้งนี้ เกิดจากการเปิดให้บริการอาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่ ซึ่งมีจานวนห้องพักผู้ปุวย
ในเพิ่มขึ้น
 กลุ่มผู้ป่วยนอก (OPD)
ปี 2559
12
366
237,168
106,228
44.8

จานวนห้องตรวจ (เฉลี่ย) *
จานวนวัน
ความสามารถในการรับผู้ปุวยนอกสูงสุด (ครั้ง) **
จานวนผู้ปุวยนอกรับการรักษาจริง (ครั้ง)
อัตราการใช้บริการ (ร้อยละ)

ปี 2560
12
365
236,520
103,818
43.4

ปี 2561
22
365
425,408
105,364
24.8

 กลุ่มผู้ป่วยใน (IPD)
ปี 2559
55
366
20,130
18,596
92.4

จานวนเตียงเปิดใช้บริการจริง (เฉลี่ย) *
จานวนวัน
ความสามารถในการรับผู้ปุวยในสูงสุด (เตียง)
จานวนผู้ปุวยในรับการรักษาจริง (เตียง)
อัตราการใช้บริการ (ร้อยละ)

หมายเหตุ * จานวนห้องตรวจและจานวนเตียงเปิดใช้บริการจริง
** ความสามารถในการรับผู้ปุวยนอกสูงสุดประมาณ 54 ครั้งต่อห้องต่อวัน
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นโยบายในการกาหนดราคา
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ มีนโยบายในการกาหนดราคาในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับชนิดและวิธีการรักษา
ซึ่งการกาหนดราคาในการรักษาต่างๆ สามารถเทียบเคียงได้กับคู่แข่งในระดับเดียวกันในพื้นที่ และอยู่ในระดับที่
สามารถแข่งขันได้ ทั้งนี้ ในส่วนของอัตราค่าบริการห้องพักค้างคืน โรงพยาบาลฯ กาหนดราคาโดยอิงจากราคาตลาด
ของโรงพยาบาลเทียบเคียงที่ตั้งอยู่ในทาเลเดียวกันหรือใกล้เคียง ซึ่งอัตราราคาห้องพักอาจแตกต่างโดยขึ้นอยู่กับ
สิ่งอานวยความสะดวกในห้องพัก

ลักษณะผู้รับบริการ
ผู้รับบริการที่สาคัญของบริษัทสามารถจาแนกเป็นกลุ่มหลักๆได้ดังนี้
1. กลุ่มผู้รับบริการเงินสด คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 63 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ได้แก่ กลุ่ม
ผู้รับบริการที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วยตนเอง โดยกลุ่ม ผู้รับบริการเปูาหมายของบริษัท ได้แก่
ประชาชนที่มีระดับรายได้ปานกลางขึ้นไป ซึ่งมีที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทางาน ในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งของ
โรงพยาบาล หรือเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่น ในคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ของบริษัทจนถึงกลุ่มผู้รับบริการราย
ย่อยอื่นๆ ที่เข้ามาใช้บริการของบริษัทโดยบริษัทเน้นการให้บริการอย่างมีคุณภาพ และเพิ่มขอบเขตการให้บริการทาง
การแพทย์เฉพาะทาง รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดให้ตรงกับกลุ่มผู้รับบริการเปูาหมายของบริษัท
2. กลุ่มผู้รับบริการคู่สัญญา คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 37 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ได้แก่
 กลุ่มผู้รับบริการคู่สัญญาบริการ : ได้แก่ กลุ่มผู้รับบริการที่เข้ารับการรักษาพยาบาลโดยที่องค์กรต้น
สังกัดได้ทาสัญญาข้อตกลงไว้กับทางบริษัทซึ่งองค์กรต้นสังกัดจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการรักษาที่เกิดขึ้น หรือ
เป็นกลุ่มผู้รับบริการที่มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพ โดยบริษัทจะเรียกเก็บค่ารักษากับองค์กรต้นสังกัด บริษัทประกัน
กรมบัญชีกลาง หรือสานักงานประกันสังคม โดยตรง ทั้งนี้ กลุ่มผู้รับบริการคู่สัญญามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการเติบโต
ของธุรกิจประกัน และจากกระแสการดูแลสุขภาพ
 กลุ่มผู้รับบริการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ได้แก่ ผู้เจ็บปุวยจากการประสบ
อุบัติเหตุ ทางจราจร ซึ่งเข้ารักษาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยโรงพยาบาลใน
บริษัทตั้งอยู่บริเวณถนนหลัก ได้แก่ ถนนมิตรภาพ ซึ่งมีอุบัติเหตุทางจราจรเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ดังนั้นโรงพยาบาลจึงมี
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ และทาให้โรงพยาบาลสามารถจัดส่งรถพยาบาลไป
ให้บริการในที่เกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ โรงพยาบาลจะให้บริการรักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ประสบเหตุและ
จะเบิกค่าใช้จ่ายในการรักษาจากบริษัทประกันที่ทาประกันภัยตามพระราชบัญญัติฉบับนี้แก่ผู้เจ็บปุวยหรือคู่กรณี
ส่ ว นกลุ่ ม ผู้ รั บ บริ ก ารกองทุ น เงิ น ทดแทนผู้ ป ระสบภั ย จากการท างาน ได้ แ ก่ พนั ก งานของบริ ษั ท หรื อ โรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีอาการเจ็บปุวยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการทางาน ซึ่งเข้ารับการรักษาตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. 2537 โดยโรงพยาบาลจะให้บริการรักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ปุวย และจะเบิกค่าใช้จ่ายในการ
รักษาจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากการทางานในภายหลัง
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ภาพรวมธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพในประเทศไทย
การให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข เป็นบทบาทสาคัญที่รัฐต้องจัดดาเนินการเพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็ว โดยในส่วนของการดูแลสุขภาพภาคประชาชนนั้น ภาครัฐ
ได้จัดให้มีระบบสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพ โดยแบ่งเป็น 3 กองทุนหลัก ได้แก่ 1) กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ, 2) กองทุนประกันสังคม ดูแลด้านสุขภาพของพนักงานในบริษัทเอกชนทั่วไป และ 3) กองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติดูแลประชาชนทั่วไปที่ไม่มีสิทธิรักษาในกลุ่มอื่น ทั้งนี้ ภาครัฐได้เพิ่มความคุ้มครองและขอบเขตการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อความมั่นคงด้านสาธารณสุขของประชาชนในระยะยาว

ที่มา : กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , ธันวาคม 2561
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ที่มา : กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , ธันวาคม 2559

ทั้ ง นี้ เมื่ อ พิ จ ารณาอั ต ราการเติ บ โตของค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นสุ ข ภาพ ในส่ ว นของค่ า ยาและค่ า รั กษาพยาบาล
เปรียบเทียบกับอัตราการเติบโตของ ผลิตภัณฑ์รวมภายในประเทศ (GDP, ณ ราคาปัจจุบัน ) พบว่า ในช่วงปลายปี
2554 ซึ่งประเทศไทยประสบกับปัญหาความผันผวนในภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ผนวกกับภาวะอุทกภัย
ครั้งรุนแรง ส่งผลกระทบถึงกาลังซื้อและความระมัดระวังในการใช้จ่ายของประชาชน ทาให้เกิดการหดตัวของการ
เติบโตในปี 2555 อย่างไรก็ตาม หลังจากผ่านภาวะวิกฤติดังกล่าว อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพก็เริ่มมี
การขยับขึ้นเป็นลาดับ โดยเฉลี่ยแล้วมีอัตราการเติบโตสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเติบโตของ GDP ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าเอกดการฟื้นตัวในภาคธุรกิจบริการสุขภาพอย่างมีนัยสาคัญ
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แผนภาพแสดงอัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ (ค่ายา ค่ารักษา)
เปรียบเทียบกับอัตราการเติบโตของ GDP

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย (สศช.)

ภาคธุรกิจประกันสุขภาพ
ในภาคธุรกิจที่มีผลต่อธุรกิจโรงพยาบาลที่สาคัญได้แก่ ภาคธุรกิจประกันสุขภาพในประเทศไทย ซึ่งในสัญญา
ประกันชีวิตและสัญญาประกันวินาศภัย มีสัดส่วนของการเพิ่มขึ้นในการทาสัญญาเพิ่มเติมในส่วนของการประกัน
สุขภาพและประกันอุบัติเหตุ ระหว่างปี 2550 – 2560 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 12.70 หรือคิดเป็นอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual Growth Rate : CAGR) ย้อนหลัง 10 ปี ร้อยละ 10.91 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ประชาชนให้ความสาคัญในการดูแลสุขภาพ และมีพฤติกรรมการการปูองกันความเสี่ยงในด้านค่ารักษาพยาบาลที่
สูงขึ้น และบริษัทประกันก็ได้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการประกันสุขภาพหลากหลายรูปแบบมากขึ้น เพื่อ
รองรับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคครอบคลุมในทุกกลุ่ม
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ตารางแสดงค่าเบี้ยประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ในส่วนเพิ่มเติมประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ
ระหว่างปี 2550 – 2560
หน่วย : ล ้านบาท

ปี
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

ค่าเบี้ยประกัน
ค่าเบี้ยประกัน
สุขภาพ
อุบัติเหตุ
16,996
6,430
19,459
6,321
21,387
6,353
23,673
6,503
26,088
7,824
30,357
8,436
34,042
8,783
38,350
9,218
55,004
13,757
59,192
14,235
62,699
12,267

ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย
(เพิม่ เติมส่วนสุขภาพ)
1,734
2,289
2,843
3,522
4,281
4,771
5,258
6,161
7,939
5,059
4,878

รวม
25,160
28,070
30,583
33,698
38,193
43,564
48,082
53,729
76,700
78,486
79,844

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

แผนภาพแสดงการเติบโตของค่าเบี้ยประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ในส่วนเพิ่มเติมประกันสุขภาพ และ
ประกันอุบัติเหตุ ระหว่างปี 2550 – 2560

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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ลักษณะผู้ให้บริการ

การให้บริการด้านสุขภาพในประเทศไทย แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ตามลักษณะการให้บริการด้านสุขภาพ
คือ การให้บริการโดยภาครัฐ และการให้บริการโดยภาคเอกชน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 การให้บ ริการโดยภาครัฐ : การให้บริการด้านสาธารณสุ ขในประเทศไทยส่วนใหญ่ดาเนิน การโดย
โรงพยาบาลภาครัฐ ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มได้ตามลักษณะเด่นและศักยภาพในการรักษา อาทิเช่น โรงพยาบาลประจา
มหาวิทยาลัย (วิทยาลัยแพทยศาสตร์) โรงพยาบาลส่วนกลางในเขตกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลประจาจังหวัด
โรงพยาบาลประจาอาเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (สถานีอนามัย) เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไปโรงพยาบาลภาครัฐ
จะมีอัตราค่ารักษาพยาบาลต่ากว่าโรงพยาบาลเอกชน เนื่องจากภาครัฐจะช่วยสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานบางส่วน นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจรักษาตามโครงการสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 การให้บริก ารโดยภาคเอกชน : การให้บริการภาคเอกชนแบ่งเป็น โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่
โรงพยาบาลเอกชนขนาดกลาง และคลินิกเอกชน โดยมีระดับการให้บริการที่หลากหลายตามระดับขีดความสามารถ
ของผู้ให้บริการ ซึ่งโรงพยาบาลขนาดใหญ่บางแห่งมีศักยภาพโดดเด่น สามารถดึงดูดผู้ปุวยชาวต่างประเทศที่มีกาลังซื้อ
สูงและทารายได้ให้แก่ประเทศเป็นจานวนมากในแต่ละปี
ทั้งนี้ โรงพยาบาลเอกชนของไทยแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มตามจานวนเตียง ดังนี้
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ (มากกว่า 250 เตียง) มีจานวน 21 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.0 ของจานวน
โรงพยาบาลเอกชน มีจานวนเตียงผู้ปุวยรวมกันประมาณ 11,772 เตียง หรือร้อยละ 28.9 ของจานวนเตียงทั้งหมด
โรงพยาบาลขนาดกลาง (31 -250 เตียง) มีจานวน 243 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 70.0.0 ของจานวน
โรงพยาบาลเอกชน มีจานวนเตียงผู้ปุวยรวมกันประมาณ 27,232 เตียง หรือร้อยละ 66.9 ของจานวนเตียงทั้งหมด
โรงพยาบาลขนาดเล็ก (1-30 เตียง) มีจานวน 83 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 23.9 ของจานวนโรงพยาบาล
เอกชน มีจานวนเตียงผู้ปุวยรวมกันประมาณ 1,714 เตียง หรือร้อยละ 4.2 ของจานวนเตียงทั้งหมด
แผนภาพแสดงสัดส่วนของโรงพยาบาลเอกชน จาแนกตามขนาดของโรงพยาบาล

ที่มา : วิจัยกรุงศรี, แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2562-64 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน, กุมภาพันธ์ 2562
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โอกาสการเติบโตของธุรกิจให้บริการทางการแพทย์
 การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) การรวมกลุ่ม
AEC ในปี 2558 จะทาให้ธุรกิจด้านสุขภาพของประเทศไทยได้รับประโยชน์ โดยในส่วนของธุรกิจโรงพยาบาล ผู้ปุวย
ชาวต่างชาติจะมีโอกาสเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งแม้จะมีการแข่งขันกันสูงขึ้นในแต่ละ
ประเทศ แต่ประเทศไทยก็จะยังเป็นประเทศจุดหมายที่สาคัญทางด้านการบริการทางการแพทย์ จากปัจจัยหลาย ๆ
ด้าน ได้แก่ ข้อได้เปรียบทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ มาตรฐานการรักษาพยาบาลที่อยู่ ในระดับสากล บริการทาง
การแพทย์ที่หลากหลายภายใต้ค่าบริการที่สมเหตุสมผล การให้บริการด้วยไมตรีจิตสุภาพ รวมทั้งความน่าสนใจและ
ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว ก็เป็นปัจจัยเกื้อหนุนด้วย
 อัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อร้ายแรงของคนไทยสูงขึ้น เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรค
หลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคปอดบวม เป็นต้น ทาให้ประชาชนมีความต้องการใช้บริการทางการแพทย์ที่มาก
ขึ้น ซึ่งปริมาณความต้องการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ดังกล่าวสูงเกินกว่าที่โรงพยาบาลของรัฐจะสามารถตอบสนอง
ได้
 สังคมไทยจะมีผู้สูงอายุในสัดส่วนเพิ่มขึ้น จากมาตรฐานทางสาธารณสุขที่ดีขึ้นทาให้อายุเฉลี่ยของคนไทย
เพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราการเกิดลดต่าลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นสัดส่วนผู้สูงอายุ (มากกว่า 60 ปี) เมื่อเทียบกับประชากร
โดยรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนผู้สูงอายุจะเป็นผลให้สังคมไทยเริ่มเข้าสู่รูปแบบสังคมผู้สูงอายุใน
อนาคตซึ่งส่งผลทาให้มีการใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสนับสนุนแนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจการให้บริการทาง
การแพทย์ในอนาคต
แผนภาพที่แสดงสัดส่วนประชากรแยกตามช่วงอายุและเพศ

แหล่งที่มา : ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC), วันที่ประมวลผล 20 มกราคม 2562
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ปัจจัยเชิงลบที่อาจกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจให้บริการทางการแพทย์
 ความขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจการแพทย์อย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้จานวนบุคลากรในระบบไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ภาคเอกชนหลายแห่งจึงมีการดึงบุคลากรจาก
ภาครัฐ รวมถึง มีการดึงบุคลากรระหว่างภาคเอกชนด้วยกัน ซึ่ งเป็น ผลทางอ้อมทาให้ต้นทุ นทางธุรกิจเพิ่ม สูงขึ้น
เนื่องจากต้องเพิ่มค่าตอบแทนเพื่อดึงดูดบุคลากรผู้มีความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่มี
ความเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญของความสาเร็จในธุรกิจ โดยผลกระทบจากการรวมกลุ่ม AEC ในปี 2558 อาจ
ส่งผลกระทบให้เกิดการเคลื่อนย้ายบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญไปยังประเทศที่เสนอผลตอบแทนสูงกว่า
ประเทศไทยเช่นกัน
 ภาวะการแข่ ง ขั น ในปั จ จุ บั น นอกจากการแข่ ง ขั น ระหว่ า งกลุ่ ม ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารภาคเอกชนแล้ ว กลุ่ ม
โรงพยาบาลรัฐบาลหลายแห่งยังมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้อยู่ในระดับเทียบเคียงกับภาคเอกชน เป็นผลให้
เกิดการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ทั้งด้านราคาและด้านกลยุทธ์ทางการตลาด รวมถึงมีการควบรวมกิจการเพื่อลดต้ นทุน
การดาเนินธุรกิจ
 ปัญหาด้านการเมือง โรงพยาบาลขนาดใหญ่หลายแห่งในประเทศไทยมีกลุ่มผู้รับบริการเปูาหมายเป็น
ผู้ปุวยชาวต่างชาติที่มีกาลังซื้อสูง รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เน้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งหากเกิดความไม่มั่นคง
ทางการเมือง ผู้ปุวยในกลุ่มดังกล่าวมีแนวโน้มชะลอการเข้ามารักษาในประเทศไทยหรืออาจเดินทางไปรักษาใน
ประเทศอื่นแทน อย่างไรก็ดี จากสถิติที่ผ่านมาพบว่า ปัญหาด้านการเมืองไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของ
กลุ่มโรงพยาบาลระดับกลางอย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากโรงพยาบาลขนาดกลางส่วนใหญ่ยังเน้นกลุ่มผู้รับบริการที่เป็น
ผู้ปุวยภายในประเทศเป็นหลัก

มาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์
มาตรฐานการให้บ ริก ารของสถานบริการทางการแพทย์ แ บ่ ง ได้ ต ามศั กยภาพในการให้ บ ริก ารแก่ผู้ ปุ ว ย
ดังต่อไปนี้
 ระดับปฐมภูมิ (Primary Care) ได้แก่ สถานพยาบาลซึ่งสามารถรองรับการรักษาให้แก่ผู้ปุวยที่มีอาการ
เจ็บปุวยไม่รุนแรงและไม่ซับซ้อน ได้แก่ คลินิก หรือ สถานพยาบาลขนาดเล็กต่างๆ
 ระดับทุติยภูมิ (Secondary Care)ได้แก่ สถานพยาบาลที่มีความสามารถในการให้บริการรักษาโรคที่มี
ความยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นโรงพยาบาลที่สามารถให้บริการได้ทั้งผู้ปุวยนอกและ ผู้ปุวยใน
 ระดับตติยภูมิ (Tertiary Care)ได้แก่ สถานพยาบาลที่อยู่ในระดับขั้นสูงสุด ซึ่งมีความเพียบพร้อมในการ
รักษาด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย รวมทั้งมีความสามารถในการรักษาโรคเฉพาะทางและโรคร้ายแรงต่างๆที่มีความ
ซับซ้อนสูง
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สภาวะการแข่งขัน
โอกาสการเติบโตของสถานพยาบาลในจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่โดยรอบถือว่ามีศักยภาพสูง เนื่องจาก เป็น
พื้นที่ที่มีประชากรมาก อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ มีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีบุคคลการทางการศึกษาและนักศึกษาเข้ามาทางานและพักอาศัยอยู่ประจาเป็นจานวน
มาก อย่ า งไรก็ต าม เมื่ อพิ จ ารณาจากที มบุ คลากรทางการแพทย์ ศักยภาพในการให้บ ริการ จ านวนเตี ย งที่ เปิ ด
ให้บริการ รวมทั้งชื่อเสียงและความเชื่อถือต่อของประชาชนในพื้นที่ บริษัทถือว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนา ใน
พื้นที่ โดยคู่แข่งของบริษัทได้แก่
ผู้ให้บริการ

กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย
(เรียงลาดับจากอัตราค่าบริการมากไปน้อย
: ระดับ A-D)

จานวนเตียง
ให้บริการ
(เตียง)

โรงพยาบาลขอนแก่นราม

ระดับ A-B

184

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

ระดับ A-B

140

โรงพยาบาลราชพฤกษ์

ระดับ A-C

144

คลินิกพิเศษนอกเวลา โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ระดับ B-D*

N/A

หมายเหตุ * เน้นกลุ่มผู้ปุวยข้าราชการที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายตามสวัสดิการข้าราชการได้
จากการที่บริษัทได้เปิดดาเนินการโรงพยาบาลแห่งปัจจุบัน ทาให้สามารถรองรับผู้ปุวยได้ตั้งแต่ระดับ A-C
ระดับการการแข่งขันของโรงพยาบาลในบริเวณพื้นที่ใกล้เคี ยงดังกล่าวจึงมีความรุนแรงขึ้น ทั้งนี้ จากการประเมิน
สถานะในปัจจุบัน บริษัทสามารถครองส่วนแบ่งตลาดได้เป็นอันดับที่ 1 ในกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดขอนแก่น
โดยบริษัทมีความได้เปรียบในหลายด้าน อาทิ
 มีอาคารที่ทันสมัย สวยงาม สะดวกสบาย และเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย
 เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ความสามารถในการรักษาระดับทุติยภูมิ และเน้นอัตราค่าบริการที่ไม่แพง
 บุคลากรทางการแพทย์จานวนมาก โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลมีแพทย์จานวน 247 ท่าน
โดยส่วนใหญ่เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีประสบการณ์การรักษามายาวนาน ซึ่งแพทย์หลาย
ท่าน เป็นอาจารย์แพทย์ และอดีตอาจารย์แพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 อัตราค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสม ทั้งค่าห้องพัก ค่าธรรมเนียมแพทย์ และค่ายาและเวชภัณฑ์ เป็นต้น
 คุณภาพในการให้บริการ การดูแลเอาใจใส่ผู้ปุวย ตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
บริษัทมีแพทย์ที่ออกตรวจที่บริษัทและออกตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนอื่นในบริเวณใกล้เคียง ในสัดส่วนน้อย
มาก จึงไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการให้บริการของบริษัทนอกจากนี้ ในอดีตที่ผ่านมา โรงพยาบาลของรัฐได้เปิดคลินิก
นอกเวลา ซึ่งบริษัทประเมินว่าไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ บริษัทโดยกลุ่มผู้มารับบริการของบริษัทยังคงมาใช้บริการที่
บริษัทอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความรวดเร็วในการให้บริการ ความสะดวกสบายของผู้รับบริการ และความเอาใจใส่ของผู้
ให้บริการ รวมทั้งบริษัทมีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขา พร้อมต่อการให้บริการแก่ผู้ปุวย
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ยาและเวชภัณฑ์
ยาและเวชภัณฑ์ นับเป็นสินค้าหลักของธุรกิจโรงพยาบาล โดยบริษัทมีนโยบายในการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์
จากผู้ผลิตและจัดจาหน่ายหลายราย เพื่อปูองกันความเสี่ยงในกรณีสินค้าขาดแคลน ทั้งนี้ บริษัทไม่มีรายการซื้อยา
และเวชภัณฑ์จากผู้จัดจาหน่ายรายใด สูงเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการซื้อยาและเวชภัณฑ์ทั้งหมดในระหว่าง ปี
2559 – ปี2561 รวมทั้งไม่มีข้อผูกพันการซื้อยาหรือเวชภัณฑ์กับผู้จัดจาหน่ายรายใดรายหนึ่งเกินร้อยละ 30 ของ
มูลค่าการซื้อในอนาคต
บริษัทมีการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ โดย เจ้าหน้าที่คลังยาและเวชภัณฑ์มีการจัดทา
ข้อมูลปริมาณสูงสุดและต่าสุดที่เหมาะสมของยาและเวชภัณฑ์แต่ละรายการ เพื่อให้การสั่งซื้อและบริหารจัดการสินค้า
คงเหลือมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสการเกิดยาค้างนานหรือหมดอายุ อย่างไรก็ตาม ยาที่หมดอายุหรือใกล้จะหมดอายุ
ทางบริษัทสามารถแจ้งผู้จัดจาหน่ายเพื่อขอคืนหรือเปลี่ยนได้ นอกจากนี้ บริษัทมีการเก็บรักษายาและเวชภัณฑ์ภายใต้
อุณหภูมิที่เหมาะสมตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ยาและเวชภัณฑ์สาหรับผู้ปุวยคงคุณภาพและประสิทธิภาพในการ
รักษาผู้ปุวย
แม้บริษัทมีการบริหารยาและเวชภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี อาจเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย หรือ จาเป็น
ที่แพทย์ต้องใช้ยาและเวชภัณฑ์บางชนิด ซึ่ง บริษัทอาจไม่มีสินค้าดังกล่าว เนื่องจากสินค้าหมด หรือเกิดสภาวะขาด
แคลน รวมถึงอาจเกิดกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถมาส่งยาและเวชภัณฑ์ดังกล่าวได้ตรงตามกาหนดเวลา ทั้งนี้ ทางบริษัท
สามารถดาเนินการแก้ปัญหาได้หลายวิธี อาทิเช่น การจัดซื้อยาด่วน หรือการยืมยาจากโรงพยาบาลอื่นใกล้เคียง
ดังนั้น ผู้ปุวยของบริษัทจึงมั่นใจว่าจะได้รับยาและเวชภัณฑ์อย่างทันท่วงที

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานถือเป็นปัจจัยสาคัญในการเพิ่ม
คุณภาพการรักษาพยาบาลผู้ปุวย ซึ่ง บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสาคัญดังกล่าว จึงได้ให้ทีมแพทย์ในแต่ละสาขาคอย
ติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ บริษัทยังคัดเลือกเฉพาะ
ผู้ผลิ ตและจ าหน่า ยสิน ค้า ที่ไ ด้มาตรฐาน โดยจะพิจารณาเลือกเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ มีคุณภาพสู ง ด้วยราคาที่
เหมาะสม และมีบริการหลังการขายที่ดี

บุคลากรทางการแพทย์
ทรัพยากรบุคคลที่สาคัญของโรงพยาบาล ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล
และผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งบริษัทให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก โดยบริษัทมีนโยบายในการรักษาบุคลากรทางการแพทย์
เพื่อให้ร่วมงานกับ บริษัทในระยะยาว อาทิเช่น การกาหนดอัตราค่าตอบแทนอย่างสมเหตุสมผลและแข่งขันได้กับ
อุตสาหกรรม การให้สวัสดิการที่เหมาะสม เช่น การให้ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น การสร้างวั ฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อ
การทางาน การสร้างบรรยากาศและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน ส่งเสริมให้เข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้
ทางวิชาการต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ด้วยการสร้างความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนานกับหน่วยงานทางด้านการ
อบรมและสร้างบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งโรงเรียนแพทย์และสถาบันต่าง ๆ ในจังหวัดขอนแก่น ทาให้มีบุคลากรทาง
การแพทย์ให้ความสนใจเข้ามาร่วมงานอย่างต่อเนื่อง
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บริษัทให้ความสาคัญกับคุณภาพของสภาพแวดล้อมในการให้บริการ เพื่อให้ผู้ปุวย และพนักงานของบริษัทได้
อยู่ ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากกระบวนการรักษาและการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ของโรงพยาบาล จึงกาหนดแนวปฏิบัติในการดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านดูแลปูองกันมลพิษ และในด้านการประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีการดาเนินการเบื้องต้น ดังนี้
 การจัดการน้าเสีย น้าเสียที่เกิดจากกระบวนการรักษาของโรงพยาบาลจะต้องผ่านการบาบัดเพื่อให้มี
คุณภาพผ่านเกณฑ์ มาตรฐานก่อนปล่อยสู่แหล่งน้าภายนอก โดย ระบบบาบัดน้าเสียของบริษัทสามารถรองรับน้าเสีย
ได้รวมกัน 165 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งเพียงพอต่อระดับการให้บริการในปัจจุบัน ทั้งนี้ โรงพยาบาลได้มีการควบคุม
การบาบัดน้าเสียอย่างมีมาตรฐานก่อนส่งออกสู่ระบบภายนอกอย่างสม่าเสมอ
 การจัดการวัสดุและของเสียอันตราย วัสดุและของเสียอันตรายที่สาคัญของโรงพยาบาล ได้แก่ เข็มฉีดยา
และของมีคม ขยะสารเคมี และของเสียทางการแพทย์ที่ติดเชื้อ โดยบริษัทได้กาหนดการปฏิบัติตามมาตรฐานเกี่ยวกับ
การคัดแยกขยะ การสวมใส่อุปกรณ์ปูองกัน แนวทางปฏิบัติกรณีหกเลอะเทอะ รวมถึงกาหนดเวลาการขนย้ายขยะติด
เชื้อและขนย้ายโดยภาชนะปิดมิดชิด ประกอบกับการฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
 การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ โดยการ
รณรงค์ให้พนักงาน ปิดน้า ไฟ และเครื่องปรับอากาศทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน และส่งเสริมให้ใช้บันไดในการขึ้น -ลง
ภายในอาคาร

การดาเนินการด้านความปลอดภัย

บริษัทให้ความใส่ใจในการดาเนินการต่าง ๆ เพื่อลดโอกาสในการเกิดปัญหาด้านความปลอดภัย เนื่องจากเป็น
ความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อสุขภาพของผู้ปุวยและพนักงานของบริษัทโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในด้านการ
ปลอดภั ย โดย การจั ด ให้มี การส ารวจความเสี่ ย งด้ า นความปลอดภัย ของโรงพยาบาล (Safety Round) โดย
คณะกรรมการความปลอดภัยอย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็นการค้นหาความเสี่ยงในเชิงรุก ตรวจสอบหาสาเหตุและวางแนว
ทางแก้ไขในเบื้องต้น โดยนาข้อมูลที่ได้จากการทา Safety Round นาเสนอที่ประชุมคณะทางานด้านบริหารความ
เสี่ยง ซึ่งจัดให้มีทุกไตรมาส นอกจากนี้ ได้จัดให้มีโครงการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่พนักงานที่เป็น
ตัวแทนของแต่ละแผนก เพื่อการประเมินความเสี่ยงของแผนกของต้นสังกัด
ดังนี้

 ความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการ บริษัทมีนโยบายในการสร้างความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการ
- บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารโรงพยาบาลปีละ 1 ครั้ง และจัดให้มีการ

ตรวจสอบระบบต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
- บริษัทปฏิบัติตามนโยบาย Patient Safety Goal เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้รับบริการในการ
ปฏิบัติงานประจาวัน
- กาหนดที่จอดรถอย่างเป็นสัดส่วน มีพื้นที่จอดรถสาหรับผู้พิการโดยเฉพาะ นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังได้
จัดให้มีบริการรถกอล์ฟอานวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ โดยรับส่งระหว่างที่จอดรถและตัวอาคารโรงพยาบาล
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- จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และมีพนักงานเวรยามเดินสารวจความปลอดภัย ทุก

2 – 3 ชั่วโมง รวมถึงมีแนวปฏิบัติในการรับสถานการณ์ทะเลาะวิวาทระหว่างผู้รับบริการ

 ความปลอดภัยจากอัคคีภัย แม้ว่าบริษัทจะไม่เคยประสบกับปัญหาเพลิงไหม้ร้ายแรง แต่ได้ตระหนักถึง
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงกาหนดให้มีแผนปูองกันและระงับอัคคีภัย รวมถึงมีการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นแก่
บุคลากรแผนกต่าง ๆ เป็นประจาทุกปี และซ้อมอพยพเคลื่อนย้ายผู้ปุวยในสถานการณ์จาลอง เพื่อเตรียมความพร้อม
รับสถานการณ์จริงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้บริษัทยังมีมาตรการในการสนับสนุนความปลอดภัยจากอัคคีภัย
อาทิ
- จัดให้มีปูายแสดงเส้นทางหนีไฟและตาแหน่งของอุปกรณ์ถังดับเพลิง รวมทั้งวิธีการใช้อุปกรณ์
- จัดให้มีตู้อุปกรณ์ดับเพลิง รวมถึงถังเคมีดับเพลิงชนิดมือถือสาหรับรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน

 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน บริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ค ณะ
กรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับกลางและ
พนักงานทั่วไป เพื่อทาการพิจารณาด้านสภาพการทางานของบุคลากร โดยในปี 2561 คณะกรรมการชุดนี้ได้มีการ
จัดประชุมเดือนละ 1 ครั้งเพื่อพิจารณาเรื่องความปลอดภัย และสภาพอาชีวอนามัยที่ดีในสถานที่ทางาน ซึ่งจะเป็น
ปัจจัยให้เกิดความสุขในการทางาน ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการร่วมเดินสารวจสภาพความเหมาะสมของพื้นที่
ปฏิบัติงาน (Safety Round) ในปี 2561 จานวน 2 ครั้ง
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โครงการในอนาคต
จากการเปิดดาเนินการอาคารโรงพยาบาลแห่งปัจจุบัน โดยเปิดให้บริการผู้ปุวยนอก (OPD) จานวน 35 ห้อง
ตรวจ และผู้ปุวยใน (IPD) จานวน 100 เตียง รวมทั้งห้องพักผู้ปุวยวิกฤติ หรือไอ ซี ยู จานวน 12 เตียง และเตียง
ผู้ปุวยทารก จานวน 5 เตียง รวมทั้งสิ้น 117 เตียง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 นั้น
ด้วยรูปแบบโรงพยาบาลสมัยใหม่ ภายใต้แนวคิดการเยียวยาด้วยสิ่งแวดล้อม (Healing environment)
ประกอบกับปรัชญาในการบริการที่มุ่งมั่นและเชื่อมั่นในการรักษาผู้ปุวยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ มีความอบอุ่นและ
เป็นกันเอง ด้วยคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐาน ภายใต้ระดับอัตราค่าบริการที่เหมาะสม โรงพยาบาลราชพฤกษ์
จึงได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นเป็นอย่างมาก ทาให้การรับผู้ปุวยในเข้าพักรักษามีจานวนมากกว่า 100 เตียง
ตั้งแต่วันแรกเปิดดาเนินการ ซึ่งเกินกว่าการประมาณการความต้องการที่บริษัทคาดการไว้เป็นอย่างมาก บริษัทจึงได้
ดาเนิน การตกแต่ง ห้องพั กผู้ ปุว ยส่ วนที่ เหลื อทั้ง หมด โดย ณ วัน ที่ 31 ธั นวาคม 2561 บริษั ท มีเตี ย งรองรั บ การ
ให้บริการผู้ปุวยใน จานวน 144 เตียง และจะดาเนินการส่วนห้องพักผู้ปุวยที่เหลือแล้วเสร็จพร้อมรองรับการให้บริการ
ได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562
จากการพิจารณาผลการดาเนินการในระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทคาดว่ามีแนวโน้มที่อาคารโรงพยาบาลแห่ง
ปัจจุบัน จะให้บริการผู้ปุว ยในเต็มพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้เร็วกว่าที่ คาดการไว้ บริษัทจึงมีแผนงานที่จะปรับปรุงอาคาร
โรงพยาบาลแห่งเดิม ภายใต้แนวคิดของการบรรเทาความแออัดชองการให้บริการในอาคารแห่งปัจจุบัน โดยจะได้
พิจารณารูปแบบของการให้บริการให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ในอนาคต ภายใต้การลงทุนและการ
บริหารที่ คุ้ม ค่ า ทั้ งนี้ ระยะเวลาในการดาเนิ นการจะพิจ ารณาความเหมาะสมจากอัต ราการใช้ พื้น ที่ บริการของ
โรงพยาบาลแห่งปัจจุบันเป็นปัจจัยสาคัญ
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ปัจจัยความเสี่ยง
ในการดาเนินธุรกิจ บริษัทต้องเผชิญกับปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน โดย
ปัจจัยความเสี่ยงต่อไปนี้ เป็นเพียงปัจจัยความเสี่ยงสาคัญบางประการที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อ บริษัท ทั้งนี้ อาจมี
ปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทยังไม่สามารถทราบได้ในปัจจุบัน และอาจมีปัจจัยความเสี่ยงบางประการที่บริษัทเห็นว่า
ไม่เป็นสาระสาคัญ ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคตได้

จากการเปิดให้บริการอาคารโรงพยาบาลแห่งปัจจุบัน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 นั้น ผลการดาเนินงานของ
บริ ษั ท และโครงสร้ า งรายได้ มี เ ปลี่ ย นแปลงไปจากปั จ จุ บั น อั น เนื่ อ งมาจากสภาพแวดล้ อ มทางการจั ด การที่
เปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของโรงพยาบาล
จากการพิจารณาผลการดาเนินงานที่ผ่านมา แม้บริษัทมีรายได้ที่สูงกว่าการประมาณการ แต่ในด้านต้นทุนและ
ค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะในส่วนของค่าเสื่อมราคา และต้นทุนทางการเงินจากการกู้ยืมสถาบันการเงินก็มจี านวนค่อนข้างสูง
เนื่องจาก บริษัทมีรายจ่ายเงินลงทุนและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ ในขณะที่อัตรา
การเข้ามาใช้บริการของผู้ปุวยใน และผู้ปุวยนอกดังกล่าวอาจมีความผันแปรตามฤดูกาล หรือภาวการณ์ระบาดของ
โรคต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษัท รวมทั้งอัตราผลตอบแทนต่อโครงการลงทุนดังกล่าว
อย่ า งไรก็ต าม บริษั ท ประเมิ น เหตุ การณ์ ดั ง กล่ า วจะส่ ง ผลกระทบเพี ย งระยะสั้ น ทั้ ง นี้ จากช่ ว งระยะเวลาที่ เปิ ด
ดาเนินการมามีผู้ปุวยเข้ารับบริการจานวนมากกว่าที่คาดการไว้ค่อนข้างมาก

2.1 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์
การให้บริการทางการแพทย์ จะต้องพึ่งพาบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีคุณภาพในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใน
ปัจจุบันสามารถผลิตได้ในจานวนจากัด นอกจากนี้ ในปัจจุบันผลกระทบจากการขยายตัวของธุรกิจการให้บริการทาง
การแพทย์ ทาให้เกิดความต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ และประสบการณ์เข้าร่วมงานในองค์กร ซึ่งบุคลากรดังกล่าว
จะต้องใช้ระยะเวลานานในการพัฒนาความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม ส่งผลให้ บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการ
ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ในด้านต่างๆ ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทยังมิได้ประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์แต่อย่างใด
สืบเนื่องจากการที่กลุ่มผู้บริหารและกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่มีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ในพื้นที่
รวมทั้งจากการที่บริษัทได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม มีการสร้างเสริมบรรยากาศและ
สุขอนามัยในการทางานที่ดี นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการฝึกอบรมและการให้ทุนการศึกษาต่ อแก่บุคคลากร
ทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมทักษะในการทางานและพัฒนาการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องในด้านต่าง ๆ อันจะส่งผลให้บุคลากรเกิดความผูกพันกับองค์กร จากนโยบายดังกล่าว บริษัทเชื่อว่าจะ
สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ลงได้
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2.2 ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากผู้ที่มาใช้บริการ
ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์มีความเสี่ยงจากการถูกฟูองร้องจากผู้ปุวยหรือเครือญาติของผู้ปุวย ซึ่งอาจ
เกิดจากมาตรฐานการให้บริการหรือผลการรักษาไม่เป็นไปตามความคาดหวังของกลุ่มบุคคลดังกล่าว
ทั้งนี้ บริษัทได้เล็งเห็นถึงปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าว และได้พยายามเสริมสร้างมาตรฐานการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของขั้นตอนการตรวจรักษา และการประเมินผลการรักษาพยาบาล ซึ่ง บริษัทได้จัดทาแนวทางการ
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า ก่อนจะเกิด
คดีการฟูองร้อง ซึ่งจะช่วยจากัดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวลง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไม่มีคดี
ฟูองร้องเรียกค่าเสียหายจากการให้บริการที่มีนัยสาคัญแต่อย่างใด

2.3 ความเสี่ยงจากการนาส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกรณีที่กรมสรรพากรประเมินภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาของแพทย์แตกต่างจากแนวทางของบริษัท
แพทย์เป็นบุคคลากรหลักในการให้บริการทางการแพทย์ โดยบริษัทได้ทาข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรภายใต้
“สัญญาการใช้คลินิกเพื่อประกอบโรคศิลปะ” กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งปฏิบัติงานรักษาผู้ปุวยในโรงพยาบาล ทั้งนี้
วัตถุประสงค์ของสัญญาเพื่อให้แพทย์ใช้สถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ของบริษัทเป็นคลินิกผู้ปุวยของแพทย์เพื่อการ
ตรวจรักษา และให้แพทย์แบ่งรายได้ให้บริษัทโดยแพทย์ไม่ได้มีสถานะเป็นพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ แพทย์จะเป็นผู้คิด
ค่ารักษาพยาบาลเองตามความยากง่ายของโรค และมอบหมายให้บริษัทเก็บค่ารักษาพยาบาลจากผู้ปุวยและรวบรวม
จ่ายให้กับแพทย์ โดยบริษัทจะเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่และเครื่องมือที่จาเป็นเพื่อการรักษาพยาบาล
ทั้งนี้ หากพิ จารณาตามแนวปฏิบัติ ของกรมสรรพากร เกี่ยวกับข้อตกลงระหว่ างโรงพยาบาลกับแพทย์ใน
ลักษณะเดียวกันกับ บริษัท เงินค่า ตรวจรักษาที่แพทย์ ได้รับ จากผู้ปุ วยที่ม ารักษากับแพทย์จัด เป็นเงิ นได้ป ระเภท
ค่า ตอบแทนวิ ช าชี พ อิสระภายใต้ม าตรา 40(6) แห่งประมวลรัษ ฎากร เมื่ อ บริษั ท เก็บ เงิ น ค่า ตรวจรักษา หรือ
ค่าธรรมเนียมบุคคลากรทางการแพทย์จากผู้ปุวย และจ่ายเงินได้ดังกล่าวคืนให้แพทย์ บริษัทจึงไม่ต้องหักภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่ายจากแพทย์
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติก็ยังมีการตีความในทางกฎหมายภาษีอากรในรายละเอียดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับ
การจัดประเภทเงินได้ค่าตอบแทนแพทย์ดังกล่าว ดังนั้น บริษัทอาจต้องมีความรับผิดในภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและ
เงินเพิ่มภาษีอากรในกรณีที่กรมสรรพากรมีการวินิจฉัยเกี่ยวกับภาษีของแพทย์แตกต่างออกไปในประเด็นเกี่ยวกับภาษี
หัก ณ ที่จ่าย ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงด้านภาษีอ ากร บริษัทได้ระบุในสัญญาระหว่างบริษัทกับ
บุคลากรทางการแพทย์ โดยให้คู่สัญญาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการประเมินภาษีเพิ่มเติมที่อาจเกิด
แก่บริษัทอันเกิดจากกรณีภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแพทย์แต่ละราย

2.4 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจให้บริการทางการแพทย์
ปัจจุบัน การประกอบธุรกิจให้บริการทางการแพทย์มีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น จากการที่ผู้ประกอบการ
รายใหญ่ในตลาดมีการควบรวมกิจการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทาให้มีข้อได้เปรียบเรื่องต้นทุน รวมทั้งมีช่องทางการบริการที่
หลากหลาย และจากการที่มีผู้ประกอบการรายใหม่ทยอยเข้าสู่ตลาดทาให้เกิดการแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดจาก
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ผู้ประกอบการรายเดิม ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวในการแข่งขันด้านการให้บริการและการใช้นโยบายราคาเพื่อดึงดูดลูกค้า
นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าและการบริการภายใต้ข้อตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community : AEC) อาจส่งผลให้มีคู่แข่งรายใหม่ภายในกลุ่มประเทศอาเซียนขยายขอบเขตการ
ให้บริการเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งปัจจัยการแข่งขันเหล่านี้อาจกระทบต่อบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
นอกจากนี้ บริษัทอาจประสบสภาวะการแข่งขันกับโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียง
ซึ่งมีโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในพื้นที่ดังกล่าวหลายแห่ง ซึ่งเป็นผลให้มีการแข่งขันค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม
เมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงดังกล่าว พบว่า บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขันหลายด้าน ทั้ง
ในส่วนของชื่อเสียง ทาเลที่ตั้ง รวมถึงมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของโรงพยาบาลในราคาที่เหมาะสม
ทั้ง นี้ บริษั ท ได้ ตระหนั กถึง ความเสี่ ย งทางด้ า นการแข่งขัน ดั ง กล่า ว จึ งมี น โยบายที่ จ ะพัฒ นาคุณภาพการ
ให้บริการ โดยได้เตรียมการในการขอรับรองมาตรฐาน JCI สาหรับโรงพยาบาลแห่งปัจจุบัน ซึ่งได้ทาการพิจารณา
ตั้งแต่โครงสร้างของอาคารที่ออกแบบและก่อสร้างเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่ JCI กาหนดไว้ และได้ดาเนินการจัดจ้าง
บริษัทที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงระบบและกระบวนการในการปฏิบัติงานและการบริการ ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของ
มาตรฐาน JCI โดยคาดว่าจะสามารถขอรับการรับรองมาตรฐาน JCI ได้ภายในปี 2562

2.5 ความเสี่ยงด้านการรับชาระค่ารักษาพยาบาล
การให้บริการแก่ผู้ปุวยทั่วไปที่เข้ามารับบริการ นอกเหนือจากกลุ่มผู้ปุวยที่ใช้สิทธิโครงการสวัสดิการด้าน
สุขภาพภาครัฐ บริษัทจะดาเนินการรักษาพยาบาลแก่ผู้ปุวยก่อนเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลตามจรรยาบรรณในการ
ให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งส่งผลให้ บริษัทมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่สามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลภายหลังการ
ให้บริการได้ครบถ้วน
ดังนั้น บริษัทจึงดาเนินการแจ้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับผู้รับผิดชอบค่าบริการให้ทราบเป็นระยะตลอดช่วงการ
รักษา อีกทั้งบริษัทมีหน่วยงานบริหารลูกหนี้ ซึ่งจะพิจารณาถึงความเสี่ยง และหาแนวทางปูองกัน รวมทั้งหาทางออก
ที่เหมาะสมให้กับบริษัทและผู้ปุวยในกรณีที่เกิดปัญหาการชาระค่ารักษาพยาบาลเพื่อลดความเสี่ยงด้านนี้ลง
อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงคุณภาพลูกหนี้ของบริษัท พบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีลูกหนี้
จานวน 32.06 ล้านบาท สัดส่วนลูกหนี้การค้าที่เกินกาหนดชาระไม่เกิน 90 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีสัดส่วน
ร้อยละ 93.1 ส่วนใหญ่เกิดจากกลุ่มบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย และหน่วยงานราชการ ซึ่งลูกหนี้กลุ่มดังกล่าว
มีความเสี่ยงในการชาระหนี้ต่า บริษัทจึงมีความเสี่ยงต่าเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล

2.6 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสาหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
การให้บริการทางการแพทย์ของบริษัทได้มุ่งเน้นการให้บริการตรวจรักษาโรคที่มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ผ่าน
ทางแผนกการแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งต้องพึ่งพาเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจทาให้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์บางชนิดมี
การเปลี่ยนเทคโนโลยีได้ง่าย รวมทั้งอาจมีค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาสูง ซึ่งบริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องนี้
และได้มีนโยบายในการพิจารณาและวิเคราะห์คุณสมบัติ ประโยชน์จากการใช้งาน และความคุ้มค่าของเครื่องมือ และ
อุปกรณ์การแพทย์ในระยะยาวก่อนการลงทุน
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1.1 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเงินกู้ยืมของสถาบันการเงิน
บริษัทได้ทาสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ทั้งในส่วนของวงเงินกู้ยืมระยะยาวและวงเงินกู้ระยะสั้นเพื่อนา
เงินมาใช้ในการดาเนินกิจการ ซึ่งในสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวบางฉบับมีการกาหนดเงื่อ นไขสาคัญเกี่ยวกับที่บริษัทต้อง
ปฏิบัติตามกล่าวคือ การดารงอัตราส่วนทางการเงิน ได้แก่
 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 2.5 เท่า
 อัตราส่วน Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ไม่ต่ากว่า 1.25 เท่า
 ดารงสัดส่วนการถือหุ้นของนายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 10.00 ของหุ้นทั้งหมดตลอด
ระยะเวลาการกู้ยืม เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากสถาบันการเงินก่อน
รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม เช่น การก่อหนี้เพิ่มเติม และการชาระหนี้แก่เจ้าหนี้อื่นๆ ซึ่ง
จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ทั้งนี้หากบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน
ดังกล่าวได้ อาจเป็นเหตุของการผิดเงื่อนไขตามสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวและอาจทาให้สถาบันการเงินสามารถเรียกให้
บริษัทชาระคืนเงินกู้ดังกล่าวทั้งจานวน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน และการประกอบธุรกิจ
บริษัทดาเนินการและติดตามเงื่อนไขเงินกู้ยืมของสถาบันการเงินดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดย ณ 31 ธันวาคม
2561 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.42 เท่า และอัตราส่วน DSCR สาหรับปี 2561 อยู่ที่ 1.32 เท่า นอกจากนี้ การ
ดารงสัดส่วนการถือหุ้นของนายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ถือหุ้นร้อยละ 11.49 ของหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์
ซึ่งเป็นทั้งผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทที่ร่วมก่อตั้งบริษัทตั้งแต่ปี 2536 เป็นระยะเวลามานานกว่า 21 ปี ได้รับ
ทราบเงื่อนไขการดารงสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวและจะดาเนินการตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินดังกล่าว อีกทั้ง
บริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการเงินดังกล่าว โดยบริษัทมีประวัติการชาระเงินที่ดีมาตลอดระยะเวลาที่ได้รับ
การสนับสนุนวงเงินกู้ยืม ดังนั้น ผู้บริหารบริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขสาคัญต่าง ๆ ดังกล่าวของ
สถาบันการเงินได้เป็นอย่างดี

1.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินคงค้างเป็นจานวน 275.51 ล้านบาท
ซึ่งเบิกจากวงเงินกู้เพื่อใช้สาหรับก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลใหม่วงเงิน 550.0 ล้านบาท โดยวงเงินกู้ยืมดังกล่าวจะมี
เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ซึ่งอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดีประเภทมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate
: MLR) เป็นหลักโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อัตราดอกเบี้ย MLR ดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ 6.60 ดังนั้น หากอัตรา
ดอกเบี้ยอ้างอิงของสถาบันการเงินดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญก็จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนทาง
การเงิน และกาไรสุทธิของบริษัทได้
หมายเหตุ : 1) DSCR คานวณจาก กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม ก่อนรายการพิเศษ / (ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระใน
หนึ่งปีของงบตรวจสอบปีที่แล้ว รวมดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ทั้งระยะยาวและระยะสั้น)
2) อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน คานวณจาก หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น
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รายงานประจาปี 2561

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2561 บริษัทมี ทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 546,000,000 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญจานวน
546,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมีทุนที่เรียกชาระแล้ว 546,000,000 บาท

ผู้ถือหุ้นของบริษัท
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้
ลาดับ

ผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

1. ครอบครัว "ศรีนัครินทร์"

75,809,480

นายธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์
นางจิราภรณ์ ศรีนัครินทร์
นายทรงธรรม ศรีนัครินทร์
นายรักธรรม ศรีนัครินทร์
นายวุฒินันท์ ศรีนัครินทร์

62,742,200
8,543,280
2,395,350
1,928,650
200,000

นายวัลลภ เหล่าไพบูลย์
น.ส.รัชนีย์ เหล่าไพบูลย์
นายพัฒนา เหล่าไพบูลย์
นายเรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์
นางมาลินี เหล่าไพบูลย์
นายวิทยา เหล่าไพบูลย์
น.ส.วิมลิน เหล่าไพบูลย์
นายวรงค์ เหล่าไพบูลย์
นางยี่สุ่น เหล่าไพบูลย์
นายธนวรรธก์ เหล่าไพบูลย์
น.ส.ภทรพรรณ เหล่าไพบูลย์
นายสุริยะ เหล่าไพบูลย์
น.ส.โชตินภา เหล่าไพบูลย์
น.ส.วิภาดา เหล่าไพบูลย์
นายสุวัฒน์ เหล่าไพบูลย์
นางเพชรมณี เหล่าไพบูลย์
นายสรรเพชญ เอ็งอุทัยวัฒน์ เหล่าไพบูลย์
นางจินตนา เหล่าไพบูลย์

24,545,360
10,476,620
10,113,570
6,265,330
3,013,480
2,997,740
1,547,530
1,537,720
1,350,880
531,860
521,060
387,700
348,570
348,570
326,860
55,000
55,000
44,400

2. ครอบครัว "เหล่าไพบูลย์"

64,467,250
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ร้อยละของหุ้นที่
ชาระแล้ว
13.88
11.49
1.56
0.44
0.35
0.04

11.81
4.50
1.92
1.85
1.15
0.55
0.55
0.28
0.28
0.25
0.10
0.10
0.07
0.06
0.06
0.06
0.01
0.01
0.01

รายงานประจาปี 2561

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

ลาดับ

ผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

3. บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
4. ครอบครัว "ศิริธนชัย"
5.
6.
7.
8.

38,216,510
17,780,000

นางเอมอร ศิริธนชัย
นายวราฤทธิ์ ศิริธนชัย

8,880,000
8,900,000

นายสุธน ศรียะพันธุ์
นายสุเทพ ศรียะพันธุ์
นางอาไพ ศรียะพันธุ์
นายกันต์พันธ์ ศรียะพันธุ์

8,000,810
1,510,000
300,000
100,000

กระทรวงการคลัง
นายธนะ ศิริธนชัย
นายโพธิ์ทอง ปางพุฒิพงษ์
ครอบครัว “ศรียะพันธุ์”

14,700,000
11,987,400
10,240,000
9,910,810

9. นายนันทวัฒน์ มณีรอด
10. นายวิชัย แสงทองกุล
11. อื่น ๆ
รวมจานวนหุ้นสามัญที่ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว

7,845,110
7,714,000
287,329,440
546,000,000

ร้อยละของหุ้นที่
ชาระแล้ว
7.00
3.26
1.63
1.63

2.69
2.20
1.88
1.82
1.47
0.28
0.05
0.02

1.44
1.41
52.61
100.00

การจัดกลุ่มผู้ถือหุ้นข้างต้น เป็นการจัดกลุ่มในเบื้องต้นตามนามสกุลและข้อมูลสาธารณะที่เปิดเผยทั่วไปเท่านั้น
ซึ่งมิได้หมายรวมถึงการจัดกลุ่มโดยนับรวมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ ผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอานาจควบคุมเดียวกัน หรือ หลักเกณฑ์ความสัมพันธ์และพฤติกรรม
ที่เข้าข่ายการร่วมกระทาการ (Acting in Concert) แต่อย่างใด
ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลงระหว่ างกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ในประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงาน
โดยที่สัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวนั้นบริษัทรับทราบและร่วมลงนามด้วย
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รายงานประจาปี 2561

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

รายละเอียดการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ลาดับ

รายชื่อ

1. ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

จานวนหุ้น
สามัญ (หุ้น)
400,000

ร้อยละของหุ้น
ที่ชาระแล้ว
0.07

2. ศ.นพ.วัลลภ เหล่าไพบูลย์
รองประธานกรรมการ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ

24,545,360
3,013,480

4.50
0.55

3. นพ.ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์

กรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

62,742,200

11.49

4. ผศ.นพ.วินัย ตันติยาสวัสดิกลุ

กรรมการ

6,923,760

1.27

5. รศ.นพ.ศรีชัย ครุสันธิ์

กรรมการ

5,461,040

1.00

6. ศ.คลินิก นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา

กรรมการ

3,222,960

0.59

7. นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์

กรรมการ

1,240,900

0.23

8. ดร.ธีระศักดิ์ ณ ระนอง

กรรมการ

-

-

9. รศ.พญ.จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์

ผู้อานวยการฝุายแพทย์

8,493,280

1.56

10. นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ

ผู้อานวยการ
ฝุายบัญชีและการเงิน

750,000

0.14

11. นางบาเพ็ญ เหนือวงศ์

ผู้อานวยการ
ฝุายการพยาบาล

241,210

0.04

12. นางขนิษฐา ปิตสายะตัง

ผู้อานวยการ
ฝุายบริหารทรัพยากรมนุษย์

-

-

13. นายแพทย์รัฐ ปัญโญวัฒน์

ผู้อานวยการ
ฝุายเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

-
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รายงานประจาปี 2561

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของกาไรสุทธิหลังหักสารอง
ตามกฎหมาย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการ
ขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจาเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจาปีของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่
ประชุม ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

การจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ 1/
ปี

กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
จานวนเงินที่จ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)

2559
67.90
64.43

2560
63.04
57.33

2561
48.43
45.97

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุทธิ (ร้อยละ)

94.89

90.94

94.92

จ่ายปันผลระหว่างกาล
จ่ายปันผลประจาปี

หมายเหตุ :

38.22
26.21

1/

27.30
30.03

30.03
15.94 2/

บริ ษั ท ได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ ข องหุ้ น จาก 10.00 บาท เป็ น 1.00 บาท
ในวันที่ 9 กันยายน 2559 การแสดงรายการในตารางข้างต้น ได้มีการปรับปรุงจานวนหุ้นใน
ราคาที่ตราไว้หุ้นละ 1 .00 บาท เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบข้อมูล
2/
รอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
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รายงานประจาปี 2561

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

คณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท
(นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ)

ผู้อานวยการฝ่ายแพทย์
(รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง
จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์)

ผู้อานวยการ
ฝ่ายการพยาบาล
(นางบาเพ็ญ เหนือวงศ์)

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์)

ผู้อานวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
(นายแพทย์รัฐ ปัญโญวัฒน์)

ผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
(รักษาการ)
(นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์)
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ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

ผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
(นางขนิษฐา ปิดสายะตัง)

ผู้อานวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
(นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ)

รายงานประจาปี 2561

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการหลัก 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา
68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีรายชื่อ และขอบเขตอานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มี จานวน 8 ท่าน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ
ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์
นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์
ศาสตราจารย์นายแพทย์วลั ลภ เหล่าไพบูลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วินัย ตันติยาสวัสดิกุล
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศรีชัย ครุสันธิ์
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา
นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์
นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
นายธี ระวั ฒ น์ ศรีนั คริน ทร์ นายวั ล ลภ เหล่ า ไพบู ล ย์ นายวิ นั ย ตั น ติ ย าสวั ส ดิ กุล และนายศรีชั ย ครุสั น ธิ์
กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท

ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 มีมติกาหนดขอบเขตอานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้ ดังนี้
1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น
2) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
3) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย โดยเลือกจากกรรมการบริษัท พร้อมทั้งกาหนดขอบเขตอานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อยนั้น ๆ
4) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับและ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป
5) พิจารณากาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอานาจผูกพันบริษัทได้
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6) แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดาเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอานาจ

เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก
เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอานาจนั้น ๆ ได้
7) พิจารณาอนุมัติการทารายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทเว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าว
จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ /
หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8) พิจารณาอนุมัติการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกาไรพอสมควรที่จะทา
เช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
10) กาหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดาเนิ นงานของบริษัทกลยุทธ์ธุรกิจ งบประมาณประจาปี และ
กากับควบคุมดูแลให้ฝุายบริหารดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
11) ประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
12) รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติหน้าที่ของฝุายบริหาร โดยมีความตั้งใจและระมัดระวังในการ
ปฏิบัติงาน
13) กากับดูแลให้ฝุายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
14) กากับดูแลให้มีการกาหนดเปูาหมายการดาเนินธุรกิ จที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
กาหนดเปูาหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล
15) รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่าเสมอ ดาเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่
เป็นสาระสาคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
16) ประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
17) กากับดูแลให้ฝุายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
18) พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสาคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อานาจการ
บริหาร การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกาหนด
19) กาหนดอานาจและระดับการอนุมัติในการทาธุรกรรมและการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของ
บริษัทให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยจัดทาเป็นคู่มืออานาจ
ดาเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
20) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการ
ในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
21) ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจาปี เพื่อนาเสนอต่อผู้ถือ
หุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
22) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของ
ผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจาปี และครอบคลุมในเรื่องสาคัญ ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสาหรับกรรมการบริษัท
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
23) กากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กาหนดไว้
24) คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม
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วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการ
ออกจากตาแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะออกจากตาแหน่งตามวาระแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจาก
ตาแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่ง
นานที่สุดเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มี จานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1.
2.
3.

ชื่อ
ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์
นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์
นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง

ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ และนายธีระศักดิ์ ณ ระนอง เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและ
การเงินเพียงพอที่จะหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทโดยมีนายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ
เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 มีมติกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้
1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและพอเพียง
2) สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal
audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3) สอบทานให้ บ ริษั ท ปฏิบั ติ ต ามกฎหมายว่ าด้ ว ยหลั กทรัพ ย์ แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4) พิจ ารณา คัด เลือก เสนอแต่ ง ตั้ง บุ คคลซึ่ ง มี ความเป็ นอิส ระเพื่อท าหน้า ที่ ผู้ ส อบบั ญ ชี ของบริษั ท
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝุายจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6) จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัทซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัท
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ค.
ง.
จ.
ฉ.
ช.

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จานวนการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้า ร่ว มประชุม ของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
ซ. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
ฌ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน เป็นไปตามวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
ซึ่งมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกจากตาแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้

ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทปีละ 5 ครั้ง และ 4 ครั้ง ตามลาดับ โดยมี
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้
หน่วย: ครั้ง
รายชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8

ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์
นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์
ศาสตราจารย์นายแพทย์วลั ลภ เหล่าไพบูลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วินัย
ตันติยาสวัสดิกุล
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศรีชัย ครุสันธิ์
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา
นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์
นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง

ปี 2560
ปี 2561
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
บริษัท
ตรวจสอบ
5/5
5/5
4/4
4/4
5/5
4/4
5/5
4/4
5/5
4/4
5/5
4/5
5/5
5/5
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผู้บริหาร จานวน 6 ท่านประกอบด้วย
1.

ชื่อ
นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์

2.
3.
4.
5.
6.

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิราภรณ์ ศรีนัครินทร์
นางบาเพ็ญ เหนือวงศ์
นางขนิษฐา ปิดสายะตัง
นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ
นายแพทย์รัฐ ปัญโญวัฒน์

ตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และรักษาการผู้อานวยการฝุายบริหารทั่วไป
ผู้อานวยการฝุายแพทย์
ผู้อานวยการฝุายการพยาบาล
ผู้อานวยการฝุายทรัพยากรมนุษย์
ผู้อานวยการฝุายบัญชีและการเงิน
ผู้อานวยการฝุายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1) ควบคุมการดาเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดาเนินงาน และบริหารงานประจาวันของบริษัท
2) ตัดสินในเรื่องที่สาคัญของบริษัทกาหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทรวมถึงการ
ควบคุมการบริหารงานในสายงานต่างๆ
3) เป็นผู้มีอานาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญาเอกสารคาสั่ง
หนังสือแจ้งใดๆ ตามที่กาหนดไว้ในคู่มืออานาจดาเนินการ
4) มีอานาจจ้า ง แต่ ง ตั้ง โยกย้า ย บุคคลตามที่ เห็น สมควร ตลอดจนกาหนดขอบเขตอานาจหน้ า ที่ และ
ผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอานาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับต่าง ๆ ตามที่
กาหนดไว้ในคู่มืออานาจดาเนินการ
5) มีอานาจในการกาหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัท
6) พิจ ารณาการลงทุ นในธุ รกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
กรรมการบริษัท
7) อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินงาน
8) ดาเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ทั้ง นี้ ประธานเจ้า หน้า ที่บ ริหารจะต้ องปฏิบั ติต ามข้อกาหนดและระเบีย บวาระต่า ง ๆ ที่ ได้ รับ อ นุมั ติจ าก
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะไม่รวมถึงอานาจ และ/หรือ การมอบอานาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือผู้รับมอบ
อานาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) มีส่วนได้เสีย
หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับ บริษัทซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของ
บริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
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คณะกรรมการบริษัทได้ มีมติแต่งตั้งให้ นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่
18 ธั นวาคม 2559 เพื่อทาหน้ าที่ในนามบริษัทและ/หรือ คณะกรรมการบริษั ทในการจัดทาและเก็บรักษาทะเบียน
กรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจาปีของบริษัท
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ
หรือผู้บริหาร รวมทั้งดาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด และจัดส่งสาเนารายงานการมี
ส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทาโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน
7 วันทาการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ยังมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
เลขานุการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งได้กาหนดบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบสาหรับเลขานุการบริษัทไว้โดยเฉพาะดังนี้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปีของบริษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร
3. จัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และบริษัทต้องจัดให้มีระบบการ
เก็บรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทาเอกสารหรือ
ข้อมูลดังกล่าว
4. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
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ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 มีมติกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประจาปี 2561 ดังนี้
1) ค่าเบี้ยประชุม

ตาแหน่ง

ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
12,000
10,000
12,000
10,000

ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

2) ค่าบาเหน็จ (โบนัส) โดยกรรมการทุกท่านได้รับท่านละ 12,500 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ บริษัทได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจาปี 2561 เป็นจานวนไม่เกิน 2,000,000 บาท
ใน ปี 2560 และปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งหมด 1,760,000 บาท และ 1,656,000
บาท ตามลาดับ โดยค่าตอบแทนแก่กรรมการแต่ละท่านในรูปของเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
หน่วย: บาท
รายชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8

ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์
นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์
ศาสตราจารย์นายแพทย์วลั ลภ เหล่าไพบูลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วินัย ตันติยาสวัสดิกุล
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศรีชัย ครุสันธิ์
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา
นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์
นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง
รวม

เบี้ยประชุม
ปี 2560
กรรมการ กรรมการ
บริษัท ตรวจสอบ
60,000
60,000
50,000
50,000
50,000
50,000
40,000
50,000
50,000
50,000
50,000
400,000 160,000

เบี้ยประชุม
ปี 2561
กรรมการ
กรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
48,000
48,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
328,000
128,000

ทั้งนี้ ในปี 2560 และปี 2561 บริษัทจ่ายค่าบาเหน็จให้แก่กรรมการของบริษัทปีละ 1.2 ล้านบาท โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 มีค่าบาเหน็จค้างจ่ายอยู่จานวน 1.2 ล้านบาท
ค่าตอบแทนอื่น
บริษัทมีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นแก่คณะกรรมการบริษัทตามข้อตกลงเช่น สวัสดิการรักษาพยาบาล เป็นต้น
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)
ใน ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร ซึ่งรวมเงินเดือน ค่าตาแหน่ง โบนัส เงิน
สมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่น รวมทั้งสิ้น 7.5 ล้านบาท และ 9.8 ล้านบาท ตามลาดับ
ปี
2560
2561

จานวนผู้บริหาร (ท่าน)
5
7

ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
7.5
9.8

ค่าตอบแทนอื่น
บริษัทมีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นแก่ผู้บริหารของบริษัทเช่น สวัสดิการรักษาพยาบาล เป็นต้น

ค่าตอบแทนบุคลากร
จานวนบุคลากร
จานวนแพทย์และพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มี
จานวนทั้งสิ้น 642 คน และ 850 คน ตามลาดับ โดยแบ่งตามสายงานได้ดังนี้
หน่วย : ตน
จานวนบุคคลากรบริษัท
แพทย์ประจา
แพทย์นอกเวลา
ฝุายการพยาบาล
ฝุายเทคนิคบริการ
ฝุายเภสัช
อื่นๆ
รวม

31 ธันวาคม 2560
12
251
212
35
5
127
642
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ค่าตอบแทนแพทย์ พนักงาน
ใน ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของแพทย์ พนักงานในรูป ของ ค่าธรรมเนียม
แพทย์ เงินเดือนและค่าล่วงเวลา โบนัส เงินสมทบประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยง เท่ากับ 212.7
ล้านบาท และ 273.6 ล้านบาท ตามลาดับ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้.
หน่วย : ล้านบาท
ปี 2560
ปี 2561
ค่าตอบแทน
ค่าธรรมเนียมแพทย์
90.0
114.2
เงินเดือนและค่าล่วงเวลา
110.1
145.5
โบนัส
8.6
9.1
เงินสมทบประกันสังคม
2.9
3.6
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
1.1
1.2
รวม
212.7
273.6
นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการอื่นๆ แก่พนักงาน คือ เครื่องแบบพนักงาน สวัสดิการรักษาพยาบาล หรือ การตรวจ
สุขภาพประจาปี เป็นต้น เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจในการทางานให้ บริษัทต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทได้
ให้สวัสดิการรักษาพยาบาลภายใต้วงเงินที่กาหนดในสวัสดิการพนักงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ สาหรับ
พนักงานและญาติสายตรง จานวน 11.02 ล้านบาท

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไข) ตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงจากัด โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
สร้างขวัญและกาลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทางานกับ บริษัทในระยะยาว โดยพนักงานที่เข้าร่วม
กองทุนสารองเลี้ยงชีพนั้น บริษัทจะจ่ายเงินสมทบร้อยละ 2 ของฐานเงินเดือนของพนักงานและพนักงานจ่ายเงิน
สะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 ของฐานเงินเดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสาคัญต่อการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสาคัญเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายการพัฒนา
บุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้กับพนักงานในกระบวนการทางานและเทคนิคการทางาน
เพื่อให้พนักงานสามารถทางานได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ มีการจัดทาระบบการประเมินการปฏิบัติงาน
โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ รวมทั้งทบทวนการทางานเพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ
บริษัทมีนโยบายการแต่งตั้งหรือเลื่อนตาแหน่งตามผลการดาเนินงานและความเหมาะสมทุกปี เพื่อสนับสนุน
พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งการสนับสนุนพนักงานในการเข้าอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการทางาน
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โดยในปี 2561 บริษัทได้จัดให้กรรมการและพนักงานทุกระดับได้เข้าอบรมและร่วมสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ โดย
มีการจัดอบรมสัมมนาภายในจานวนทั้งสิ้น 14 หลักสูตร ครอบคลุมการพัฒนาทั้งในด้านทักษะการปฏิบัติงาน การ
พัฒนาคุณภาพ การให้บริการ และการควบคุมภายใน โดยพนักงานได้ มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมสัมมนาครบทุกคน
นอกจากนั้น ได้มีการส่งพนักงานเข้าร่วมการอบรมและสัมมนากับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ มีกรรมการของบริษัทได้เข้าอบรมและร่วมสัมมนาหลักสูตร ซึ่งจัดในปี 2561 ดังนี้
รายชื่อ
การอบรม/ การสัมมนา
นพ.ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ CEO Club 2018 "Start Less Finish More”
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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การกากับดูแลกิจการ
บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และ
เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทอันจะทาให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝุาย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการกาหนดหลักการในการกากับดูแลกิจการ โดยเป็นการปฏิบัติตามแนว
ทางการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งกาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หลักการในการกากับดูแลกิจการ
ของบริษัทจัดเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริษัทตระหนักและให้ความสาคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของเจ้าของบริษัทและใน
ฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย หรือ โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลของ
บริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกาไรจากบริษัทสิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการ
แสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษัทเช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรื อถอด
ถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สาคัญและมีผลต่อทิศทางในการดาเนินธุรกิจของบริษัทเป็น
ต้น
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการอานวยความ
สะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ :1. บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชี
ในแต่ละปี พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
ล่วงหน้า 7 วันก่อนการประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่
จะถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย
2. บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมทั้งชี้แจงสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่ บริษัทได้จัดส่ง
ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
4. นอกจากนี้ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะทาการแนบแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นไว้ใน
หนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวัน เวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
5. ก่อนการประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้ อซักถามได้
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
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6. ในการประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความเห็นต่อที่
ประชุมในประเด็นต่าง ๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคาถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทีย มกันทุกราย และกาหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตาม
จานวนหุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็นการจากัดหรือละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่า งชาติ ทั้งนี้บริษัทกาหนดให้
กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อ
ร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระซึ่งจะพิจารณาดาเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการ
อิสระจะดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการแก้ไขให้เหมาะสม กรณีเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องสาคัญและ
มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทกรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากาหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น
บริษัทจะอานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย ให้สามารถเสนอชื่อกรรมการหรือเสนอวาระเพิ่มเติมได้ก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะกาหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกับแนวทางในการให้ผู้ถือหุ้นราย
ย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการ รวมทั้ งหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาว่า บริษัทจะเพิ่มวาระการประชุม
ตามที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอหรือไม่
การดาเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทตามลาดับวาระการประชุม มีการเสนอรายละเอียดในแต่ละ
วาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือ
หุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จาเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสาคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการ
ตัดสินใจ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉั นทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่ บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับ
หนังสือนัดประชุม การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามลาดับวาระที่กาหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายคน
บริษัทได้กาหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใด ๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณาใน
วาระที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท และบั น ทึ ก ส่ ว นได้ เ สี ย ดั ง กล่ า วในรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสาคัญในลักษณะที่จะไม่สามารถให้ความเห็น
ได้อย่างเป็นอิสระในวาระที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประชุมในวาระนั้น ๆ
นอกจากนั้น บริษัทได้กาหนดมาตรการการปูองกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่
สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี และควรรอคอย
อย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อ
บุคคลอื่นด้วย
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บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ใน บริษัท
และบทกาหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่ง ประเทศไทย และในกรณี ที่ กรรมการหรื อผู้ บ ริ หารมี ก ารซื้ อ ขายหลั กทรัพ ย์ ของบริษั ท ต้ อ งรายงานการถื อ
หลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลั กทรัพ ย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วั น ท าการ ให้ส านั กงานคณะกรรมการกากับ หลั กทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
บริษัทได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน
และผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่า การ
สนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จะเป็นประโยชน์ในการดาเนินงานและการพัฒนาธุ รกิจของบริษัท
ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็น
อย่างดี นอกจากนั้น บริษัทยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้าง
ความมั่นคงให้แก่บริษัทตามแนวทาง ดังต่อไปนี้
(ก)

ผู้ถือหุ้น

:

(ข)

ลูกค้า

:

(ค)

คู่ค้า

:

(ง)

คู่แข่ง

:

(จ)

พนักงาน

:

(ฉ)

ชุมชนและสังคม :

(ช)

สิ่งแวดล้อม

:

บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ บริษัทมี
รายได้และผลกาไรเพิ่มขึ้นได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าของบริษัทและส่งผลให้ ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทได้รับผลตอบแทนสูงสุด
บริษัทคานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเอาใจใส่และ
รับผิดชอบต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการ
ค้า และ/หรือ ข้อตกลงในสัญญาที่ทาร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความ สัมพันธ์อันดี
ทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ทุกฝุาย
บริษัทส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และจะ
ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบั ติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้
ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงาน
บริษัทให้ความสาคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยดาเนินธุรกิจอย่าง
มีจริยธรรม และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อ
สังคมตามความเหมาะสม
บริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและระเบี ย บต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า ง
เคร่ ง ครั ด และวางแนวทางในการควบคุ ม ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า ง
ต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกาหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มี
ส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับการดูแลอย่างดี
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
บริษัทตระหนักดีถึงความสาคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทโดยภายหลังการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย บริษัทจะดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
 การเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจาปี (Annual Report)
 ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทhttp://www.rph.co.th
ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทมีการจัดตั้งฝุายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทา
หน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่บริษัทได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียแล้ว จะนามาเผยแพร่
รวมไว้ใน website ของบริษัทด้วย โดยมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทัน
ต่อเหตุการณ์ เข้าถึงได้สะดวก และได้รับประโยชน์สูงสุด
สาหรับงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ ปรากฏในรายงานประจาปี กรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบ
ทานคุณภาพของงบการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพี ยงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ น และรายงานให้คณะกรรมการบริษั ท ทราบ รวมถึงจะจั ดให้มี รายงานความรับ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการต่ อ รายงานทางการเงิ น แสดงควบคู่กับ รายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี ในรายงานประจ าปี นอกจากนี้
คณะกรรมการยังสนับสนุนให้มีการจัดทาคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝุายจั ดการเพื่อประกอบการเปิดเผยงบ
การเงิน

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ(Responsibilities of the Board of Directors)
1. โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการกาหนด
นโยบายและภาพรวมขององค์ กร ตลอดจนมี บ ทบาทส าคัญ ในการกากั บ ดู แ ล ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ
ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจานวน 8 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน ทาหน้าที่เป็น
ตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการทาหน้าที่กากับดูแลดาเนินงานของบริษัทให้มีความถูกต้องและโปร่งใส
ตามข้อบังคับของบริษัทกาหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจาปี กรรมการต้องออกจากตาแหน่งหนึ่งในสาม
ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่
จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน บริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปี
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หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตาม
วาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดย
คณะกรรมการบริษัททาหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย
ในขณะที่ผู้บริหารทาหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนด ดังนั้น ประธาน
กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตาแหน่งต้องผ่านการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อกากับดูแลการบริหารงานดังนี้
 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เพื่อทาหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการ
บริษัทในการกากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทารายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไป
อย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ
ทั้งนี้ บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งทาหน้าที่ให้คาแนะนาด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการ
จะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นา
ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางใน
การประกอบธุรกิจ และกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติ
ของที่ ป ระชุ ม ผู้ ถือ หุ้น และเพื่ อประโยชน์ ในการติ ด ตามและกากับ ดู แ ลการด าเนิ น งานของ บริษั ท อย่ า งใกล้ ชิ ด
คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อติดตามและดูแลการดาเนินงานของบริษัท
2.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าวเป็นประจา นอกจากนี้ ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดทุกประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการกากับดูแล
กิจการไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษั ทได้กาหนดหลักปฏิบั ติเกี่ย วกับ จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝุา ยบริหาร และพนั กงาน เพื่ อให้
ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้ง
การปฏิบัติต่อบริษัทผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม รวมทั้งการกาหนดระบบติดตามการปฏิบัติตาม
แนวทางดังกล่าวเป็นประจา
ทั้งนี้บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการ
ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

 68 

รายงานประจาปี 2561

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการ
ดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ จะต้องทาเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทาที่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้ บริษัท
ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มี
อานาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะนาเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งจะได้มี
การเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ด้วย
เนื่องจากก่อนบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มี บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ถือหุ้น
ในบริษั ทในสั ดส่ วนร้อยละ 10.00 ของทุ นจดทะเบี ยนชาระแล้ ว ซึ่ งประกอบธุรกิจ ที่ใกล้ เคียงกับ บริษั ทจึ งอาจมี
ประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจึงได้ทาการกาหนดแนวทางลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยระบุ
ในกฎบัตรว่า กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกับบริษัทและ/หรือ บริษัทที่บริษัทมี
อานาจควบคุมกิจการ หรือใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัท และ/หรือ บริษัทที่บริษัทมีอานาจควบคุมกิจการ จะต้องไม่
เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้ง ไม่ว่าเรื่องดังกล่าวจะเกี่ยวเนื่อง
กับการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทหรือไม่ก็ตาม อาทิเช่น การขยายสาขา การซื้ อกิจการทั้งที่เป็นธุรกิจสถาน
พยาบาลหรือกิจการอื่นใด การขยายโรงพยาบาล การอนุมัติงบลงทุนอื่นใดที่มีนัยสาคัญนอกเหนือจากการขยาย
กิจการ เป็นต้น
กฎบัตรคณะกรรมการฉบับนี้ได้อนุมัติจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 มกราคม
2560 แล้ว และหากจะมีการแก้ไขกฎบัตรดังกล่าวจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงนั้น ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม โดยจะนับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น และไม่นับผู้ถือหุ้นที่งดออก
เสียงและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกากับดูแลให้กรรมการทุกท่ านรวมถึงกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้
2.4 ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทได้ให้ความสาคัญต่อระบบควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความ
มีประสิทธิภาพในการดาเนินงาน บริษัทจึงได้กาหนดภาระหน้าที่ อานาจการดาเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยก
หน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อทาหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
และมีผู้ตรวจสอบภายในอิสระ เพื่อทาหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานหลั กที่สาคัญของบริษัทได้ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนด
และมีประสิทธิภาพ
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3. การประชุมคณะกรรมการและการประเมินตนเอง
ตามข้อบังคับของบริษัทนั้น บริษัทกาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน และจะ
จัดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจาเป็น มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน
กรณีจาเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกาหนดวาระในการ
ประชุมอย่างชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้
คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทจะดาเนินการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าทุกครั้ง
เพื่ อ ให้ กรรมการบริ ษั ท มี เ วลาที่ จ ะศึ กษาข้ อ มู ล ในเรื่อ งต่ า ง ๆ อย่ า งเพี ย งพอ และจะมอบหมายให้ เ ลขานุ การ
คณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และ
จัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุม
ครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในภายหลัง
ในการลงมติ ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการให้ถือมติ เสี ย งข้า งมาก โดยให้กรรมการหนึ่ ง คนมี หนึ่ ง เสี ย ง โดย
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อ
ปรับปรุงและแก้ไขการดาเนินงาน โดยมีการกาหนดหัวข้อที่จะวัดผลการประเมินอย่างชัดเจนเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุม
4. ค่าตอบแทน
บริษัทกาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่
เหมาะสมกับ หน้ า ที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบของกรรมการแต่ ล ะท่ า น เพี ย งพอที่ จ ะดู แ ลรักษากรรมการที่ มี ความรู้
ความสามารถ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี (Annual General Meeting: AGM)
ทั้งนี้ บริษัทกาหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบกากับดูแลกิจการของ
บริษัทซึ่งประกอบด้วยกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ตลอดจนผู้บริหารของ บริษัทเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ บริษัทจะจัดให้มีการแนะนาแนวทางในการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัทและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติ
หน้าที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการหลัก 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา
68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
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การสรรหากรรมการ
บริ ษั ท จะพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต้ น และพิ จ ารณาคั ด เลื อ กตามเกณฑ์ คุ ณ สมบั ติ ต ามมาตรา 68 แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับ หลั กทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด รวมทั้งพิจารณาจากปัจจัยในด้านอื่น ๆ มาประกอบกัน เช่น
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความเอื้อประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทเป็น
ต้น มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอน ดังนี้
1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคน
หรื อคราวละหลายคนรวมกั น เป็ น คณะ หรื อด้ ว ยวิ ธี การอื่ น ใด ตามแต่ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อหุ้ น จะ
เห็นสมควร แต่ในการลงมติ แต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มี อยู่ทั้ งหมด จะแบ่ ง
คะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็น
ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัด
ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็น
ประธานเป็นผู้ชี้ขาด
2. ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม โดย
อัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรกและปีที่
สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุด
เป็นผู้ออกจากตาแหน่ง
3. กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนี้แล้ว อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตาแหน่งอีกก็ได้
4. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือก
บุ คคลซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ องห้า มตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยบริษั ท มหาชนจ ากัด และ พระราชบั ญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของ
กรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนโดยบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้
เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน และมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
5. กรณีที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งยังคงรักษาการในตาแหน่งเพื่อ
ดาเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จาเป็น จนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคาสั่งเป็นอย่าง
อื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นตาแหน่งตามคาสั่งศาล ซึ่งคณะกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือ
หุ้น เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นจากตาแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไม่
น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนประชุม
โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสามวันติดต่อกัน
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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ค่าตอบแทนกรรมการคือค่าเบี้ ยประชุม และโบนั ส ซึ่ งจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย เมื่อเทีย บกับ อุตสาหกรรม
เดี ย วกัน โดยจะคานึ งถึง ความเพี ยงพอต่ อการปฏิบั ติหน้ าที่ แ ละความรับ ผิ ดชอบของคณะกรรมการบริ ษั ท โดย
พิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริษัทเป็นสาคัญ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการจะต้องไม่เป็นจานวน
ที่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญเมื่อเทียบกับผลตอบแทนของโดยเฉลี่ยของคณะกรรมการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
บริ ษั ท มี ก ระบวนการก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการโดยให้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการเป็ น ผู้ ก าหนดอั ต รา
ค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทข้างต้น และจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่
ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ของบริ ษั ท และต้ องมี การเปิ ด เผยค่า ตอบแทนที่ จ่ า ยให้ก รรมการตามรู ป แบบที่
สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด

ในส่วนของการสรรหากรรมการอิสระนั้น ทุกครั้งที่กรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจาเป็น
ที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทที่ดารงตาแหน่งในปัจจุบันจะมีการปรึ กษาหารือ
ร่วมกัน เพื่อกาหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทรวมถึงมีคุณสมบัติขั้นต่าตามหัวข้อข้างล่างนี้ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทเพื่อพิจารณาตามข้อบังคับของบริษัทต่อไป
บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งหมด และ มีกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 3 ท่าน ทั้งนี้ บริษัทได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระของบริษัททุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผู้
มีอานาจควบคุมของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่ นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี อานาจควบคุม หรือบุคคล
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทบริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อย
กว่ า 2 ปี ก่อ นวั น ที่ ยื่ น ค าขออนุ ญ าตต่ อส านั ก งาน ก.ล.ต. หรือ ก่อ นวั น ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการอิส ระ ทั้ ง นี้
ความสัมพันธ์ตามที่กล่าวข้างต้นรวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการ
รับหรือให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลทา
ให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝุายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือ
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ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคานวณ
มูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยว
โยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้ บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสานั ก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัด
อยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือ
หุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัทบริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ทั้งนี้กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย
จะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สาหรับการจัดทาแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี และ
รายงานประจาปีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่ง
มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามหลักการกากับ
ดู แ ลกิ จ การของบริษั ท คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ ว ยกรรมการอิส ระอย่ า งน้ อย 3 คน และกรรมการ
ตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือ การเงิน เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบและกากับดูแลการ
ดาเนินงานของบริษัทรวมถึงกากับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคั ดเลือกผู้สอบบัญชี และการ
พิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 3 ปี
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บริษัทจะลงทุนในบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทหรือกิจการที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน หรือกิจการที่สนับสนุนกิจการของบริษัทอันจะทาให้บริษัทมีผลประกอบการหรือผลกาไรเพิ่ม
มากขึ้น หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทโดยสามารถสนับสนุนการดาเนินธุรกิจหลักของ
บริษัทให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัททั้งนี้ คณะกรรมการอาจ
พิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจหลักหรือธุรกิจอื่นของบริษัทหากคณะกรรมการเห็นว่าธุรกิจดังกล่าว
เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและการลงทุนดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
ในการกากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารที่มี
คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดาเนิน ธุรกิจ เพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมนั้น ๆ เพื่อกาหนดนโยบายที่สาคัญและควบคุมการดาเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม
ดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทจะต้องทาหน้าที่ในการกากับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทร่วม ให้บริหารจัดการ หรือดาเนินงานต่างๆ ตามนโยบายที่บริษัทกาหนด รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตามมติของ
ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่อนุมัติในเรื่องที่สาคัญของบริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทร่วม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท
นอกจากนี้ กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทจะต้องกากับดูแลให้บริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูล
การทารายการระหว่ า งบริษั ทย่ อยดัง กล่า วกับบุ คคลที่ เกี่ย วโยงกัน ของบริษัท ย่ อย การได้ มาและจ าหน่ า ยไปซึ่ ง
สินทรัพย์ หรือ การทารายการสาคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าวให้ถูกต้อง ครบถ้วน และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการเปิดเผยข้อมูลและการทารายการดังกล่าวข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทรวมถึงการกากับดูแล
ให้บริษัทย่อยมีการจัดทางบการเงินที่ครบถ้วน ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้และจัดทาแล้วเสร็จตามกาหนดเวลา
นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะจัดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทย่อย เพื่อ
ปูองกันข้อผิดพลาดและเพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสตามความจาเป็นและความเหมาะสม โดยมีการ
ตรวจสอบเป็นระยะและจัดทารายงานส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนาข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
 ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝุายต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
ตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษ ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
 กาหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 2 วันทาการถัดไปจากวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลงและจัดส่งสาเนารายงานนี้ให้แก่
บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 74 

รายงานประจาปี 2561

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

 บริษัท จะกาหนดให้กรรมการ ผู้ บริหาร และผู้ ปฏิบั ติง านที่ เกี่ยวข้องที่ไ ด้ รับ ทราบข้อมู ล ภายในที่เ ป็ น
สาระสาคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลัง
การเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
บริษัทกาหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝุาฝืนนาข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การ
ตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้การลงโทษจะพิจารณา
จากเจตนาของการกระทาและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสาหรับปี 2560 จานวน 2,650,000 บาท
สาหรับค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีประจาปี, ค่าสอบทานงบการเงิน
ระหว่างกาล รวมค่าล่วงเวลาและค่าเดินทาง โดยในปี 2559 และปี 2560 มีรายละเอียดการจ่าย ดังนี้
หน่วย : บาท
รายการ
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)
ค่าบริการอื่น ๆ (Non Audit Fee)

ปี 2560

ปี 2561

2,650,000

1,500,000

598,790

234,740

นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าว บริษัทไม่มีค่าบริการอื่นใดที่ต้องชาระให้กับผู้สอบบัญชี สานักงานสอบบัญชีที่
ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี หรือสานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดแต่
อย่างใด
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่าง
ยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น (Corporate Social Responsibilities
and Anti-Corruption) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทหวังว่าการดาเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อ
สังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทา
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทให้ความสาคัญกับการประกอบกิจการด้วยด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ความเป็นธรรมในทุกๆ ด้าน อาทิ
เช่น การจัดซื้อทั่วไป การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ การสรรหาเครื่องมือแพทย์ และการบริหารภายในโรงพยาบาล
ทุกขั้นตอนของการดาเนินงานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
บริษัทยังมุ่งเน้นการแข่งขันในการประกอบธุรกิจอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม พร้อมคานึงถึงการเรียกรับ
และไม่ให้ผลประโยชน์ใดที่ไม่สุจริตทางการค้า อาทิ การจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น ทั้งนี้
บริ ษั ท ยั ง เคารพต่ อ สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของผู้ อื่ น โดยมี น โยบายให้ บุ ค ลากรปฏิบั ติ ต ามกฎหมาย หรื อ
ข้อกาหนดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้ง
รณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานเห็นความสาคัญของการต่อต้านการทุจริต การกรรโชก และให้สินบนทุก
รูปแบบ
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทมีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกากับดูแลกิจการ และ
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยบริษัทได้กาหนดโครงสร้างองค์กร
ให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทางาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน
เพื่อให้มีการถ่วงดุลอานาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังได้
กาหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทอาทิ
 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริห าร แพทย์ พยาบาล และพนักงานของบริษัทดาเนินการหรือยอมรับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
 ผู้ที่กระทาการทุจริตคอร์รัปชั่นจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกาหนดไว้ และ
อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทานั้นผิดกฎหมาย
 บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งบุคคลที่ให้ความ
ร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชั่น
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทให้ความสาคัญและเคารพในสิทธิมนุษยชน ต่อผู้ปุวยและผู้มาใช้บริการ รวมถึงแพทย์ พยาบาล และ
พนักงานของบริษัทโดยบริษัทมีแนวทางการปฏิบัติในการเคารพสิทธิมนุษยชนดังกล่าว อาทิ
 บริษัทไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มารับบริการโรงพยาบาล ผู้มาใช้บริการทุกคนได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเสมอ
ภาค โดยไม่คานึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางกาย
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จิตใจ สถานภาพทางสังคม และผู้ที่มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางใน
การเรียกร้องที่เหมาะสม
 บริษั ทดูแ ลไม่ ให้ธุ รกิจ ไปเกี่ยวข้องกับการละเมิ ดสิท ธิมนุ ษยชน เช่น การใช้แ รงงานเด็ก และ การ
คุกคามทางเพศ เป็นต้น
 บริษัทไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคลากรของบริษัทโดยคานึงถึงความเสมอภาคของพนักงานทุกคน นอกจากนี้
ยัง ให้ความอิส ระต่ อแพทย์ ในการรักษาและการปฏิบั ติ ง าน ไม่ ก้าวก่า ยการท างานของแพทย์ ของ
โรงพยาบาล โดยยังคอยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้อยู่ในระเบียบและกฎเกณฑ์
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็น
ปัจจัยที่จะช่วยสนับสนุนให้โรงพยาบาลประกอบกิจการได้อย่างราบรื่น เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้
 เคารพสิทธิของแพทย์ พยาบาล และพนักงานในตาแหน่งต่างๆ ตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตาม
กฎหมายแรงงาน
 จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการกาหนดค่าตอบแทนที่เป็น
ธรรม
 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มี การจัดอบรม สัม มนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วม
สัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของ
บุคลากร
 จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ สาหรับพนักงาน อาทิ สวัสดิการการรักษาพยาบาล เป็นต้น
5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความร่วมมือและพัฒนา
สังคม โดยมุ่งเน้นการให้บริการ รณรงค์สนับสนุนด้านสุขภาพแก่สังคม รวมทั้งมีนโยบายให้การสนับสนุนสถาบัน
การศึกษา และอื่นๆ เช่น มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนในการดูแลรักษาสุขภาพ เป็นต้น
นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายช่วยเหลือผู้ปุวยที่เข้ามารักษาพยาบาล โดยบริษัทจะไม่เก็บค่าบริการในกรณีที่
ผู้ปุวยเสียชีวิตในห้องฉุกเฉิน เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตให้ก้าวผ่านความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อไป
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทให้ความสาคัญกับระบบการควบคุมภายใน และตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดหมาย
อันจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ประกอบดด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ในการทาหน้าที่สอบทานความถูกต้องน่าเชื่ อถือของรายงานทางการเงิน และ
ความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน เพื่อให้สามารถลดความเสี่ยงทางธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง
กรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยการซักถามข้อมูลจากบริษัท
สู่ความสาเร็จ จากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทใน
ด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมี
ความเพี ย งพอและเหมาะสม โดยบริษั ท ได้ จั ด ให้มี บุ ค ลากรอย่ า งเพี ย งพอที่ จ ะด าเนิ น การตามระบบได้ อย่ า งมี
ประสิทธิ ภาพ รวมทั้งมี ระบบควบคุมภายในในเรื่องการติด ตามควบคุมดูแลการด าเนินงานที่จะสามารถปูองกัน
ทรัพย์สินของบริษัทอันเกิดจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอานาจเพียงพอได้ รวมถึง
การทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว
1. การควบคุมภายในองค์กร
บริษัทมีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนนโยบายในการดาเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในคุณค่าความซื่อตรง
และจริยธรรม มีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระจากฝุายบริหาร ซึ่งทาหน้าที่
กากับดูแลและพัฒนาการดาเนินการด้านการควบคุมภายใน มีการจัดการโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร และ
การกาหยดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม และมีนโยบายในการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
2. การประเมินความเสี่ยง
นอกจากการว่าจ้างบริษัท พีวี ออดิท จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัท สู่ความสาเร็จ จากัด
เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งทาหน้าที่ประเมินความเสี่ยงทั้งในด้านที่เกี่ยวข้องกับการการมีอยู่จริงของรายการทางบัญชี
และความมีประสิทธิภาของระบบควบคุมภายในที่จะสะท้อนถึงความเสี่ยงในการดาเนินการแล้ว บริษัทได้กาหนดให้มี
วาระการพิจารณาความเสี่ยงในการประชุมทุกระดับขององค์กร ทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุม
ฝุายจัดการ การประชุมระดับผู้บริหาร และการประชุมระดับแผนก เพื่อให้สามารถระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงได้
อย่างครอบคลุมทั่งองค์กร
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
บริษัทได้กาหนดมาตรการควบคุมภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงาน
อย่างเหมาะสม โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันในงาน 3 ด้าน ได้แก่
หน้าที่อนุมัติ, หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษัทให้ความสาคัญกับความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ โดยมีการจัดเก็บ
เอกสารที่สาคัญอย่างเหมาะสม จัดให้มีกระบวนการสื่อสารภายในและช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ช่องทางการสื่อสารกับ ผู้ รับบริการที่ เน้ น ความทัน สมั ย ละการเข้า ถึงระบบการสื่ อสารที่ สะดวกและหลากหลาย
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5. ระบบการติดตาม
บริษัทได้มีการกาหนดให้ดาเนินการประชุมผู้บริหารอย่างสม่าเสมอ โดยครอบคลุมผู้บริหารทั้งในฝุาย
บริหาร ฝุายปฏิบัติการ ฝุายจัดซื้อ ฝุายบัญชีและการเงิน และฝุายบริหารคุณภาพ เพื่อรับทราบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาได้มีการจัดให้ความรู้ กับพนักงานระดับหัวหน้างานของบริษัท ในเรื่อง
ระบบควบคุมภายในภายใต้มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission)

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : นายไพศาล ภู่รัตน์เจริญชัย
อายุ : 54 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม






ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีมหาบัณฑิต
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีบัณฑิต
ใบอนุญาตผูต้ รวจสอบภายในสากล(CIA) เลขที่ 30807 , IIA
ใบอนุญาตผูต้ รวจสอบภายใน (CPIA) เลขที่5026 , IIAT
ใบวุฒิบัตรบริหารความเสี่ยง (CRMA) เลขที่ 2284 ,IIA
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รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันที่เป็นรายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม
2561 ระหว่าง บริษัทกับ บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยสรุปรายละเอียดดังต่อไปนี้

สรุปรายละเอียดลักษณะของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บุคคล / นิติบุคคล
ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และมีการทาธุรกรรมกับ
บริษัทและ / หรือบริษัทย่อย
1 ธีระวัฒน์ไมโครคลีนิค

ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์

3 รศ.พญ.จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์



4 นายทรงธรรม ศรีนัครินทร์



นายแพทย์ ธี ร ะวั ฒ น์ ศรี นั ค ริ น ทร์ เ ป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ
อนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภท
คลินิกเสริมจมูก
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 โดยกลุ่มศรีนัครินทร์ ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วน
ร้อยละ 13.88
ดารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริ หารของบริษั ท
โดยดารงตาแหน่งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รวมถึ ง รั ก ษาการในต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการฝุ า ย
บริหารทั่วไป
คู่สมรสของ นพ.ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ และดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการฝุายแพทย์
บุตรชายของ นพ.ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์

5 นายรักธรรม ศรีนัครินทร์



บุตรชายของ นพ.ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์

-



-




-




ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560โดย ผศ.นพ.วินัย ตันติยาสวัสดิกุล ถือหุ้น
บริษัทในสัดส่วนร้อยละ 1.27
ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัท
ผู้ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท โดย ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม
2560 โดย รศ.นพ.ศรีชัย ครุสันธิ์ ถือหุ้นบริษัทใน
สัดส่วนร้อยละ 1.00
ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัท
บุต รชายของนายแพทย์ วั ล ลภ เหล่ า ไพบูล ย์ ซึ่ ง
ดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการของบริษัท
ผู้ถือหุ้นของบริษัทโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
กลุ่มเหล่าไพบูลย์ ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ
11.81
บริษัทซึ่ง นายวรงค์ เหล่าไพบูลย์เป็นผู้จัดตั้ง และ
เป็นกรรมการผู้มีอานาจ

2 นพ.ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์

คลินิกศัลยกรรม
เสริมจมูก



-





6 ผศ.นพ.วินัย ตันติยาสวัสดิกลุ

7 รศ.นพ.ศรีชัย ครุสันธิ์

8 นายวรงค์ เหล่าไพบูลย์



9 บริษัท ไฟน์เฮ้าส์ แคเตอริ่ง จากัด

ขายอาหารปรุงสาเร็จ
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รายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในอนาคต
บุคคล / นิติบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้อง

ลักษณะของ
รายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)
ปี
ปี
2560 2561

1. ธีระวัฒน์ไมโครคลีนิค
1.1 รายได้จากการให้บริการตรวจเอกซเรย์จมูก
รายได้จากกิจการ 0.11 0.12
โรงพยาบาล
ยอดลูกหนี้คงค้าง
สิ้นงวด

0.01

0.01

เหตุผลและความจาเป็น

ธีระวัฒน์ไมโครคลีนิค เป็น คลีนิค ซึ่งมีการศัลยกรรมด้าน
ความงานโดยการเสริมจมูกเป็นหลัก ทั้งนี้ ธีระวัฒน์ไมโคร
คลีนิคมีการส่งลูกค้ามายังโรงพยาบาลราชพฤกษ์เพื่อตรวจ
เอกซเรย์จมูกก่อนดาเนินการทาศัลยกรรม โดยบริษัท
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการเอกซเรย์จมูกดังกล่าว
จาก ธีระวัฒน์ไมโครคลีนิค ในอัตราเทียบเคียงกับที่บริษัท
เรียกเก็บจากผู้ปุวยทั่วไปที่มาใช้บริการดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความจาเป็นและสมเหตุสมผลซึ่งราคา
ซื้อขายระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขตลาดโดยเป็น
รายการธุรกิจปกติที่มเี งื่อนไขการค้าทั่วไปและได้รับอนุมัติ
ในหลักการจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท
1.2 ค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการเครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะด้าน
ต้นทุนกิจการ
0.07
ในกรณีที่ผู้ปุวยของบริษัทมีความจาเป็นต้องตรวจสอบการ
โรงพยาบาล
ได้ยินและ/หรือการทางานของหูด้วยเครื่อง Audiogram
จะมีการส่งตัวผูป้ ุวยไปตรวจที่ ธีระวัฒน์ไมโครคลีนิค โดย
ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
คิดค่าบริการในอัตราเทียบเคียงกับที่ ธีระวัฒน์ไมโคร
สิ้นงวด
คลีนิคเรียกเก็บจากผู้ปุวยทั่วไปที่มาใช้บริการดังกล่าว
ทั้ ง นี้ เมื่ อ เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2560 บริ ษั ท ได้ มี ก าร
ดาเนินการจัดหาจัดซื้อตรวจสอบการได้ยินจากธีระวัฒน์ไม
โครคลินิกมาดาเนินการเอง โดยได้รับความเห็นชอบและ
พิจารณาความสมเหตุสมผลของการจัดซื้ อดังกล่าวจาก
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
และจะไม่มีรายการระหว่างกันดังกล่าวอีกต่อไป
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บุคคล / นิติบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้อง

2. แพทย์ผู้ดารง
ตาแหน่ง
กรรมการ

3. นายวรงค์
เหล่าไพบูลย์
และบริษัท
ไฟน์เฮ้าส์
แคเตอริ่ง
จากัด

ลักษณะของ
รายการ
ระหว่างกัน

บริษัทจ่าย
ค่าตอบแทนใน
รูปแบบ
ค่าธรรมเนียม
แพทย์แก่
กรรมการ ของ
บริษัทจานวน 3
ท่าน
ค่าธรรมเนียม
แพทย์ :
ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
สิ้นปี
บริษัทซื้ออาหาร
ปรุงสาเร็จจาก
ร้านอาหารคอน
เซฟ และบริษัท
ไฟน์เฮ้าส์ จากัด
ดาเนินกิจการโดย
นายวรงค์ เหล่า
ไพบูลย์
ต้นทุนกิจการ
โรงพยาบาล
ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
สิ้นงวด

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)
ปี
ปี
2560 2561

เหตุผลและความจาเป็น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความจาเป็นและสมเหตุสมผลซึ่งราคา
ซื้อขายระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขตลาดโดยเป็น
รายการธุรกิจปกติที่มเี งื่อนไขการค้าทั่วไปและได้รับอนุมัติ
ในหลักการจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท
แพทย์ผู้ดารงตาแหน่งกรรมการ ออกตรวจรักษาผู้ปุวยที่
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ โดยการกาหนดค่าตอบแทน
เทียบเคียงได้กับอัตราค่าบริการทีบ่ ริษัทจ่ายแก่แพทย์อื่นๆ
ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับแพทย์ผดู้ ารงตาแหน่งกรรมการ
ดังกล่าว

0.21

0.13

-

-

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความจาเป็นและสมเหตุสมผลโดยบริษัท
มีความจาเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนแพทย์ดังกล่าวในอัตรา
เทียบเท่ากับแพทย์อื่นๆ ที่มีคณ
ุ สมบัติใกล้เคียงกับแพทย์ผู้
ดารงตาแหน่งกรรมการดังกล่าว
บริษัททาสัญญาซื้ออาหารปรุงสาเร็จจากนายวรงค์ เหล่า
ไพบูลย์ สาหรับบริการผู้ปุวย โดยสัญญามีผลวันที่ 1
สิงหาคม 2559 และสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และ
จะมีผลบังคับใช้ต่อเป็นคราว คราวละ 1 ปี หากคู่สัญญา
ไม่ได้แจ้งความประสงค์ว่าจะยกเลิกสัญญา

3.56

5.24

0.15

0.33

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความจาเป็นและสมเหตุสมผลโดยบริษัท
มีความจาเป็นต้องซื้ออาหารสาหรับบริการผู้ปุวย ซึ่งบริษัท
ได้จัดให้มีการประมูลแข่งขันเพื่อคัดเลือกร้านอาหาร และ
มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมเสนอบริการปรุงอาหารด้วย ทั้งนี้
ราคาซื้อขายระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขตลาดโดยเป็น
รายการธุรกิจปกติที่มเี งื่อนไขการค้าทั่วไป
ทั้ ง นี้ ค ณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบจะพิ จ ารณา
เงื่อนไขการทารายการทุกปี ก่อนการต่ออายุสัญญารายปี
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บริษัทมีการกาหนดขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกันที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับ บริษัทไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทารายการ
ระหว่างกันนั้นๆ
ในกรณีที่กฎหมายกาหนดให้รายการระหว่างกันต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทนั้น บริษัท
จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็นในการท า
รายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆโดยให้มีแนวทางดังนี้
 การทารายการที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป : คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการให้ฝุายจัดการสามารถ

ทารายการระหว่างกันมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปหากรายการดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่ จะกระทา
กับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้บริษัทจะจัดทารายงานสรุปการทาธุรกรรมดังกล่าว
เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และรายการระหว่างกัน

อื่นๆ ได้แก่ รายการเช่าอาคาร และรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกู้ยืม การค้าประกัน เป็นต้น
บริษัทมีนโยบายให้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
ประชุมและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความจาเป็นของการทารายการก่อนทารายการนั้น ๆ และ
จะต้องปฏิบั ติให้เป็นไปตามกฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ งหรือ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ สาคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) และการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกาหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของ
บริษัทรวมทั้งแบบ 56-1 และรายงานประจาปี
นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว
และคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคล
ที่มีความรู้ ความชานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชานาญพิเศษ จะ
ถูกนาไปใช้ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่ นใจว่าการเข้าทา
รายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ
บริษัทแต่เป็นการทารายการที่บริษัทได้คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย
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รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นจะต้องผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทที่
มี คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็นในการทารายการและ
ความสมเหตุสมผลของรายการนั้น ๆ รวมทั้งตรวจสอบราคาและเงื่อนไขการทารายการให้เป็นไปตามลักษณะที่
สามารถเปรียบเทียบได้กับบุคคลภายนอก
กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้กาหนดขึ้น และกรรมการจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงอนุมัติ
รายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทาธุรกรรมกับบริษัท
สาหรับแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคตนั้น จะยังคงมีอยู่ในส่วนที่เป็นการดาเนินการทางธุรกิจ
ปกติของบริษัท ได้แก่ การให้บริการตรวจเอกซเรย์จมูกแก่ลูกค้าของธีรวัฒน์ไมโครคลีนิค การจ่ายค่าตอบแทนใน
รูปแบบค่าธรรมเนียมแพทย์แก่กรรมการของบริษัท สวัสดิการในการรักษาพยาบาลแก่กรรมการ ส่วนการซื้ออาหาร
จากคุณณรงค์ เหล่าไพบูลย์ จะเปลี่ยนเป็นการซื้อจากบริษัท ไฟน์เฮ้าส์ แคเตอริ่ง จากัด ซึ่งดาเนินการโดยคุณวรงค์
เหล่าไพบูลย์แทน ทั้งนี้ รายการการใช้บริการเครื่องตรวจ Audiogram ของธีรวัฒน์ไมโครคลีนิค จะไม่เกิดขึ้นอีก
เนื่องจากบริษัทได้ทาการซื้อเครื่องมือดังกล่าวจากธีรวัฒน์ไมโครคลีนิค มาดาเนินการเองแล้ว ตามความเห็นชอบของ
กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ
อย่างไรก็ดี บริษัทจะดาเนินการทารายการข้างต้นด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามนโยบายการทารายการ
ระหว่างกันของบริษัทและสอดคล้องกับข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
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การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
บริษัทประกอบธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ ภายใต้ชื่อโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ดาเนินงานภายใต้บริษัท
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีห้องตรวจจานวน 35 ห้อง และ
เตียงให้บริการจานวน 144 เตียง
รายได้จากกิจการโรงพยาบาลของบริษัทในปี 2559-2561 เติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ร้อยละ 14.0 โดยใน
ปี 2559-2561 รายได้จากกลุ่มผู้ปุวยนอกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ในอัตราร้อยละ 9.0 ซึ่งมีผลจากการย้ายมา
ให้บริการที่โรงพยาบาลแห่งใหม่ และรายได้ผู้ปุวยนอกเฉลี่ยต่อครั้งมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของรายได้จาก
ผู้ปุวยใน ในปี 2559-2561 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ในอัตราร้อยละ 17.7 ซึ่งมีปัจจัยหลักจากการมีห้องพักผู้ปุวย
เพิ่มขึ้นในโรงพยาบาลแห่งใหม่ทาให้รับผู้ปุวยเข้าเป็นผู้ปุวยในได้มากขึ้น
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาลมีรายการหลัก ได้แก่ ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ บุคลากรทางการแพทย์
ค่าธรรมเนียมแพทย์ ต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ ค่าไฟฟูา ค่าของใช้เบ็ดเตล็ดทางการแพทย์ และค่าวัสดุสิ้นเปลืองทาง
การแพทย์ โดยสัดส่วนของต้นทุนกิจการโรงพยาบาลเทียบรายได้รวม ในปี 2559-2561 คิดเป็นร้อยละ 65.7, ร้อย
ละ 66.6 และร้อยละ 71.2 ตามล าดั บ ซึ่ ง สั ด ส่ ว นต้ น ทุ น กิจ การโรงพยาบาลในปี 2561 เพิ่ ม ขึ้น จากปี 2560
เนื่องจาก การรับรู้ในค่าเสื่อมราคาของอาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่ การเพิ่มขึ้นของจานวนบุคลากร และมีต้นทุนที่
เกิด ขึ้น ในการเปิ ด ให้บริการอาคารแห่ง ใหม่ครั้ง แรกในส่ วนของค่า ของใช้ เบ็ ด เตล็ ด ทางการแพทย์ แ ละค่า วั ส ดุ
สิ้นเปลือง จานวนเงินประมาณ 4.80 ล้านบาท
ในส่วนของกาไรสุทธิในปี 2559-2561 ลดลงเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ในอัตราร้อยละ 15.5 ซึ่งเกิดจากการมี
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นในช่วงเปิดดาเนินการโรงพยาบาลแห่งใหม่ และการลดลงของรายได้อื่น

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
บริษัทแบ่งรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ออกเป็น 2 กลุ่มหลักตามประเภทของผู้ปุวย ได้แก่ ผู้ปุวยนอก (OPD)
และ ผู้ปุวยใน (IPD) โดยมีรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
ผู้ปุวยนอก (OPD)
ผู้ปุวยใน (IPD)
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล

ปี 2559
ล้านบาท ร้อยละ
175.66
42.9
234.14
57.1
409.80 100.0

ปี 2560
ล้านบาท ร้อยละ
179.66
43.5
233.36
56.5
413.02 100.0

ปี 2561
ล้านบาท ร้อยละ
208.54
39.1
324.35
60.9
532.89 100.0

ในช่วงปี 2559-2561 รายได้จากกิจการโรงพยาบาลเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้ 409.8 ล้านบาท,
413.0 ล้านบาท และ 532.9 ล้านบาทตามลาดับ การเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) คิดเป็นอัตราร้อยละ 9.0 ซึ่งมีผลจาก
การเปิดดาเนินการอาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่ และการปรับเพิ่มค่าบริการ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่ายาและ
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เวชภัณฑ์ ค่าตรวจวิเคราะห์โรค เป็นต้น นอกจากนั้น การมีคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการรักษาพยาบาลของ
บริษัทส่งผลให้ประชาชนในจังหวั ดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงให้ความไว้วางใจ และมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นโดย
ตลอด จึงมีปริมาณความต้องการใช้บริการโรงพยาบาลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับประชาชนมีความตื่นตัวใน
การใส่ใจต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสถานการณ์ที่มีภาวะโรคใหม่และโรคที่มีความรุนแรงซับซ้อน
มากขึ้น ประชาชนจึงให้ความสาคัญกับการทาประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น เป็นผลให้มีความสามารถในการเข้ารับการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนที่สูงขึ้น นับเป็นปัจจัยบวกที่สนับสนุนต่อธุรกิจโรงพยาบาล
ทั้งนี้ ในปี 2559-2561 รายได้จากกลุ่มผู้ปุวยนอกในปี 2559-2561 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.9, ร้อยละ
43.5 และร้อยละ 39.1 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาลตามลาดับ
ในส่วนของรายได้จากผู้ปุวยในปี 2559-2561 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ในอัตราร้อยละ 17.7 โดยรายได้
จากกลุ่มผู้ปุวยใน ในปี 2559-2561 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.1, ร้อยละ 56.5 และร้อยละ 60.9 ของรายได้จาก
กิจการโรงพยาบาลตามลาดับ
รายได้จากกิจการโรงพยาบาลแบ่งตามประเภทมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายได้จากผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยนอก

หน่วย

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

รายได้ - ผู้ปุวยนอก (OPD)
จานวนการใช้บริการ - ผู้ปุวยนอก
รายได้ผู้ปุวยนอกเฉลี่ยต่อครั้ง

ล้านบาท
ครั้ง
บาท/ครั้ง

175.66
106,228
1,654

179.66
103,818
1,731

208.54
105,364
1,969

เติบโตเฉลี่ยต่อปี
(CAGR)
ร้อยละ
9.0
(0.4)
9.1

รายได้จากผู้ปุวยนอก ปี 2559-2561 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ในอัตราร้อยละ 9.0 โดยปัจจัยการเติบโต
หลักมาจากรายได้ผู้ปุวยนอกเฉลี่ยต่อครั้ง โดยระหว่างปี 2559-2561 รายได้ผู้ปุวยนอกเฉลี่ยต่อครั้งเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี
(CAGR) ในอัตราร้อยละ 9.1 ซึ่งมีผลจากการปรับเพิ่มค่าบริการตามนโยบายปกติของบริษัทได้แก่ ค่าธรรมเนียมแพทย์
ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าตรวจวิเคราะห์โรค เป็นต้น
รายได้จากผู้ป่วยใน
ผู้ป่วยใน

หน่วย

รายได้ - ผู้ปุวยใน (IPD)
จานวนวันนอนผู้ปุวยใน
รายได้ผู้ปุวยในเฉลี่ยต่อเตียง

ล้านบาท
เตียง/ปี
บาท/เตียง/วัน

ปี 2559 ปี 2560

ปี 2561

233.36
18,492
12,620

324.34
26,396
12,228

234.14
18,596
12,591

เติบโตเฉลี่ยต่อปี
(CAGR)
ร้อยละ
17.7
19.1
(1.5)

รายได้จากกลุ่มผู้ปุวยในปี 2559-2561 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ในอัตราร้อยละ 17.7 โดยปัจจัยหลักเป็น
การเติบโตในส่วนของจานวนผู้เข้ารับบริการ โดยจานวนวันนอนของผู้ปุวยใน มีการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ใน
อัตราร้อยละ 19.1 ในขณะที่รายได้ผู้ปุวยในเฉลี่ยต่อเตียง ลดลงเล็กน้อยเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ในอัตราร้อยละ 1.5
ส่วน ทั้งนี้ มีผลจากการเปิดให้บริการอาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่ ซึ่งทาให้มีห้องพักรองรับความต้องการของ
ผู้รับบริการได้มากขึ้นเป็นปัจจัยสาคัญ ในขณะที่ค่ารักษาพยาบาลมีผลสัมพันธ์กับโรคที่ทาการรักษา
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ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาลในปี 2559-2561 มีจานวน 273.5 ล้านบาท, 282.8 ล้านบาท และ 386.2 ล้านบาท
ตามลาดับ โดยสัดส่วนต้นทุนกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้รวมในปี 2559-2561 คิดเป็นอัตราร้อยละ 65.7, ร้อยละ
66.6 และร้อยละ 71.2 ตามลาดับ พบว่า สัดส่วนต้นทุนกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุจาก
การเปิดให้บริการอาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ทาให้มีการรับรู้ในค่าเสื่อมราคาเพิ่ มขึ้น
รวมทั้งมีการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้บริการที่มากขึ้นด้วย นอกจากนั้น ยัง มีต้นทุนที่เกิดขึ้นในการเปิด
ให้บริการอาคารแห่งใหม่ครั้งแรก โดยเป็นการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ ของใช้เบ็ดเตล็ดทางการ
แพทย์และวัสดุสิ้นเปลือง ซึ่งไม่สามารถจัดหมวดหมู่บันทึกเป็นสินทรัพย์ได้ จึงรับรู้เป็นต้นทุน จานวนเงินประมาณ
4.80 ล้านบาท

กาไรขั้นต้น
กาไรขั้นต้น
กาไรขั้นต้น
อัตรากาไรขั้นต้น

หน่วย
ล้านบาท
ร้อยละ

ปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
136.26
33.25

2560
130.21
31.53

2561
146.72
27.53

ในปี 2559, ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีอัตรากาไรขั้นต้นคิดเป็นอัตราร้อยละ 33.25, 31.53 และ 27.53
ตามลาดับ โดยในปี 2561 บริษัทมีอัตรากาไรขั้นต้นลดลง เนื่องจาก ต้นทุนกิจการโรงพยาบาลสูงขึ้น ตามที่กล่าวไว้
ข้างต้น

รายได้อื่น
รายได้อื่นหลักประกอบด้ วย รายได้ดอกเบี้ยรับ รายได้ค่าเช่า และเงินสนับสนุนการขายจากผู้ผลิต ซึ่งเป็น
รายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการรักษาพยาบาลโดยตรง โดยปี 2559-2561 บริษัทมีรายได้อื่นเทียบรายได้รวมคิด
เป็นอัตราส่วนร้อยละ 1.6, ร้อยละ 2.7 และร้อยละ 1.8 ตามลาดับ

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายการตลาดและค่าใช้จ่ายพนักงานด้านการขาย โดยในปี 2559-2561
ค่าใช้จ่ายในการขายอยู่ที่จานวน 1.87 ล้านบาท, 3.85 ล้านบาท และ 4.38 ล้านบาทตามลาดับ ซึ่งในระหว่างปี
2559-2561 ค่าใช้จ่ายในการขายเปรียบเทียบกับรายได้รวม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.4, ร้อยละ 0.9 และร้อยละ 0.8
ตามลาดับ ทั้งนี้ ในปี 2561 มีค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์การเปิดอาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่ จานวนเงิน
ประมาณ 1.03 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2559-2561 จานวน 53.44 ล้านบาท, 57.43 ล้านบาท และ 87.46 ล้าน
บาทตามลาดับ โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารเปรียบเทียบกับรายได้รวม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.8, ร้อยละ
13.5 และร้อยละ 16.1 ตามลาดับ โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น จากค่าเสื่อมราคา ค่าตกแต่งสานักงาน
(ส่วนที่นอกเหนือจากการบันทึกเป็นสินทรัพย์) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และค่าแบบฟอร์มพนักงาน ทั้งนี้ ในปี
2561 มีค่าใช้จ่ายในการบริหารที่จะเกิดขึ้นในการเปิดให้บริการอาคารแห่งใหม่ในส่วนของค่าตกแต่งสานักงาน ค่าจ้าง
บุคลากร และค่าแบบฟอร์มพนักงาน จานวนเงินประมาณ 10.21 ล้านบาท
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ค่าใช้จ่ายอื่น – ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ค่าใช้จ่ายอื่น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร โดยในปี 2559-2560 มีจานวน 0.14 ล้าน
บาท, 0.05 ล้านบาท ตามลาดับ ส่วนในปี 2561 ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น

ต้นทุนทางการเงิน
บริษัทมีต้นทุนทางการเงินปี 2559-2561 เป็นจานวน 2.92 ล้านบาท, 2.77 ล้านบาท และ 5.07 ล้านบาท
ตามลาดับ สัดส่วนต้นทุนทางการเงินต่อรายได้รวมมีสัดส่วนร้อยละ 0.7, ร้อยละ 0.7 และร้อยละ 0.9 ตามลาดับ โดย
ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทเบิกเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มเพื่อชาระค่าก่อสร้าง

ภาษีเงินได้
บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีในปี 2559-2561 จานวน 16.69 ล้านบาท, 14.52 ล้านบาท และ 11.06 ล้านบาท
ตามลาดับ โดยสัดส่วนภาษีเงินได้ต่อรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 4.0, ร้อยละ 3.4 และร้อยละ 2.0 ตามลาดับ

กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิของบริษัทปี 2559-2561 อยู่ที่ 67.90 ล้านบาท, 63.04 ล้านบาท และ 48.43 ล้านบาท ตามลาดับ
คิดเป็นอัตรากาไรสุทธิร้อยละ 16.3, ร้อยละ 14.6 และร้อยละ 8.9 ตามลาดับ โดยบริษัทมีอัตรากาไรสุทธิปี 2561
ลดลงเนื่องจากต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นในช่วงเปิดดาเนินการโรงพยาบาลแห่งใหม่ และการลดลงของรายได้อื่น

สินทรัพย์
สินทรัพย์ของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงิน ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินค้าคงเหลือ และสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ เป็นต้น โดยสินทรัพย์รวมของบริษัท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวน 721.30 ล้านบาท, 1,689.34
ล้านบาท และ 1,816.96 ล้านบาท ตามลาดับ โดยมูลค่าสินทรัพย์ขยายตัวในช่วงปี 2559-2561 เป็นผลจากการที่
บริษัทรับรู้มูลค่าอาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่
สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561
จานวน 199.56 ล้านบาท, 548.27 ล้านบาท และ 149.12 ล้านบาท ตามลาดับ โดยมีสัดส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อ
สินทรัพย์รวมปี 2559-2561 คิดเป็นร้อยละ 27.7, ร้อยละ 32.5 และร้อยละ 8.2 ตามลาดับ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มี
จานวน 521.74 ล้านบาท, 1,141.07 ล้านบาท และ 1,667.84 ล้านบาท ตามลาดับ ทั้งนี้ รายการสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนที่มีมูลค่าสูงสุด ได้แก่ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งมีสั ดส่วนต่อสินทรัพย์รวมร้อยละ 69.3, ร้อยละ 65.6
และร้อยละ 90.3 ตามลาดับ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดเป็นจานวน 57.67 ล้านบาท, 168.54 ล้านบาท และ 69.08 ล้านบาท ตามลาดับ
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เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงิน ได้แก่ เงินฝากประจาธนาคารที่มีระยะเวลาการฝากมากกว่า 3 เดือน
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวน 110.00 ล้านบาท,
350.00 ล้านบาท และ 30.00 ล้านบาท ตามลาดับ โดยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมทั้งเงินลงทุนระยะสั้น
กับสถาบันการเงินลดลง เนื่องจากการชาระค่าก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่เป็นหลัก
ลูกหนี้การค้า (สุทธิ)
ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แยก
รายละเอียดตามอายุการค้างชาระแสดงตามตาราง ดังนี้
ลูกหนีก้ ารค้า
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
1-30 วัน
31-60 วัน
61-90 วัน
91-180 วัน
180-365 วัน
365 วันขึ้นไป

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
10.29
51.9
10.56
56.4
20.78
64.8
5.67
1.68
0.17
0.51
0.34
0.16

28.6
8.5
0.9
2.6
1.7
0.8

5.36
0.88
0.64
0.17
0.23
0.04

28.6
4.7
3.4
0.9
1.2
0.2

6.07
1.39
1.60
0.75
0.54
0.04

18.9
4.3
5.0
2.4
1.7
0.1

18.82

94.9

17.88

95.5

31.17

97.2

(0.49)

(2.5)

(0.33)

(1.8)

(0.72)

(2.3)

รวม

18.33

92.4

17.55

93.8

30.45

95.0

ลูกหนี้การค้าทีย่ ังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้
ลูกหนีก้ ารค้า - บริษัทอื่น (สุทธิ)

1.48
19.82

7.5
99.9

1.15
18.71

6.1
99.9

1.60
32.05

5.0
100.0

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

0.01

0.1

0.01

0.1

0.01

0.0

รวมลูกหนี้การค้า (สุทธิ)

19.83

100.0

18.72

100.0

32.06

100.0

รวม
หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ

สัดส่วนลูกหนี้การค้าที่เกินกาหนดชาระไม่เกิน 90 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, วันที่ 31 ธันวาคม 2560
และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีสัดส่วนร้อยละ 89.8 ร้อยละ 93.2 ร้อยละ 93.1 ตามลาดับ โดยสัดส่วนดังกล่าวอยู่ใน
ระดับสูง เป็นผลจากบริษัทมีนโยบายการควบคุมและบริหารลูกหนี้ให้เป็นไปตามนโยบายการเก็บหนี้ของบริษัทที่ได้
วางไว้
โดยบริษัทกาหนดให้เครดิตทางการค้าของบริษัทแก่ลูกหนี้บริษัทประกัน อยู่ที่ประมาณ 30-60 วัน และ
กาหนดเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 100 ในกรณีที่ลูกหนี้บริษัทประกันที่ค้างชาระนานเกินกว่า
6 เดือนขึ้นไป สาหรับลูกหนี้หน่วยงานราชการ ได้แก่ สานักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง กองทุนเงินทดแทน
ผู้ประสบภัยจากการทางาน และลูกหนี้ตั้งเบิกจากหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ เป็นต้น บริษัทได้กาหนดเกณฑ์ตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 100 กรณีลูกหนี้ดังกล่าวค้างชาระนานเกิน 1 ปีขึ้นไป ส่วนลูกหนี้ทั่วไป บริษัทไม่ได้มี
นโยบายในการให้เครดิต แต่กรณีเกิดรายการลูกหนี้ทั่วไป บริษัทได้กาหนดเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรา
ร้อยละ 100 ในกรณีที่ลูกหนี้ทั่วไปที่ค้างชาระนานเกินกว่า 1 เดือนขึ้นไป
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ในกรณีที่ลูกหนี้บริษัทประกันและลูกหนี้ทั่วไปค้างชาระนานเกินกว่า 1 ปีขึ้นไปนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
และบริษัทได้ติดตามทวงถามตามหลักเกณฑ์ที่สรรพากรกาหนดแล้ว บริษัทจะทาการตัดเป็นหนี้สูญทั้งจานวน ส่วน
ลูกหนี้หน่วยงานราชการบริษัทได้มีนโยบายการตัดหนี้สูญลูกหนี้กลุ่มที่มีระยะเวลาการจ่ายชาระล่าช้านานเกิน 2 ปี
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น รายการหลักประกอบด้วยค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ดอกเบี้ยค้างรับ รายได้ค่าบริการค้างรับ เป็นต้น
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีลูกหนี้อื่นเป็นจานวน
1.55 ล้านบาท, 0.60 ล้านบาท และ 1.70 ล้านบาท ตามลาดับ
สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือ (สุทธิ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561
มีจานวน 10.51 ล้านบาท, 10.42 ล้านบาท และ 10.42 ล้านบาท ตามลาดับ สาหรับช่วงปี 2559-2561 บริษัทมี
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย เท่ากับ 14.2 วัน
หน่วย : ล้านบาท
วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2560
2561
10.62
10.64
16.38
(0.11)
(0.22)
(0.10)
10.51
10.42
16.28

สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)
ยาและเวชภัณฑ์
หัก ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)

บริษัทมีการบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการกาหนดให้เจ้าหน้าที่ประจาคลังสินค้า และ
ห้องยาต้องทาการตรวจสอบยาและเวชภัณฑ์ในคลังสินค้าและหอผู้ปุวยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทมีการบริหาร
ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ ผู้ จั ด จ าหน่ า ยยา ท าให้ บ ริ ษั ท สามารถขอเปลี่ ย นคื น ยาที่ ใ กล้ ห มดอายุ กั บ ผู้ จั ด จ าหน่ า ยได้
นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ ในกรณีที่ บริษัทไม่สามารถ
คืนยาดังกล่าวแก่ผู้จัดจาหน่ายได้
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้าประกัน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้าประกัน เป็นผลสืบเนื่องจาก การขอออกหนังสือค้าประกันการจาก
สถาบันการเงิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวน
0.74 ล้านบาท, 1.94 ล้านบาท และ 1.94 ล้านบาท ตามลาดับ ทั้งนี้ เพื่อค้าประกันการใช้ไฟฟูา และค้าประกันการ
ซื้อยาและเวชภัณฑ์
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่ ที่ดินเปล่าบริเวณตาบลชุมแพ อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งใน
ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการใช้งานที่ดินดังกล่าว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31
ธันวาคม 2561 บันทึกบัญชีในราคาทุน จานวน 12.00 ล้านบาท
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ จานวน 499.88 ล้านบาท, 1,108.67 ล้านบาท และ 1,640.43 ล้านบาท ตามลาดับ โดยเป็นการ
เพิ่มขึ้น จากการลงทุนก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) ของบริษัทได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, วันที่
31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวน 6.98 ล้านบาท, 6.34 ล้านบาท และ 7.05 ล้านบาท
ตามลาดับ เกิดจากบริษัทลงทุนด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นรายการแสดงผลแตกต่างชั่วคราวระหว่าง การประเมินภาษีจากกาไร
ทางบัญชีกับกาไรตามเกณฑ์ภาษีอากร ทั้งนี้ ผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าวของบริษัทส่วนใหญ่เกิดจากรายการค่าเผื่อ
สินค้าล้าสมัย ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน และการเช่าซื้อสินทรัพย์ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชี แต่ไม่นับเป็น
ค่าใช้จ่ายทางภาษี ส่งผลให้มูลค่าภาษีที่จ่ายจริงสูงกว่ามูลค่าภาษีทางบัญชีซึ่งคานวณจากกาไรก่อนหักภาษีในงบ
การเงิน บริษัทจึงแสดงผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559, วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวน 2.02 ล้านบาท, 2.74 ล้านบาท และ 3.09
ล้านบาท ตามลาดับ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจา
บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น – เงินมัดจา ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, วันที่ 31 ธันวาคม 2560
และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 0.12 ล้านบาท, 0.34 ล้านบาท และ 0.11 ล้านบาท ตามลาดับ

หนี้สิน
หนี้สินหลักของบริษัทแบ่งออกเป็น หนี้สินหมุนเวียน และหนี้สินไม่หมุนเวียน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559, วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียน จานวน 131.95 ล้านบาท,
386.83 ล้านบาท และ 321.96 ล้านบาท ตามลาดับ โดยสัดส่วนหนี้สินหมุนเวียนต่อหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559, วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีสัดส่วนร้อยละ 63.9 ร้อยละ 96.7 และร้อยละ 59.7
ตามลาดับ
หนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มี
จานวน 74.68 ล้านบาท, 13.32 ล้านบาท และ 217.11 ล้านบาท ตามลาดับ โดยเพิ่มในส่วนของเงินกู้ยืมสถาบัน
การเงินเอชาระค่าก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้าของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561
มีจานวน 15.51 ล้านบาท, 16.33 ล้านบาท และ 22.70 ล้านบาท ตามลาดับ โดยระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ยของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 21.20 วัน, 20.27 วัน และ
18.19 วัน ตามลาดับ
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่น ได้แก่ ค่าแพทย์ค้างจ่าย เงินเดือนค้างจ่าย ค่าบริการวิชาชีพค้างจ่าย เป็นต้น โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559, วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวน 102.81 ล้านบาท, 310.53ล้านบาท
และ 246.39 ล้านบาท ตามลาดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายการเจ้าหนี้
สินทรัพย์ถาวรที่เกิดจากการก่อสร้างโรงพยาบาลใหม่จานวน 210.16 และ 75.79 ล้านบาท ตามลาดับ และ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายการเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน จานวน 56.18 และ 104.26
ล้านบาท ตามลาดับ
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เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
บริษัทมีวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 1 แห่ง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีมูลค่าวงเงินกู้ยืมรวม 620
ล้านบาท โดยแบ่งเป็น วงเงินเบิกเกินบัญชี 10.00 ล้านบาท และวงเงินกู้ระยะยาว 610 ล้านบาท ซึ่งวงเงินทั้งหมดมี
หลักประกันเป็นที่ดินและอาคารโรงพยาบาลของบริษัทโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, วันที่ 31 ธันวาคม 2560
และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 63.81 ล้านบาท 64.00 ล้านบาท
และ 275.51 ล้านบาท ตามลาดับ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น รายการหลักประกอบด้วย ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย และเงินประกันสังคมค้างจ่าย
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวน 5.16 ล้านบาท,
4.72 ล้านบาท และ 1.23 ล้านบาท ตามลาดับ
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559, วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวน 0.27 ล้านบาท, 0.06 ล้านบาท และ 0.41
ล้านบาท ตามลาดับ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาระผูกพัน ผลประโยชน์พนักงานของบริษัทเป็นโครงการเกษี ยณอายุ ตามอัตราเงินเดื อนเดือน
สุดท้าย ซึ่งให้ผลประโยชน์แก่พนักงานในรูปการประกันระดับเงินเกษียณอายุที่จะได้รับ โดยผลประโยชน์ที่ให้จะ
ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทางานและเงินเดือนในปีสุดท้ายของพนักงานก่อนที่จะเกษียณอายุ ทาการคานวณโดยนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต โดยข้อ
สมมติฐานหลักในการประมาณ อาทิเช่น อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน อัตราการหมุนเวียนพนักงาน อายุ
เกษียณ เป็นต้น ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเป็นจานวน 10.82 ล้านบาท, 13.32 ล้านบาท และ 14.67 ล้านบาท ตามลาดับ
ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2561 บริษัทมีภาระผูกพั นรวมจ านวน 10.36 ล้านบาท (หมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ข้อ 30.2)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น
จานวน 514.67 ล้านบาท, 1,289.19 ล้านบาท และ 1,277.90 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งสรุปการเพิ่ม ทุนในช่ว ง
ระหว่างปี 2559 - 2560 ดังนี้
 ปี 2559 เพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ 52.72 ล้านบาท จานวน 5,272,000 หุ้น ราคาที่
ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยจาหน่ายในราคาหุ้นละ 22.80 บาท มีส่วนเกินมูลค่าหุ้น 67.28 ล้านบาท
 ปี 2560 เพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก 163.78 ล้าน
บาท จานวน 163,780,000 หุ้น ในราคาที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 4.80 บาท มีส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น 602.26 ล้านบาท
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อัตราส่วนนโยบายการเงินหลักของบริษัทมีดังนี้
 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่
31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 0.40 เท่า, 0.31 เท่า และ 0.42 เท่า ตามลาดับ
 อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, วันที่ 31 ธันวาคม 2560
และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 35.25 เท่า, 34.87 เท่า และ 18.44 เท่า ตามลาดับ

กระแสเงินสด
รายละเอียดแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของกระแสเงินสดแยกตามประเภท สรุปตามตาราง ดังต่อไปนี้
กระแสเงินสด
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมการดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมการลงทุน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายงวด

หน่วย : ล้านบาท
ปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2560
2561
86.25
84.69
87.78
(207.17)
(678.15)
(332.72)
61.04
704.33
145.48
(59.88)
110.87
99.46
117.55
57.67
168.54
57.67
168.54
69.08

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดาเนินงานปี 2559 และปี 2560 มีจานวน 86.25 ล้านบาท และ
84.69 ล้านบาท ตามลาดับ ส่วนในปี 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดาเนินงานเพิ่มขึ้นจากปี 2560
จานวน 3.13 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดาเนินงาน จานวน 87.82 ล้านบาท
บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนในปี 2559-2561 จานวน 207.17 ล้านบาท, 678.15
ล้านบาท และ 332.72 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งเกิดจากการจ่า ยเงินสดเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรจากงาน
ระหว่างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลใหม่
ในปี 2559-2561 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จานวน 61.04 ล้านบาท, 704.33
ล้านบาท และ 145.48 ล้านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2569 และปี 2560 เกิดจากการเพิ่มทุน ส่วนปี 2561 เกิดจาก
การเบิกเงินกู้จากสถาบันการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพ
คล่อง (Current Ratio) เท่ากับ 1.51 เท่า, 1.42 เท่า และ 0.46 เท่า ในขณะที่มีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
(Quick Ratio) เท่ากับ 1.43 เท่า, 1.39 เท่า และ 0.41 เท่า ตามลาดับ ทั้งนี้ พิจารณาจากอัตราส่วนสภาพคล่อง
ประเภทต่าง ๆ พบว่า สภาพคล่องของบริษัท ลดลง เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายเงินสดชาระค่าก่อสร้างอาคารใหม่ ทา
ให้สินทรัพย์ลดลง ในขณะเดียวกันก็มีหนี้สินหมุนเวียนรายการเงินประกันผลงานก่อสร้างเพิ่มขึ้นด้วย
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วงจรเงินสด
วงจรเงินสดเฉลี่ยของบริษัทในปี 2559-2561 เท่ากับ 10.03 วัน, 10.21 วัน และ 11.76 วัน ตามลาดับ โดย
วงจรเงินสดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า บริษัทต้องเตรียมเงินสดเพื่อรองรับการดาเนินธุรกิจโดยเฉลี่ยประมาณ 11.76 วัน
ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาบริษัทใช้กระแสเงินสดภายในกิจการเพื่อการบริหารสภาพคล่องของบริษัทเป็นหลัก

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) ในปี 2559-2561 คิดเป็นร้อยละ 15.20, ร้อยละ
6.99 และร้อยละ 3.77 ตามลาดับ โดยอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอ่อนตัวลง เนื่องจาก บริษัทมีการเพิ่มทุนเพื่อเตรียม
รองรับการขยายการดาเนินงานการลงทุนก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่ ประกอบกับกาไรสุทธิของบริษัทลดลง
มีผลให้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในช่วงดังกล่าวอ่อนตัวลง
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การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างรายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
จากการเปิดให้บริการอาคารโรงพยาบาลแห่งปัจจุบัน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 นั้น ผลการดาเนินงานของ
บริษัทและโครงสร้างรายได้ มีเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมทางการจัดการที่เปลี่ยนแปลง
ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของโรงพยาบาล
จากการพิจารณาผลการดาเนินงานที่ผ่านมา แม้บริษัทมีรายได้ที่สูงกว่าการประมาณการ แต่ในด้านต้นทุนและ
ค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะในส่วนของค่าเสื่อมราคา และต้นทุนทางการเงินจากการกู้ยืมสถาบันการเงินก็มจี านวนค่อนข้างสูง
เนื่องจาก บริษัทมีรายจ่ายเงินลงทุนและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ ในขณะที่อัตรา
การเข้ามาใช้บริการของผู้ปุวยใน และผู้ปุว ยนอกดังกล่าวอาจมีความผันแปรตามฤดูกาล หรือภาวการณ์ระบาดของ
โรคต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษัท รวมทั้งอัตราผลตอบแทนต่อโครงการลงทุนดังกล่าว
อย่ า งไรก็ต าม บริษั ท ประเมิ น เหตุ การณ์ ดั ง กล่ า วจะส่ ง ผลกระทบเพี ย งระยะสั้ น ทั้ ง นี้ จากช่ ว งระยะเวลาที่ เปิ ด
ดาเนินการมามีผู้ปุวยเข้ารับบริการจานวนมากกว่าที่คาดการไว้ค่อนข้างมาก

การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
จากแผนการรวมกลุ่ม AEC ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทประเมินว่าปัจจัยดังกล่าวจะ
ส่งผลทั้งเชิงบวกและลบต่อภาพรวมธุรกิจทางการแพทย์ โดยเบื้องต้นคาดว่าจะมีผู้ปุวยชาวต่างชาติเข้ามารับการ
รักษาพยาบาลในประเทศไทยในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น สาเหตุหลักจากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ของประเทศไทย
มีชื่อเสียงที่สาคัญ ทั้งในด้านความคุ้มค่าและคุณภาพจากมาตรฐานการให้บริการซึ่งอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับอัตรา
ค่ารักษาพยาบาล ในขณะเดียวกัน การรวมกลุ่ม AEC อาจส่งผลให้เกิดการโยกย้ายของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีฝมี ือ
เป็นไปโดยสะดวก ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดภาวะการขาดแคลนแพทย์และพยาบาลในอนาคต เนื่องจากบุคลากรดังกล่าว
สามารถโยกย้ายไปให้การรักษาประเทศอื่นในกลุ่มซึ่งให้ผลตอบแทนที่จูงใจมากกว่า อาทิเช่น สิงคโปร์ และมาเลเซีย
ทั้งนี้ นโยบายของบริษัทยังคงมุ่งเน้นกลุ่มผู้ปุวยในประเทศเป็นหลัก อย่างไรก็ตามเนื่องจากจังหวัดขอนแก่นอยู่
ไม่ ไ กลจากประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว โดยห่า งจากเวี ย งจั น ทน์ เมื องหลวงประมาณ 200
กิโลเมตร ดังนั้น บริษัทอาจได้รับปัจจัยบวกจากผู้ปุวยกลุ่มดังกล่าวในอนาคต นอกจากนี้ ยังอาจได้รับผลบวกทางอ้อม
เนื่องจากการรวมกลุ่ม AEC สนับสนุนให้ประเทศในกลุ่มสามารถขยายการลงทุนและการโยกย้ายแรงงานเป็นไป
โดยสะดวก ส่งผลให้มีการเพิ่มจานวนแรงงานในพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลบวกต่อรายได้ของบริษัท

การขยายการบริการของโรงพยาบาลในภาครัฐ
จากการที่โรงพยาบาลในภาครัฐมีแผนที่จะก่อสร้างอาคารใหม่เพื่อรองรับผู้ปุวยเข้าพักรักษาได้ประมาณ 5,000
เตียง อาจทาให้เกิดภาวการณ์แข่งขันที่สูงขึ้ น และอาจเกิดขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ อย่างไรก็ตามจากการ
ประเมินในเบื้องต้น ผลกระทบในเชิงการแข่งขันอาจไม่รุนแรงนัก เพราะยังคงความแตกต่างของงานบริการระหว่าง
โรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชน นอกจากนั้น จากการติดตามสถานการณ์ ยังไม่ทราบถึงความชัดเจนและ
ความเป็นไปได้ของโครงการ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ใหม่ และมาตรฐานรายงานทางการเงิ น ที่ มี ก าร
ปรับปรุง
ในระหว่างปี 2561 บริษัทได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ (ปรับปรุง 2560) จานวน
หลายฉบั บ ซึ่ ง มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ส าหรับ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ที่ เ ริ่ม ในหรื อหลั ง วั น ที่ 1 มกราคม 2561 มาถื อปฏิบั ติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาคัญต่องบการเงินของบริษัท
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
มีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ได้แก่
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32

เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16

เรื่อง การปูองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงานต่างประเทศ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19

เรื่อง การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน) และ
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ในประเทศไทย โดยบริษัทเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวัง
และใช้วิธีประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทา รวมทั้ งมีการเปิดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพี ยงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการดารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน ทั้งในการกาหนดนโยบายการ
ตรวจสอบภายใน และการกากับดูแลที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีข้อมูลทางการบัญชีที่ถูกต้อง
ครบถ้วน เพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทสามารถปูองกันความเสี่ยงอันอาจเกิดแก่ธุรกิจ ตลอดจน
ปูองกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยสาคัญ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งสิ้ น เป็น
ผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนพิจารณาการ
เปิ ดเผยข้อมู ล เกี่ย วกับการท ารายการระหว่า งกัน อย่ า งครบถ้ว นและเพี ย งพอ โดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปี
จากโครงสร้างการบริหาร การกากับดูแลกิจการ และระบบควบคุมภายใน ตลอดจนผลการตรวจสอบของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทาให้คณะกรรมการบริษัทเชื่อได้ว่า งบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจาปีของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน) สาหรั บปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้แสดงฐานะ
ทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลัก การบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปในประเทศไทย

(นายวันชัย วัฒนศัพท์)
ประธานกรรมการ

(นายธีระวัฒน์ ศีนัครินทร์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติของความเป็นกรรมการอิสระอย่างครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความอิสระ
ตามขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายชื่อดังนี้
1. ศาสตราจารย์นายแพทย์วนั ชัย วัฒนศัพท์
2. นายศรัณย์ สุภคั ศรัณย์
3. นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ และนายธีระศักดิ์ ณ ระนอง เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและ
การเงินเพียงพอที่จะหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผล
การประชุมแต่ละครั้งให้คณะกรรมการบริษัททราบและพิจารณาอนุมัติในเรื่องที่เห็นสมควร สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
1. สอบทานงบการเงิน รายไตรมาส และงบการเงินประจาปี 2561 ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า การจัดทางบการเงิน
ของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ในสาระสาคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ
2. สอบทานความมีประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการพิจารณา
และติดตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน ตลอกจนพิจารณารายงานความคืบหน้าในการดาเนินการของฝุายจัดการ
ในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเพียงพอที่จะปูองกันและลดความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
3. สอบทานการปฏิบั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั กทรัพ ย์ แ ละตลาดหลั กทรัพ ย์ และข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็น
ว่า บริษัทได้มีการปฏิบัติตามระเบียบและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญ
4. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างครบถ้วนและเพียงพอ รวมทั้งมีการกาหนดราคาและ
เงื่อนไขอย่างเป็นธรรม
5. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2561 ของบริษัทฯ และกาหนดค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนาเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 โดยคณะกรรมการ
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ตรวจสอบได้เสนอให้ บริษัท พีวี ออดิท จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกาหนดค่าสอบบัญชีเป็นจานวนเงิน
1.50 ล้านบาท
6. พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในประจาปี 2561 ของบริษัทฯ และกาหนดแผนการตรวจสอบระบบการ
ควบคุมภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้ บริษัท สู่ความสาเร็จ จากัด เป็นผู้
ตรวจสอบภายในของบริษัท
ผลจากการสอบทานการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ ของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่าในปี 2561 บริษัทได้ดาเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน สอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี และบริษัทยังคงความมีประสิทธิภาพที่ดีของระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ

(ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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งบการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วย งบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
และงบกระแสเงินสดสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31
ธั น วาคม 2561 และผลการด าเนิ น งาน และกระแสเงิ น สดส าหรับ ปี สิ้ น สุ ด วั น เดี ย วกัน โดยถู กต้ องตามที่ ควรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตาม
ข้อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้า
เชื่อว่าหลักฐานการสอบบั ญชีที่ข้าพเจ้ าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า

เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่องเหล่านี้
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การรับรู้รายได้
รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล ประกอบด้วย รายได้ค่ารักษาพยาบาล รายได้ค่าบริการทางการแพทย์
รายได้ค่าห้องพักผู้ปุวย และรายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์ เป็นต้น รวมถึงมีส่วนลดสาหรับคู่สัญญาตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในสัญญาที่ทากับคู่สัญญามีความหลากหลาย โดยบริษัทรับรู้รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลเมื่อได้
ให้บริการเสร็จสิ้นลงหรือเมื่อได้ส่งมอบยาและเวชภัณฑ์แล้ว ซึ่งรายได้ของบริษัทมีจานวนเงินที่มีนัยสาคัญต่องบ
การเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และปริมาณรายการของรายได้ที่เกิดขึ้นเป็นประจาทุกวันจากผู้ปุวย
จานวนมากและหลายประเภท ทาให้บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการรับรู้รายได้ที่ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน
ข้า พเจ้ า ได้ ท าความเข้า ใจและประเมิ น การออกแบบและการน าไปปฏิบั ติ ของการควบคุม ภายใน รวมถึง ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบการดาเนินงานของโรงพยาบาลและระบบบัญชี และข้าพเจ้าได้ทาความ
เข้าใจและปฏิบัติงานทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตามการควบคุมที่สาคัญของการบันทึกบัญชีรายได้
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้มีการสุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบรายการขายและบริการที่เกิดขึ้นระหว่างปีสาหรับรายได้แต่ละ
ประเภทกับเอกสารประกอบการขายและการให้บริการ และข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างทดสอบรายการขายที่ทารายการ
ผ่านใบสาคัญทั่วไป เพื่อตรวจความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการจากการบันทึกรายการผ่านใบสาคัญทั่วไป

เรื่องอื่น
งบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน) ตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจาปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจาปี
ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความ
ขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ไ ด้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมี
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ
ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลดาเนินการแก้ไขข้อมูล
ที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่อง การ
เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงาน
ต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดาเนินงานหรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น สาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้ สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ ด้วย ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นใน
ระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูล
ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อเท็ จ จริ ง อั น เป็ น สาระส าคัญ ที่ มี อ ยู่ ไ ด้ เ สมอไป ข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อเท็ จ จริ ง อาจเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น
และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความ
เสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก
ข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
บริษัท
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผู้บริหาร

 102 

รายงานประจาปี 2561

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

 สรุป เกี่ย วกับ ความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบั ญชีส าหรับการดาเนิน งานต่อเนื่องของผู้บริหารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจ
เป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้
ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้
ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้องหรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการ
ดาเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
ข้า พเจ้า ได้ สื่อสารกับผู้ มีหน้า ที่ในการกากับ ดูแ ลในเรื่องต่า งๆ ที่ สาคัญ ซึ่ งรวมถึง ขอบเขตและช่ วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญในระบบ
การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้า
เชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อ
ปูองกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบ
การเงิน ในงวดปัจจุบันและกาหนดเป็นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่
จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการ
สื่อสารดังกล่าว

นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์
ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 8501
บริษัท พีวี ออดิท จากัด
กรุงเทพฯ 23 กุมภาพันธ์ 2562
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บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บาท
หมายเหตุ
สินทรัพย์

2561

2560

3

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

69,079,472

168,537,560

เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงิน

6

30,000,000

350,000,000

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

4, 7

33,760,904

19,310,176

สิ นค้าคงเหลือ

8

16,282,178

10,418,246

149,122,554

548,265,982

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ า
ประกัน

9

1,941,000

1,941,000

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

10

12,000,000

12,000,000

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

11

1,640,428,565

1,108,668,836

1,215,086

9,037,746

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นทรัพย์
สิ ทธิการเช่า

12

2,006,675

-

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

13

7,047,900

6,343,120

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

19

3,092,832

2,739,157

109,441

343,725

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

1,667,841,499

1,141,073,584

รวมสินทรัพย์

1,816,964,053

1,689,339,566

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
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บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บาท
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 546,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1
บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 546,000,000 หุน้ ชาระเต็มมูลค่า
แล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ
3

2561

2560

4, 15
16
28

246,392,535
73,476,685
864,001
1,225,703
321,958,924

310,532,002
63,998,991
7,585,185
4,718,181
386,834,359

17
18

202,034,020
14,665,994
410,000
217,110,014
539,068,938

13,318,755
13,318,755
400,153,114

546,000,000

546,000,000

546,000,000
669,539,669
9,520,818

546,000,000
669,539,669
9,520,818

31,820,000
21,014,628
1,277,895,115
1,816,964,053

29,389,000
34,736,965
1,289,186,452
1,689,339,566

20

20, 21

22, 23
23
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บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บาท
หมายเหตุ

2561

2560

3
รายได้ จากกิจการโรงพยาบาล
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล

4

532,885,947

413,019,006

4, 26

(386,170,494)

(282,813,984)

146,715,453

130,205,022

กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น

24

9,681,180

11,399,388

ค่าใช้จ่ายในการขาย

26

(4,377,912)

(3,848,916)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

26

(87,457,572)

(57,430,178)

ต้นทุนทางการเงิน

27

(5,065,080)

(2,766,518)

59,496,069

77,558,798

(11,062,082)

(14,519,202)

48,433,987

63,039,596

18

418,346

(1,316,038)

28

(83,669)

263,208

334,677

(1,052,830)

48,768,664

61,986,766

กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

28

กาไรสาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น :
รายการทีจ่ ะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับกาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์
พนักงาน
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

3

0.09

0.12

จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )

3

546,000,000

523,564,384
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บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและชาระแล้ว
382,220,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้
67,281,280

บาท
ส่วนเกินทุน
จากการจ่ายโดยใช้
หุน้ เป็ นเกณฑ์
9,520,818

20
22, 23
23

163,780,000
546,000,000

602,258,389
669,539,669

9,520,818

3,194,000
29,389,000

(3,194,000)
(53,507,800)
63,039,596
(1,052,830)
34,736,965

766,038,389
(53,507,800)
63,039,596
(1,052,830)
1,289,186,452

22, 23
23

546,000,000

669,539,669

9,520,818

2,431,000
31,820,000

(2,431,000)
(60,060,001)
48,433,987
334,677
21,014,628

(60,060,001)
48,433,987
334,677
1,277,895,115

หมายเหตุ
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
เพิ่มทุนหุน้ สามัญ
จัดสรรสารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
กาไรสาหรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
จัดสรรสารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
กาไรสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
26,195,000
29,451,999

รวม
514,669,097

รายงานประจาปี 2561

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จาก
กิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจาหน่ายสิ ทธิการเช่า
ค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากสิ นค้าเสื่ อมคุณภาพ (กลับรายการ)
กาไรจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายและจาหน่ายสิ นทรัพย์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้สินดาเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์ดาเนินงาน(เพิม่ ขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จ่ายชาระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการดาเนินงาน
รับดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
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2561

2560

59,496,069

77,558,798

39,074,156
93,325
940,055
392,017
(115,211)
6,022
1,783,585
(2,153,455)
5,065,080

11,763,941
822,599
(158,824)
105,868
(4,162)
195,373
1,439,967
(7,348,264)
2,766,518

104,581,643
.
(14,851,416)
(5,748,721)
34,284

87,141,814

22,925,678
(3,492,478)
(18,000)
410,000
103,840,990
2,162,126
(18,220,610)
87,782,506

(469,981)
(446,183)
(252,700)
87,976,517
7,332,825
(10,619,847)
84,689,495

2,241,091
(16,824)
(220,700)

รายงานประจาปี 2561

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บาท
2561

2560

320,000,000

(240,000,000)

-

(1,200,000)

(648,709,663)

(435,731,648)

595

7,425

เงินสดจ่ายสิ ทธิการเช่า

(1,900,000)

-

เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(2,115,635)

(1,225,043)

(332,724,703)

(678,149,266)

จ่ายชาระหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

(63,300)

(225,322)

เงินสดรับจากเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน

290,000,000

-

จ่ายชาระเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน

(78,489,295)

-

เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุน้ สามัญ

-

786,144,000

ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ เพิ่มทุน

-

(25,132,014)

จ่ายเงินปั นผล

(60,451,552)

(53,844,315)

จ่ายดอกเบี้ย

(5,511,744)

(2,616,811)

เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

145,484,109

704,325,538

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ

(99,458,088)

110,865,767

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นปี

168,537,560

57,671,793

69,079,472

168,537,560

75,793,774
104,259,312
735,514

210,156,866
470,800
56,181,253
1,127,065

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ าประกันเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากกการขายอุปกรณ์

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันปลายปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์ ยังไม่ได้ชาระเงิน
- ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ยังไม่ได้ชาระเงิน
- เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
- เงินปั นผลค้างจ่าย
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บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จํากัด (มหาชน) “บริษัท” ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2536 และได้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน
จํากัด พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 และ
ได้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 โดยประกอบธุรกิจโรงพยาบาล
ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลราชพฤกษ์”
เมื่ อวั น ที่ 8 สิ ง หาคม 2561 บริ ษั ท ได้ จ ดทะเบี ย นเปลี่ ย นแปลงที่ ตั้ ง สํ า นั ก งานจากเดิ ม เลขที่ 150/18 ถนน
มิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นเลขที่ 456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตําบลใน
เมือง อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
2. เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่
ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย
การแสดงรายการในงบการเงิน ได้ทําขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินของบริษัทได้จัดทําเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกล่าวเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับ
ภาษาไทย บริษัทได้จัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
ในการจัดทํา งบการเงิน ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บ ริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการหลายประการ ซึ่ งมี ผ ลกระทบต่ อการกํา หนดนโยบายและการรายงานจํา นวนเงิน ที่เกี่ยวกับ
สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการจากประสบการณ์ในอดีต และ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นอย่ างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั้นซึ่งไม่อาจอาศัยข้อมูล
จากแหล่งอื่นและนําไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนสินทรัพย์และหนี้สินนั้น ๆ ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้น
จริงต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณการไว้
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ําเสมอ การปรับ
ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณ
การกระทบเฉพาะงวด นั้น ๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและในงวดอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้ง
งวดปัจจุบันและอนาคต
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การเปลี่ยนแปลงจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่างปี 2561 บริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ (ปรับปรุง 2560) จํานวนหลายฉบับ
ซึ่งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น การปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ น การนํ า มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดั ง กล่ า วมาถือปฏิ บั ติ นี้ ไ ม่ มี ผ ลกระทบอย่ า งเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินของบริษัท
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้
ในระหว่างปี 2561 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศให้ใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ
ตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับ
ใหม่ จํ า นวนหลายฉบั บ ซึ่ ง มี ผ ลบั ง คับ ใช้ สํ า หรับ งบการเงิ น ที่ มี รอบบั ญ ชี เ ริ่ม ในหรื อหลั ง วั น ที่ 1 มกราคม 2562
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้เนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้
แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ซึ่งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1
มกราคม 2562 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้อง ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี/การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง
สัญญาก่อสร้าง
รายได้
รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2560)

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2560)

สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18
(ปรับปรุง 2560)

การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
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บริษัทต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กับสัญญาที่ทํากับลูกค้าทุกฉบับ ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขต
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้กําหนด 5 ขั้นตอนสําหรับ
การรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทํากับลูกค้า โดยบริษัทจะรับรู้รายได้ในจํานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่
บริษัทคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ให้ลูกค้า และกําหนดให้บริษัทต้องใช้ดุลยพินิจและ
พิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับดังกล่าว
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
ในระหว่างปี 2561 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
จํานวน 5 ฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ได้แก่
มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19

เรื่อง
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน
การป้ อ งกั น ความเสี่ ย งของเงิ น ลงทุ น สุ ท ธิ ใ น
หน่วยงานต่างประเทศ
การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี่ ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า
เครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของเครื่องมือทางการเงิน
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและโมเดลธุรกิจของบริษัท (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวน
การด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับ
การบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทําให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนว
ปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิก
ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับดังกล่าว
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
เกณฑ์ในการวัดค่าในการจัดทางบการเงิน
นอกจากที่เปิดเผยไว้ในหัวข้ออื่น ๆ ในสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุประกอบงบการเงินอื่น ๆ
เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินใช้ราคาทุนเดิม
รายได้
รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล ประกอบด้วย รายได้ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพัก และค่ายา โดย
จะรับรู้รายได้เมื่อได้ให้บริการเสร็จสิ้นลง หรือเมื่อได้ส่งมอบยาแล้ว
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าเช่ารับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
ค่าใช้จ่าย
สัญญาเช่าดาเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่
ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นจะ
บันทึกในกําไรหรือขาดทุนในรอบบัญชีที่มีรายการดังกล่าว
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการ
แปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพ
พร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืม
ประกอบด้วยดอกเบี้ย และต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น
ดอกเบี้ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริง
ค่าใช้จ่ายอื่น รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ
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ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้
บริษัทดําเนินการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่เป็นแผนจ่ายสมทบที่กําหนดการจ่ายสมทบไว้เป็นกองทุนโดย
สินทรัพย์ของกองทุนแยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสมทบเข้ากองทุน
จากพนักงานและบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและภาระหนี้ สินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึก
เป็นค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานส่วนที่เป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทํางาน
ของพนักงาน โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทํางานให้กับบริษัท
ตลอดระยะเวลาทํางานถึงปีที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์
ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้ างอิง
เริ่มต้น การประมาณการหนี้สินดังกล่าวคํานวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือ ผลกําไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
ทันที บริษัทรับรู้ผลกําไรและขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
เมื่อข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทรับรู้ผลกําไร
(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดย
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัท
ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภา พ
คล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพ
คล่องได้ บริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และ
พยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินโดยส่วนใหญ่เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั้นกับ
สถาบันการเงิน ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ําประกัน และหนี้สินทางการเงิน
โดยส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหนี้สินตามสัญญาเช่า
การเงิน ซึ่งมีการให้สินเชื่อระยะสั้น จึงทําให้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวไม่
แตกต่างกับมูลค่ายุติธรรมอย่างเป็นสาระสําคัญ
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ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่ง
ออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่บริษัทประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะประเมินความจําเป็นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
สําหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงิน ได้สําหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงิ นได้ปัจจุบันและภาษีเ งินได้รอการตั ดบัญชี ภาษีเงินได้
ปัจจุ บัน และภาษีเงิน ได้รอการตัดบั ญชี รับ รู้ในกํา ไรหรือขาดทุ น เว้น แต่ ภาษี เงิ นได้รอการตั ดบัญ ชีในส่ วนที่
เกี่ยวกับรายการที่บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชําระหรือได้รั บชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุนประจําปีที่
ต้องเสียภาษีโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจน
การปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อน ๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้ นระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่า
ฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการ
โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทต้องคํานึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทําให้จํานวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นและมีดอกเบี้ยที่ต้องชําระ บริษัท
เชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบ
จากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บน
พื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต
ข้อมูลใหม่ ๆ อาจทําให้บริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การ
เปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษี
เงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน
สําหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชําระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วย
ยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคต
จะมีจํานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะ
ถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าทีป่ ระโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึง
กําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มา โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงิน
เงิน ลงทุ นระยะสั้ นกับ สถาบัน การเงิน ประกอบด้ว ย เงิน ฝากประจํา บัตรเงิน ฝาก และตั๋ วสัญ ญาใช้เงิ นที่ มี
ระยะเวลาครบกําหนดเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ซื้อ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่ง
โดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุน
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและภาวะ
เศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น อย่างไรก็ตามการใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อ
จํานวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้น การปรับปรุงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอาจมีขึ้นได้ในอนาคต
สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อน - ออกก่อน หรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ํากว่า
ต้นทุนของสินค้า ประกอบด้วย ต้นทุนที่ซื้อ หรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการขาย
บริษัทบันทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าสําหรับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัย และค้างนาน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่ ที่ดิน ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้น
หรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ใน
การบริหารงาน
ที่ดิน แสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค้า (ถ้ามี) อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้า
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัด
มูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบํารุงอาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจําจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุนซึ่งคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพย์ ดังนี้
ประเภทสินทรัพย์
ส่วนปรับปรุงทีด่ ิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
ระบบสาธารณูปโภค
เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
อุปกรณ์และเครือ่ งมือเครือ่ งใช้
เครือ่ งตกแต่งและเครือ่ งใช้สานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ยานพาหนะ

จานวนปี
5 - 50
5 - 50
5 - 30
5 - 20
5 - 20
5 - 50
3 และ 5
5

บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปี
บัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม
รายการกําไรและรายการขาดทุนจากการจําหน่ายกําหนดโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับราคาตาม
บัญชีและรวมไว้ในกําไรหรือขาดทุน
สิทธิการเช่า
สิทธิการเช่าเป็นสิทธิการเช่าอาคาร แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าตัดจําหน่ายบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตามอายุการให้ประโยชน์เป็นเวลา 18 ปี 10 เดือน
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจําหน่ายบันทึก
ในกําไรหรือขาดทุน ซึ่งคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณเป็นเวลา 10 ปี
วิธีการตัดจําหน่าย อายุการให้ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ ได้รับการทบทวนทุ กสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุง
ตามความเหมาะสม
สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญา
เช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ํากว่า โดยจํานวนเงินที่ต้องจ่ายจะปัน
ส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่
ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะ
บันทึกในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคา
ตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่า หรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ํากว่า
ภายใต้สัญญาเช่าการเงินได้กําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินเมื่อครบ
กําหนดตามมูลค่าหรืออัตราที่ตกลงร่วมกัน ดังนั้น หากบริษัทมีนโยบายเลือกซื้อสินทรัพย์ดังกล่ าวจะบันทึก
จํานวนเงินที่ต้องจ่ายซื้อรวมไว้ในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการ
ด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทําการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่ วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรือขาดทุน
การคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่ ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย์แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการจากกระแสเงินสดที่จะ
ได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคํานึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมิน
ได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สําหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ
โดยอิสระจากสินทรัพย์อื่นให้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์
นั้นมีความเกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการหากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตาม
บัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจําหน่ายเสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
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ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สิน จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่ อบริษัท มีภาระหนี้สิ นเกิดขึ้นจากข้อพิ พาททาง
กฎหมายหรือภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชําระภาระหนี้สินดังกล่าว โดยจํานวนภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณ
จํานวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็นนัยสําคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคต
จะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคํานึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจ
ประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน
เงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นสกุล
เงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นกําไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
บริษัทได้ให้ผลตอบแทนแก่คู่สัญญาและ/หรือพนักงานโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชาํ ระด้วยตราสารทุนของบริษัทหรือ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทในนามของบริษัทที่ได้รับหรือได้มาซึ่งบริการ โดยบริษัทได้รับบริการจากคู่สัญญาบริการและ/
หรือจากพนักงานเป็นสิ่งตอบแทนสําหรับตราสารทุนของบริษัทที่ออกให้
มูลค่ายุติธรรมของบริการของคู่สัญญาและ/หรือของพนักงานเพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้ตราสารทุนจะรับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายด้วยมูลค่าที่อ้างอิงจากการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้หักด้วยราคาที่อาจต้องจ่าย
เพื่อให้ได้ตราสารทุน
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนพร้อมกับการปรับปรุงรายการเป็นส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ์ภายใต้ส่วนของผุ้ถือหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิ
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายและเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลบันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ
คณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กํา ไรต่ อหุ้น ขั้น พื้ น ฐานคํา นวณโดยการหารกํา ไรสํ า หรับ ปี ด้ ว ยจํ า นวนถัว เฉลี่ ย ถ่ว งน้ํ า หนั กของหุ้น สามั ญ ที่
ออกจําหน่ายและชําระแล้วในระหว่างปี
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สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

กาไรสาหรับปี (บาท)
หุน้ สามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้้าหนัก (หุน้ )
หุน้ สามัญทีอ่ อก ณ ต้นปี
ผลกระทบจากหุน้ ทีอ่ อกจาหน่าย
หุน้ สามัญตามวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
กาไรต่อหุน้ ขั้นพืน้ ฐาน (บาท)

2561
48,433,987

2560
63,039,596

546,000,000
546,000,000

382,220,000
141,344,384
523,564,384

0.09

0.12

4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท หรือถูกบริษัท
ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง
หรือทางอ้อมซึ่งทําให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญต่อบริษัท ผู้บริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท
ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัท
ในระหว่างปี บริษัทมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น
ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้
รายการบัญชีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

บาท
2561
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล(1)
ธีระวัฒน์ไมโครคลินิค
นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วินัย ตันติยาสวัสดิกลุ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบูลย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิราภรณ์ ศรีนัครินทร์
(1)

รายได้จากกิจการโรงพยาบาลเป็นรายได้ส่วนต่างจากสวัสดิการ
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119,303
30,890
52,827
33,448

2560
114,500
24,733
4,300
20,150
-
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บาท
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
ธีระวัฒน์ไมโครคลินิค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วินัย ตันติยาสวัสดิกลุ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรีชัย ครุสันธิ์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิราภรณ์ ศรีนัครินทร์
นายวรงค์ เหล่าไพบูลย์
บริษัท ไฟน์เฮ้าส์ แคเตอริง่ จากัด
ค่าบริการ
นายทรงธรรม ศรีนัครินทร์
นายรักธรรม ศรีนัครินทร์

2561

2560

132,990
72,540
2,091,135
3,152,641

67,700
48,400
80,180
300
3,557,393
-

85,172
573,015

-

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

บาท
2561
ลูกหนีก้ ารค้า
ธีระวัฒน์ไมโครคลินิค
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
นายวรงค์ เหล่าไพบูลย์
บริษัท ไฟน์เฮ้าส์ แคเตอริง่ จากัด
ค่าตอบแทนกรรมการค้างจ่าย
กรรมการ

2560

10,640

7,870

333,588

145,944
-

1,200,000

1,200,000

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสาคัญ
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

บาท
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
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2561

2560

11,597,034
223,952
11,820,986

9,148,313
186,302
9,334,615
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สัญญาที่สาคัญ
ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 บริษัทได้ทําสัญญากับนายวรงค์ เหล่าไพบูลย์ (“ผู้ขาย”) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับกรรมการ
ของบริษัทให้เป็นผู้ขายอาหารปรุงสําเร็จเพื่อใช้สําหรับให้บริการแก่ผู้เข้ารับบริการของบริษัท ซึ่งอัตราราคาอาหาร
เป็นราคาที่ตกลงร่วมกัน โดยสัญญาฉบับนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 หาก
คู่สัญญาไม่ได้แจ้งความประสงค์ว่าจะยกเลิกสัญญา ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต่อเป็นคราว ๆ ไปคราวละ
1 ปี ต่อมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 บริษัทได้ทําบันทึกแนบท้ายสัญญาซื้อขายอาหารกับผู้ขาย เพื่อปรับเปลี่ยน
ชื่อเป็น บริษัท ไฟน์เฮ้าส์ แคเตอริ่ง จํากัด ซึ่งมีความสัมพันธ์กับผู้ขายและเปลี่ยนแปลงราคาอาหาร
ลักษณะความสัมพันธ์
ชื่อ
นายแพทย์ธรี ะวัฒน์ ศรีนัครินทร์

ประเทศ/สัญชาติ

ลักษณะความสัมพันธ์

ไทย

ผู้ถือหุ้นและกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วนิ ัย ตันติยาสวัสดิกุล

ไทย

ผู้ถือหุ้นและกรรมการ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรีชัย ครุสันธิ์

ไทย

ผู้ถือหุ้นและกรรมการ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วลั ลภ เหล่าไพบูลย์

ไทย

ผู้ถือหุ้นและกรรมการ

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมา

ไทย

ผู้ถือหุ้นและกรรมการ

นายศรัณย์ สุภคั ศรัณย์

ไทย

ผู้ถือหุ้นและกรรมการ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วนั ชัย วัฒนศัพท์

ไทย

ผู้ถือหุ้นและกรรมการ

นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง

ไทย

ผู้ถือหุ้นและกรรมการ

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิราภรณ์ ศรีนัครินทร์

ไทย

ผู้ถือหุ้นและมีความสัมพันธ์กับกรรมการของบริษทั

นายวรงค์ เหล่าไพบูลย์

ไทย

ผู้ถือหุ้นและมีความสัมพันธ์กับกรรมการของบริษทั

ธีระวัฒน์ไมโครคลินิค

ประเทศไทย

มีความสัมพันธ์กับกรรมการของบริษทั

นายทรงธรรม ศรีนัครินทร์

ไทย

ผู้ถือหุ้นและมีความสัมพันธ์กับกรรมการของบริษทั

นายรักธรรม ศรีนัครินทร์

ไทย

ผู้ถือหุ้นและมีความสัมพันธ์กับกรรมการของบริษทั

บริษทั ไฟน์เฮ้าส์ แคเตอริ่ง จากัด

ประเทศไทย

มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นของบริษทั

หลักเกณฑ์ในการคิดรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน
นโยบายการกาหนดราคา
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล

ราคาและเงือ่ นไขเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป

ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล

ตามมูลฐานที่ตกลงร่วมกัน

ค่าบริการ

ตามมูลฐานที่ตกลงร่วมกัน
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บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

บาท
2561
2,744,068
66,335,404
69,079,472

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

2560
1,540,624
166,996,936
168,537,560

6. เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงิน
บาท
2561
30,000,000

เงินฝากประจา

2560
350,000,000

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

บาท
2560

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

2561
10,640
32,774,118
32,784,758
(721,781)
32,062,977

ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า
รายได้ค้างรับ
รวม

1,506,788
191,139
33,760,904

523,194
78,444
19,310,176

ลูกหนี้การค้า - กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
- กิจ-การอื
กิจการอื
่น ่น
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

7,870
19,030,432
19,038,302
(329,764)
18,708,538

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้

บาท
2561
ยอดยกมา
บวก หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ยอดคงเหลือ

329,764
392,017
721,781
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2560
488,588
(158,824)
329,764

รายงานประจาปี 2561

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าคงเหลือ โดยแยกตามจํานวนเดือนที่ค้างชําระได้ดังนี้

บาท
2561

2560

20,782,405

10,555,155

1 - 30 วัน

6,069,844

5,364,896

31 - 60 วัน

1,386,084

882,140

61 - 90 วัน

1,598,346

636,554

91 - 180 วัน

754,354

169,705

181 - 365 วัน

537,131

234,060

365 วันขึ้นไป

42,193

40,705

31,170,357

17,883,215

(721,781)

(329,764)

30,448,576

17,553,451

1,603,761

1,147,217

32,052,337

18,700,668

ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ

รวมลูกหนี้การค้าทีอ่ อกใบแจ้งหนี้แล้ว - กิจการอื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
ลูกหนี้การค้าทีย่ งั ไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ - กิจการอื่น
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จํานวนเงิน 10,640 บาท
เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระ (31 ธันวาคม 2560: 7,870 บาท)
8. สินค้าคงเหลือ

บาท
ยาและเวชภัณฑ์
หัก ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

 124 

2561

2560

16,384,910
(102,732)
16,282,178

10,636,189
(217,943)
10,418,246

รายงานประจาปี 2561

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ มีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้

บาท
ยอดยกมา
บวก ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)
ยอดคงเหลือ

2561
217,943
(115,211)
102,732

2560
112,075
105,868
217,943

9. เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้าประกัน
เงินฝากประจําที่มีอยู่กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จํานวนเงิน 1.94 ล้านบาท (ปี
2560: 1.94 ล้านบาท) ได้ใช้เป็นหลักประกันการใช้ไฟฟ้า และการซื้อยาและเวชภัณฑ์ (ดูหมายเหตุ 30)
10. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บาท
2561
12,000,000

ทีด่ ิน

2560
12,000,000

บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท 1989 คอนซัลแทนส์ จํากัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระให้ทําการประเมินราคาที่ดิน ซึ่งมี
ราคาประเมินจํานวนเงิน 37 ล้านบาท โดยราคาประเมินได้พิจารณาจากวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ตามรายงาน
การประเมินราคาทรัพย์สิน ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561
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รายงานประจาปี 2561

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

11. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

บาท
ส่วนปรับปรุ ง
อาคารและ
ระบบ
เครื่ องมือและ
อุปกรณ์และเครื่ องมือ เครื่ องตกแต่งและ
ที่ดิน ส่วนปรับปรุ งอาคาร สาธารณูปโภค อุปกรณ์ทางการแพทย์
เครื่ องใช้
เครื่ องใช้สานักงาน

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ซื้ อ/โอนเข้า
จาหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซื้ อ/โอนเข้า
จาหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าเสื่ อมราคา
จาหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่ อมราคา
จาหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

214,244,044
214,244,044
214,244,044
-

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
258,040,322
614,007,542
872,047,864
331,214,283
(1,159,320,757)
43,941,390

8,887,603
8,887,603

42,193,329
42,193,329
740,740,159
782,933,488

8,087,195
332,260
(414,522)
8,004,933
345,727,245
(12,990)
353,719,188

61,409,864
3,730,308
(18,000)
65,122,172
177,018,225
242,140,397

2,707,496
428,532
(42,028)
3,094,000
11,723,274
(35,306)
14,781,968

2,961,252
68,388
(86,129)
2,943,511
101,267,197
(15,006)
104,195,702

4,475,289
287,516
(24,389)
4,738,416
11,682,873
(3,990)
16,417,299

6,691,360
1,900,400
8,591,760
1,900,400
10,492,160

141,056
141,056

37,446,358
701,199
38,147,557
7,750,191
45,897,748

5,135,995
1,002,677
(269,934)
5,868,738
11,177,656
(12,989)
17,033,405

45,477,112
7,868,108
(3,536)
53,341,684
11,878,539
65,220,223

1,745,013
404,737
(31,220)
2,118,530
955,856
(35,135)
3,039,251

2,316,376
295,237
(60,373)
2,551,240
4,153,523
(8,562)
6,696,201

2,308,620
1,137,552
(21,369)
3,424,803
2,318,038
(3,989)
5,738,852

6,147,900
354,431
6,502,331
699,297
7,201,628
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-

รวม
600,810,151
620,754,946
(585,068)
1,220,980,029
1,730,161,259
(1,159,388,049)
1,791,753,239
100,577,374
11,763,941
(386,432)
111,954,883
39,074,156
(60,675)
150,968,364

รายงานประจาปี 2561

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

ส่วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

ที่ดิน

อาคารและ
ระบบ
ส่วนปรับปรุ งอาคาร สาธารณูปโภค

เครื่ องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์

บาท
อุปกรณ์และเครื่ องมือ
เครื่ องใช้

เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สานักงาน

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง

รวม

ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ขาดทุนจากการด้อยค่า

-

-

-

-

-

-

-

-

-

356,310
-

356,310
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

356,310
356,310

356,310
356,310

มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั
ภายใต้สญั ญาเช่าการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

214,244,044
214,244,044

ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั
ภายใต้สญั ญาเช่าการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

214,244,044
214,244,044

8,746,547
8,746,547

4,045,772
4,045,772

2,136,195
2,136,195

11,780,488
11,780,488

900,054
75,416
975,470

392,271
392,271

1,313,613
1,313,613

1,868,127
221,302
2,089,429

871,691,554
871,691,554

1,108,372,118
296,718
1,108,668,836

737,035,740
737,035,740

336,685,783
336,685,783

176,920,174
176,920,174

11,742,717
11,742,717

97,499,501
97,499,501

10,678,447
10,678,447

3,290,532
3,290,532

43,941,390
43,941,390

1,640,428,565
1,640,428,565
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บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

บาท
2561

2560

ค่าเสื่อมราคาสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
แสดงไว้ใน
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
รวม

27,718,850
11,355,306
39,074,156

8,569,306
3,194,635
11,763,941

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
มูลค่าตามบัญชีกอ่ นหักค่าเสื่อมราคาสะสมได้ตัดจาหน่าย
ค่าเสื่อมราคาทัง้ จานวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่

87,068,868

68,697,598

สัญญาเช่าทีด่ ิน
สัญญาเช่าอาคาร
สัญญาเช่าเครือ่ งใช้สานักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
อัตราค่าเช่าต่อเดือน
ผู้ให้เช่า
ระยะเวลา
(ล้านบาท)
3 ปี
0.04
บุคคลภายนอก
18 ปี 10 เดือน
0.003
บุคคลภายนอก
1 ปี
0.01
บุคคลภายนอก

12. สิทธิการเช่า

บาท
2561
2,100,000
(93,325)
2,006,675

สิทธิการเช่า
หัก ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
สิทธิการเช่า - สุทธิ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 บริษัทได้ทําสัญญาโอนสิทธิการเช่าอาคาร การรถไฟแห่งประเทศไทย 2 คูหา กับผู้
เช่าเดิมด้วยมูลค่าสัญญาจํานวนเงิน 2,100,000 บาท บริษัทได้ชําระเงิน จํานวน 200,000 บาทแล้ว ในวันที่ทํา
สัญญา และในระหว่างปี 2561 บริษัทได้จ่ายชําระเงินส่วนที่เหลือ เป็นจํานวนเงิน 1,900,000 บาท โดยบริษัท
ได้ทําหนังสือรับโอนสิทธิการเช่ากับผูเ้ ช่ารายเดิม เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งสัญญาเช่าอาคารระหว่างผู้ให้
เช่าและผู้เช่ารายเดิมจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 2,874 บาท ดังนั้นบริษัทได้
บันทึกเงินค่าโอนสิทธิการเช่าดั งกล่าวเป็นสิทธิการเช่า เป็นจํานวน 2,100,000 บาท และตัดจําหน่ายตามอายุ
การใช้ประโยชน์เป็นระยะเวลา 18 ปี 10 เดือน
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บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
บาท
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ซื้ อ/โอนเข้า
จาหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซื้ อ/โอนเข้า
จาหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

9,177,237
181,793
9,359,030
1,644,835
11,003,865

ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าตัดจาหน่าย
จาหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าตัดจาหน่าย
จาหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

2,154,415
822,599
2,977,014
940,055
3,917,069

ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

38,896
38,896
38,896

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

6,343,120

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

7,047,900

บาท
2561
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
แสดงไว้ใน
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

940,055
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2560

822,599

รายงานประจาปี 2561

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

14. วงเงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคาร
1 แห่ง

ประเภทสินเชื่อ
เงินเบิกเกินบัญชี

วงเงิน(ล้านบาท)
2561
2560
10.00
10.00

อ้างอิงอัตราดอกเบีย้
MOR

หลักประกัน
บริษัทใช้หลักประกันเดียวกับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 17)
15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

บาท
เจ้าหนี้การค้า- กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
ค่าแพทย์ค้างจ่าย
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
รวม

2561

2560

333,588
22,370,125
22,703,713

145,944
16,179,996
16,325,940

8,735,880
75,793,774
104,259,312
12,370,419
22,529,437
246,392,535

3,272,066
210,156,866
56,181,253
7,749,405
16,846,472
310,532,002

16. หนี้สินส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

บาท
เงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
รวม

หมายเหตุ
17
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2561
73,476,685
73,476,685

2560
63,941,448
57,543
63,998,991
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17. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

บาท
2561
เงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน
หัก ส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

2560

275,510,705
(73,476,685)
202,034,020

63,941,448
(63,941,448)
-

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

บาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม

2561

2560

63,941,448

63,805,560

บวก เงินกู้เพิม่ ขึ้น

290,000,000

-

หัก จ่ายชาระเงินกู้

(78,489,295)

-

ตัดจาหน่ายค่าใช้จา่ ยทางตรงในการกู้ยมื รอตัดจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

58,552

135,888

275,510,705

63,941,448

โดยมีรายละเอียดมูลหนี้ดังนี้
มูลหนี้ (ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย
วงเงิน
เจ้าหนี้ (ล้านบาท) 2561 2560
ระยะเวลา
(ร้อยละต่อปี)
การชาระหนี้
ธนาคาร 620.00 275.51 64.00 ธ.ค. 2558 - ธ.ค. 2568
MLR
งวดที่ 1 - 24 ชาระเพียงดอกเบี้ยนับจาก
วันที่เบิกเงินกู้ครั้งแรก (29 ธันวาคม 2558)
งวดที่ 25 - 48 ชาระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
งวดละไม่ต่ากว่า 7 ล้านบาท
งวดที่ 49 เป็นต้นไป ชาระเงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ยงวดละไม่ต่ากว่า 9 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ยืมระยะยาวอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ ซึ่งรวมถึง
การดํารงอัตราส่วนทางการเงินตามที่ธนาคารกําหนด
บริษัทได้จดจํานองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้า เพื่อใช้เป็น
หลักประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 11)
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18. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ 2560 มีดังนี้

บาท
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม
ส่วนทีร่ ับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน :
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบีย้
ส่วนทีร่ ับรูใ้ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ผล(กาไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนทีเ่ กิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์
ส่วนทีเ่ กิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่วนทีเ่ กิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
ผลประโยชน์พนักงานทีจ่ า่ ยในปีปัจจุบัน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2561

2560

13,318,755

10,815,450

1,385,416
398,169

1,025,506
414,461

(281,146)
(137,200)
(18,000)
14,665,994

(1,225,090)
878,269
1,662,859
(252,700)
13,318,755

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานภายใน 1 ปี
ข้างหน้าเป็นจํานวนเงินประมาณ 0.15 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์หลังออกจาก
งานของพนักงานประมาณ 17 ปี และ 15 ปี ตามลําดับ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สําคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจาก
งานของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้
บาท
2561
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 0.50)
อัตราการขึ้นเงินเดือน (เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 1.00)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 20.00)

เพิม่ ขึ้น
ลดลง
(762,772)
824,342
1,519,723 (1,329,678)
(1,266,501) 1,509,639
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2560
เพิม่ ขึ้น
(713,140)
1,411,494
(1,172,624)

ลดลง
770,173
(1,236,873)
1,393,255
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บริษัทกําหนดโครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้เป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่งให้สิทธิ แก่
พนักงานที่เกษียณอายุและทํางานครบระยะเวลาที่กําหนด เช่น 10 ปีขึ้นไป ได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่าอัตรา
เงินเดือนเดือนสุดท้าย 300 วัน หรือ 10 เดือน
ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
เนื่องจากเกษียณอายุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก) มีดังต่อไปนี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
เกษียณอายุ

2561
ร้อยละ 3.17
ร้อยละ 5.00
ร้อยละ 1.91 - 22.92
55 ปี

2560
ร้อยละ 2.99
ร้อยละ 5.00
ร้อยละ 1.06 - 22.92
55 ปี

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานและสะท้อนประมาณการของจังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในการประมาณการความเป็นไปได้ที่จะอยู่จนเกษียณในอนาคตอย่างสมเหตุสมผล
ประมาณการจากตารางมรณะปี 2560
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่
ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้
กําหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้างสําหรับลูกจ้างซึ่งทํางานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิ
ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่า จ้างอัตราสุดท้ าย 400 วันสุดท้าย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไ ข
โครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทมีหนี้สินผลประโยชน์หลังออก
จากงานของพนักงานเพิ่มขึ้น 4.31 ล้านบาท บริษัทจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้
ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในกําไรหรือขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้
19. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บาท
2561
3,114,575
(21,743)
3,092,832

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
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2560
2,810,211
(71,054)
2,739,157
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างปีมีดังนี้

บาท
ณ วันที่
1 มกราคม 2561
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ค่าใช้จา่ ยทางตรงในการกู้ยมื รอตัดจ่าย
สุทธิ

กาไร
(ขาดทุน)

ขาดทุน
ณ วันที่
เบ็ดเสร็จอื่น 31 ธันวาคม 2561

12,322
43,589
79,041
11,508
2,663,751

69,467
(23,043)
(11,508)
353,117

(83,669)

81,789
20,546
79,041
2,933,199

(59,343)
(11,711)
2,739,157

37,600
11,711
437,344

(83,669)

(21,743)
3,092,832

บาท
ณ วันที่
1 มกราคม 2560
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบีย้ เงินกู้ยมื ตามวิธีอตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ค่าใช้จา่ ยในการออกหุน้ เพิม่ ทุน
ค่าใช้จา่ ยทางตรงในการกู้ยมื รอตัดจ่าย
สุทธิ

กาไร
(ขาดทุน)

กาไร
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

22,415
79,041
53,809
2,163,090
1,438

12,322
21,174
(42,301)
237,453
(1,438)

263,208
-

12,322
43,589
79,041
11,508
2,663,751
-

(96,943)
(167,820)
(38,888)
2,016,142

37,600
167,820
27,177
459,807

263,208

(59,343)
(11,711)
2,739,157
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20. ทุนเรือนหุ้น
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จาก
เดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจํานวนเงิน 382.22 ล้านบาท
เป็นจํานวนเงิน 546.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จํานวน 163.78 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ในระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทได้ดําเนินการออกหุ้นเพิ่มทุน จํานวน 163.78 ล้านหุ้น ในมูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจําหน่ายในราคาหุ้น ละ 4.80 บาท รวมเป็นจํ านวนเงิน 786.14 ล้า นบาท นอกจากนี้
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเพื่อการออกหุ้นดังกล่าวสุทธิจากภาษี จํานวน 20.10 ล้านบาท ได้รับรู้สุทธิจาก
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญทําให้ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นในงบแสดงฐานะการเงิน จํานวน 602.26 ล้านบาท
โดยบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
21. ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูง
กว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทจะต้องนําค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นนี้จะนําไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้
22. สารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุน
สํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
ทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน
23. เงินปันผล
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ
ดําเนินงานสําหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท
รวมเป็นจํานวนเงิน 30.03 ล้านบาท
ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงาน
สําหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท รวมเป็น
จํานวนเงิน 30.03 ล้านบาท และอนุมัติการจัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 3.19 ล้านบาท
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ
ดําเนินงานสําหรับระยะเวลาตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท
รวมเป็นจํานวนเงิน 27.30 ล้านบาท
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ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงาน
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.048 บาท รวมเป็นจํานวนเงิน 26.21 ล้านบาท
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นเป็นจํานวนเงิน 60.06 ล้าน
บาท และ 53.51 ล้านบาท ตามลําดับ พร้อมทั้งจัดสรรสํารองตามกฎหมายเป็นจํานวนเงิน 2.43 ล้านบาท และ
3.19 ล้านบาทตามลําดับ
24. รายได้อื่น

บาท
รายได้ศูนย์อาหาร
รายได้ดอกเบีย้
เงินสนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาล
รายได้ค่าเช่า
อื่นๆ
รวม

2561

2560

963,129
2,153,455
4,754,160
653,109
1,157,327
9,681,180

7,348,264
3,423,388
221,000
406,736
11,399,388

25. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินทีบ่ ริษัทจ่ายสมทบให้ ในปัจจุบันกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนีบ้ ริหาร
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพตามข้อกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต
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26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

บาท

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ
ค่าอาหารและเครื่องดืม่
ค่าแพทย์
ค่าตรวจวิเคราะห์โรค
ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
ค่าเสือ่ มราคา
ค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายและจาหน่ายสินทรัพย์
ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา
ค่าทาความสะอาดและซักรีด
ค่าสาธารณูปโภค
วัสดุสนิ้ เปลืองสานักงานใช้ไป
ค่าวารสารและสิง่ พิมพ์
ค่าใช้จา่ ยการตลาด
ค่าทีป่ รึกษา
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าโทรศัพท์และไปรษณีย์
ค่าเดินทาง
ค่าประกันภัย
ค่าเช่า
รายจ่ายเพือ่ การศึกษาและกีฬา
ภาษี ปา้ ยและภาษี โรงเรือน
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
หนี้สญู และหนี้สญู รับคืน
ค่าเผือ่ สินค้าเสือ่ มสภาพ (กลับรายการ)
ค่าใช้จา่ ยอืน่
รวม
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2561

2560

92,792,422
8,402,353
114,165,131
8,417,038
168,725,441
1,656,000
39,074,156
940,055
6,022
3,217,523
2,272,083
12,478,902
1,948,896
129,570
2,781,728
3,186,388
3,744,739
1,636,734
963,154
566,123
518,507
20,500
384,599
392,017
161,720
(115,211)
9,539,388
478,005,978

69,676,580
6,367,990
89,978,790
7,907,553
125,316,137
1,760,000
11,763,941
822,599
195,373
3,687,712
491,307
6,489,856
1,555,311
264,915
2,820,706
4,811,023
2,709,547
1,348,059
937,539
568,149
599,705
40,000
318,585
(158,824)
503,175
105,868
3,211,482
344,093,078
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27. ต้นทุนทางการเงิน

บาท
2561
5,599,740
58,552
5,658,292
(593,212)
5,065,080

ดอกเบีย้ จ่าย
บวก ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจ่าย
รวม
หัก ดอกเบีย้ จ่ายทีถ่ อื เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน
สุทธิ

2560
2,630,630
135,888
2,766,518
2,766,518

28. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

บาท
2561

2560

ภาษีเงินได้ปจั จุบนั
สาหรับปีปัจจุบัน

11,499,426

14,979,009

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

(437,344)
11,062,082

(459,807)
14,519,202

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

บาท
2561
(83,669)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
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การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง
บาท
2561
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กาไรก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายจ่ายทีไ่ ม่ให้ถอื เป็นรายจ่ายทางภาษี
ค่าใช้จา่ ยทีม่ ีสิทธิหักได้เพิม่ ขึ้น
ภาษีเงินได้สาหรับปีปัจจุบัน
การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

20

19
19

2560
บาท
59,496,069

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

11,899,214
526,300
(926,088)
11,499,426
(437,344)
11,062,082

20

19
19

บาท
77,558,798
15,511,760
512,496
(1,045,246)
14,979,010
(459,808)
14,519,202

29. ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานสอดคล้องกับรายงานภายในสําหรับใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับ
ส่วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงานของผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของบริษัท
คือ กรรมการบริษัท
บริษัทดําเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจโรงพยาบาล ดังนั้นบริษัทมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว
บริษัทดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศ ดังนั้น บริษัทมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว
30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้
30.1 หนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อใช้ในการค้ําประกัน จํานวนเงิน 1.94 ล้านบาท
30.2 ภาระผูกพันที่ต้องจ่ายตามสัญญาดังต่อไปนี้
30.2.1 จ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในอนาคตดังนี้
ระยะเวลา
1 ปี
2 - 5 ปี
5 ปี ขึน้ ไป

ค่าเช่าและบริการจ่าย (บาท)
474,488
872,952
448,344

30.2.2 จ่ายชําระตามสัญญาจ้างที่ปรึกษา จํานวนเงิน 1.42 ล้านบาท
30.2.3 จ่ายชําระตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่ จํานวนเงิน 4.81 ล้านบาท
30.2.4 จ่ายชําระตามสัญญาบริการ จํานวนเงิน 3.12 ล้านบาท
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31. ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

บาท
ระดับ 1
สินทรัพย์ทเี่ ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน

-

ระดับ 2
37,000,000

ระดับ 3
-

รวม
37,000,000

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
32. เครื่องมือทางการเงิน
บริษัทไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกําไร
หรือการค้า
การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความ
เชื่อมั่นของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแลผลตอบแทน
ของเงินทุน ซึ่งบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อีกทั้งยัง
กํากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ
ความเสี่ยงจากสินเชื่อ
ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ หมายถึง ความเสี่ยงที่ลูกค้าไม่สามารถชําระหนี้ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ และความเสี่ยง
จากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา ซึ่งอาจทําให้เกิดความสูญเสียทางการเงินได้ ทั้งนี้บริษัทได้
กําหนดนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้า และคู่สัญญา โดย
กําหนดระเบียบการพิจารณาและระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง การที่มูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงิน หรือรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของบริษัทโดยส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวโดยอ้างอิงตามอัตราตลาด เช่น อัตรา
ดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดีของธนาคารพาณิชย์ ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์/เงินฝากประจํา หรือ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่น
เป็นต้น
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มูลค่ายุติธรรม
เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินโดยส่วนใหญ่เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
และเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ําประกัน ซึ่งมีการให้สินเชื่อระยะสั้น และหนี้สินทางการเงิน โดยส่วน
ใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ น ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับ
อัตราในตลาด จึงทําให้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวไม่แตกต่างกับมูลค่ายุติธรรม
อย่างเป็นสาระสําคัญ
33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการได้มีมติให้นําเสนอขออนุมัติต่อ
ที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 เพื่อจ่ายเงิน ปันผลจากผลการดําเนิน งานสําหรับปี 2561 ในอัต ราหุ้นละ
0.0292 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจํานวน 546,000,000 หุ้น รวมเป็นจํานวนเงิน 15.94 ล้านบาทโดยกําหนด
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
34. การจัดประเภทรายการใหม่
บริษัทได้จัดประเภทรายการใหม่บางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินปี
ปัจจุบัน ดังนี้
ก่อนจัด
ประเภทใหม่

บาท
จัดประเภท
ใหม่

หลังจัด
ประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หนี้สินส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
- เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
กาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

63,998,991

63,998,991

63,941,448 (63,941,448)
57,543
(57,543)
35,177,361
(440,396)
(440,396)
440,396

34,736,965
-

งบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส้าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ค่าใช้จา่ ยอื่น - ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร

57,234,805
195,373

57,430,178
-

-

195,373
(195,373)

35. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
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ดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์

043-333-555

www.rph.co.th
ratchaphruek hospital

@rphline
e-mail: info@rph.co.th

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน) Ratchaphruek Hospital Public Company Limited
456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร (043) 333-555 โทรสาร (043) 236-835
456 Moo 14 Mittrapharp Rd. Mueang Khon Kaen Thailand 40000 Tel. (043) 333-555 Fax. (043)236-835

