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สาส์นจากประธานกรรมการบริษัท 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

ในปี 2563 ที่ผ่านมา ประชาคมโลกได้เผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผล

กระทบทั้งในเชิงเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของประชากรทั่วโลกในวงกว้าง และมีระยะเวลายาวนานจนถึงปัจจุบัน 

นับว่ามีความท้าทายทั้งในส่วนของในการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลฯ ตลอดไปถึงการบริ หารงานของ

บริษัทฯ ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีความเชื่อมั่นว่า แนวทางในการให้บริการภายใต้

มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล และความร่วมมือร่วมใจกันของบุคลากรทางการแพทย์ การพยาบาล ส่วน

งานสนับสนุนต่าง ๆ จะผลักดันให้บริษัทฯ มีความเติบโตขึ้นได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากผลประกอบการของ

บริษัทฯ ที่ยังมีความแข็งแกร่งภายใต้สถานการณ์ที่กระทบรุนแรง 

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ มีความตระหนักในการสร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้เกิดความ

พร้อมทั้งในด้านอาคารสถานที่ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ตลอดจนความมุ่งมั่นในเจตนารมณ์ที่เน้นการ

ให้บริการที่มีคุณภาพ คงไว้ซึ่งสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์ของทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการทุกคน รวมถึงการตระหนัก

ในความปลอดภัยและการป้องกันความเสี่ยงในการรักษาบริการ โดยโรงพยาบาลฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

สำหรับโรงพยาบาลระดับสากล Joint Commission International (JCI) และมาตรฐาน Global Healthcare 

Accreditation COVID-19 Guidelines for Medical Travel Programs (GHA’s COVID-19) ซึ ่งเน้นย้ำให้ผ ู ้รับ 

บริการมีความมั่นใจในความปลอดภัยในการใช้บริการโรงพยาบาลฯ 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจและร่วมเป็น

ส่วนหนึ่งของการพัฒนาโรงพยาบาลของเรา ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะแพทย์ ทีมงานพยาบาล บุคลากร และ

ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันให้บริการและปฏิบัติงานด้วยความรัก ความทุ่มเท และจะก้าวร่วมกัน เพื่อทำให้บริษัท 

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) ของเราทุกคนได้เจริญเติบโต และได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการอย่าง

ยั่งยืนตลอดไป 

 

 (นายสุธน ศรียะพันธุ์) 

 ประธานกรรมการ 

 บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) 
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วิสัยทัศน์  

เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนช้ันนำที่ให้บริการด้านสุขภาพ 
อย่างมีคณุภาพมาตรฐานสากล ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

 

พันธกจิ  

เรามุ่งมั่นพัฒนาและให้บริการด้านสุขภาพทีม่ีความปลอดภยัระดับมาตรฐานสากล ด้วย
ความเห็นอกเห็นใจ ค่าบริการที่เป็นธรรม  
เป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยยีวยา  
มุ่งเน้นให้เกิดประสบการณ์ที่เป็นเลิศแก่ผูร้ับบริการ 

 

ค่านิยมองค์กร  

Integrity: ดำรงไว้ซึ่งความบริสทุธิ์แห่งการประกอบวิชาชีพ 

Happiness: ใส่ใจความสุขของบุคลากร ร่วมกนัพัฒนาความสุขในโรงพยาบาล 

Humanized and Holistic Care: การทำงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรณุา
Thai Hospitality: ตอ้นรับด้วยไมตรีและดูแลอยา่งเอือ้อาทร 
Professional: มคีวามเชี่ยวชาญและให้ความเช่ือมั่นได้ในงานที่รับผิดชอบ 
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ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญอื่น  
 

ชื่อบริษัท บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) 
 

RATCHAPHRUEK HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED  

ประเภทธุรกิจ สถานพยาบาลเอกชนประเภทรับผู้ป่วยไว้คา้งคืน  

เลขทะเบียนบรษิัท 0107559000419 

ทุนจดทะเบียน 546 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้วเต็มจำนวน 

จำนวนหุ้นสามัญ 546 ล้านหุ้น ราคาที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 

ที่ตั้ง 456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  

จังหวัดขอนแก่น 40000 

โทรศัพท์ 043-333-555 กด 0 

โทรสาร 043-236-835 

Homepage www.rph.co.th  

นักลงทุนสัมพันธ์ 043-333-555 ต่อ 4054 ,  chatsiam.j@rph.co.th 

 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
 

เลขที่ 93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400   

 โทรศัพท์ 02-009-9000 

 โทรสาร 02-009-9991 

 

ผู้สอบบัญช ี บริษัท พีวี ออดิท จำกัด 
 

100/19 ชั้น 14  อาคารว่องวานิช ถนนพระราม 9  

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 โทรศัพท์ 02-645-0080  

 โทรสาร 02-645-0020 

  
  

http://www.rph.co.th/
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ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วุฒิศาล จำกัด 
 

1783/82  ซอยลาดพร้าว 35/1  ถนนลาดพร้าว  

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

 โทรศัพท์ 081-618-2458, 081-685-9941 

 e-mail: gobowgreen@gmail.com 
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ข้อมูลสำคัญทางการเงิน  
 

งบการเงินโดยสรุป  

สำหรับปี สิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม  หน่วย : ล้านบาท 

 2563 2562 2561 
สินทรัพย์หมุนเวียน 239.23 119.82 149.12 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,564.93 1,631.43 1,667.84 

สินทรัพย์รวม 1,804.16 1,751.26 1,816.96 
หนี้สินหมุนเวียน 225.36 240.53 321.96 

หนี้สินไม่หมุนเวียน 223.52 193.24 217.11 
หนี้สินรวม 448.88 433.77 539.07 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,355.28 1,317.48 1,277.90 

รายได้รวม 812.53 830.26 542.57 
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 799.33 816.57 532.89 

รายได้อื่น 13.20 13.69 9.68 
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล 566.64 571.59 386.17 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 6.05 4.73 4.38 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 115.53 123.63 87.46 

ต้นทุนทางการเงิน 7.83 10.19 5.07 
ภาษีเงินได ้ 22.64 23.71 11.06 

กำไรสุทธิสำหรบัป ี 93.84 96.41 48.43 
กำไรสิทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.17 0.18 0.09 
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อัตราส่วนทางการเงิน 

 2563 2562 2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง    
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.06 0.50  0.46  
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.96 0.41  0.41  

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.80 0.72  0.25  
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 16.47 20.09  20.57  

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 21.85 17.92  17.51  
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 25.14 30.12  28.92  

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 14.32 11.95  12.45  

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 18.44 21.39  19.79  
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน) 19.53 16.83  18.19  

วงจรเงินสด (วัน) 16.64 13.04  11.76  

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร    
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 29.11 30.00  27.53  
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ) 13.90 14.28  10.30  

อัตรากำไรอื่น (ร้อยละ) 1.63 1.65  1.78  
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (ร้อยละ) 167.49 174.33 159.95 

อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 11.55 11.61  8.93  

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 7.02 7.43  3.77  

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทำงาน    
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 5.28 5.40  2.76  
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) 11.62 11.23  6.37  

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.46 0.47  0.31  

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน   
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.33 0.33 0.42  

อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) 14.10 22.28 19.51  
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (เท่า) 2.06 0.77 0.12 

อัตราการจ่ายปันผล (ร้อยละ) 75.64 79.28 94.91 
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) 1.89 1.94 1.32 
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รายชื่อกรรมการ 

และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ 
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นายสุธน ศรียะพันธุ์ 
ประธานกรรมการ  
(รับตำแหน่งประธานกรรมการเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564)  
รับตำแหน่งกรรมการ ปี 2563 อายุ 74 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 1.47 
จำนวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2563       3/4 คร้ัง 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 
• บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
• วุฒิบัตรหลักสูตร การรักษาความมั่นคงของชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
• รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• Certificate “Health Care Administration And Hospital Management” Galilee Collage, 

Israel 
• Master of Business Administration Alabama A&M University,  U.S.A. 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

ประธานกรรมการ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ จ.สงขลา 

ประธานกรรมการ โรงพยาบาลอบุลรักษ์ ธนบุรี จ.อุบลราชธานี 
รองประธานกรรมการ โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

รองประธานกรรมการ โรงพยาบาลชุมเวช จ.ชุมพร 
ที่ปรึกษา โรงพยาบาลสิริเวช จ.จันทบุร ี

ที่ปรึกษา โรงพยาบาลสิโรรส จ.ปตัตานี 

ที่ปรึกษา โรงพยาบาลสิโรรส จ.ยะลา 
ที่ปรึกษา โรงพยาบาลราษฎร์นรา จ.นราธวิาส 

 

  

 



 
รายงานประจำปี 2563 
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ศาสตราจารย์นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบูลย์ 
รองประธานกรรมการ  

รับตำแหน่ง ปี 2536 อายุ 65 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 4.49 
จำนวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2563       5/5 คร้ัง 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

• อนุมัติบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชพีเวชกรรม  
อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตวัสาขารังสีวินิจ ราชวิทยาลยัรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 

• Diploma in Angiography and Interventional Radiology  
Singapore General Hospital ประเทศสิงคโปร์ 

• วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสวีินิจ  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสุขภาพ Thai CERTC Consortium จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
• แพทยศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (แพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017 Thai Institute of Directors (IOD) 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2536 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด 
(มหาชน) 

2526 – ปัจจุบัน Lecturer ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

  

 



 
รายงานประจำปี 2563 
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นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ 
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

รับตำแหน่ง ปี 2536 อายุ 64 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 11.66 
จำนวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2563       5/5 คร้ัง 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร คู่สมรสเป็นผู้บริหาร 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

• แพทยศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (แพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
• วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017 Thai Institute of Directors (IOD) 
• สัมมนาเชงิปฏบิัติการ “เทคนิคการเขียน CG Report ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2561” 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
• CEO Club 2017 "Digital Disruption : Future is now" ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
• CEO Club 2018 "Start Less Finish More” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
• สัมมนาเชงิปฏบิัติการ “Top Executives Acceleration Program” Sasin Executive Education 
• สัมมนาเชงิปฏบิัติการ “Strategic Board Master Class (SBM) รุ่น 7/2019” Thai Institute of 

Directors (IOD) 
• Board War Room : “Leading you business through pandemic time”  (On line) Thai 

Institute of Directors (IOD) 
• The Standard Economic Forum :“THE WORLD AFTER COVID-19: HOW THAILAND WINS IN 

THE NEXT NORMAL” (On line) The Standard Company Limited 
• 2nd Annual Patient Experience & Engagement : Review & Reset your Patient Experience 

Strategy in a COVID-19 Era (Virtual Event), Bii World 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2538 – ปัจจุบัน  กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) 

2530 – ปัจจุบัน ผู้รับอนุญาตดำเนนิการสถานพยาบาล ธีระวัฒนไ์มโครคลนิิก 

2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ไตรสิกขา จำกัด  

(โรงเรียนปิติศึกษา จังหวัดเชียงราย) 

 

 



 
รายงานประจำปี 2563 

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) 
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รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศรีชัย ครุสันธิ์ 
กรรมการ  

รับตำแหน่ง ปี 2536 อายุ 65 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 1.03 
จำนวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2563       5/5 คร้ัง 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

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

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด 
(มหาชน) 

2548 – 2559 รองหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาฝา่ยรังสีรักษา  ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2547 – ปัจจุบัน กรรมการสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่ง
ประเทศไทย 

สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่ง
ประเทศไทย 

2547 – ปัจจุบัน อนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบบอร์ดสาขารังสี
รักษาและมะเร็งวิทยา 

สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่ง
ประเทศไทย 

 

  

 



 
รายงานประจำปี 2563 
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ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา 
กรรมการ  

รับตำแหน่ง ปี 2536 อายุ 65 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.44 
จำนวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2563       5/5 คร้ัง 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

• ปริญญาบตัร วปอ.(วปอ.50)  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
• อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน   
• แพทยสภา 
• แพทยศาสตรบณัฑิต  มหาวทิยาลัยขอนแก่น  
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (แพทยศาสตร์)มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 134/2017 Thai Institute of Directors (IOD) 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด 
(มหาชน) 

2556 – 2559 อธิบดีกรมการแพทย์ กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข 

2555 – 2556 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

2554 – 2555 อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

 

  

 



 
รายงานประจำปี 2563 
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นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  

รับตำแหน่ง ปี 2558 อายุ 47 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.0026 
จำนวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2563       5/5 คร้ัง 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการเงิน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
• บัญชบีัณฑิตมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 114/2015  Thai Institute of Directors (IOD) 
• Advanced Audit Committee Program 25/2017 Thai Institute of Directors (IOD) 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2556 – 2558 ผู้อำนวยการ  สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
 

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) 

2558 – 2561 กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัญชีกิจ พีแอนด์เอส คอนโซลิเดชัน่ จำกัด 

2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) 

2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

บริษัท  สบายเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 

2562 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) 

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเอส ไอพีโอ คอนโซลเิดชั่น จำกัด 

 

ไม่มสี่วนได้เสยีในบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

 



 
รายงานประจำปี 2563 
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ดร.ธีระศักดิ์ ณ ระนอง 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

รับตำแหน่ง ปี 2559 อายุ 45 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 
จำนวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2563       5/5 คร้ัง 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 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 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) 

หัวหน้าภาควิชาความเปน็ผูป้ระกอบการ
(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื (องค์การมหาชน) 

2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารเงิน สำนักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

2552 – 2554  อนุกรรมการตรวจสอบ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวยั่งยืน 

2553 – 2554 อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง การประปานครหลวง 

2546 – 2559  Full-time Lecturer MBA Program มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 

2540 – 2559  Full-time Lecturer ภาคการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 

 

ไม่มสี่วนได้เสยีในบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) 
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นายวรเทพ รางชัยกุล 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

รับตำแหน่ง 12 กุมภาพันธ์ 2564 อายุ 60 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 
จำนวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2563       0 คร้ัง 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาดีทรอยท์ เมอร์ซี่ รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• Advanced Management Program (AMP)  โรงเรียนธุรกิจมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด (Harvard 

Business School : HBS) เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ประกาศนียบัตรฝึกอบรม Digital Marketing มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2531-2537 รองผู้อำนวยการฝา่ยการตลาด บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ จำกัด สาขา
ประเทศไทย และประเทศสหรัฐอเมริกา 

2537-2545 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วอเนอร์ - แลมเบิท (ไทย) จำกัด 

2545-2552 ประธานบริษัท บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ 
(ประเทศไทย) จำกัด 

2552-2556 ประธานเจ้าหนา้ที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดัชมลิล์ จำกัด 

2552-2556 ประธานเจ้าหนา้ที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จำกัด 

2556-2559 ประธานเจ้าหนา้ที่บริหารกลุ่มบริษัท บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จำกัด 
(มหาชน) 

2560-2561 ประธานเจ้าหนา้ที่บริหารกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัท พรีเมียร์  

2562- ปัจจุบัน ประธานเจ้าหนา้ที่บริหารและผูก้่อตั้ง  บริษัท เท็ด พาร์ทเนอร์ส จำกัด 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
ประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  เริ่มก่อตั้งในปี 2536 ในนามของบริษัท สีฐาน
การแพทย์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ ในนามโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ซึ่งนับเป็นโรงพยาบาล
เอกชนที่มีชื่อเสียงในจังหวัดขอนแก่น ด้านคุณภาพการรักษาพยาบาลภายใต้ราคาที่เหมาะสม โรงพยาบาลก่อตั้งโดย
กลุ่มแพทย์และอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งปัจจุบันเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นหลักในบริษัท
ได้แก่ นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ศาสตราจารย์นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบูลย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายแพทย์วินัย ตันติยาสวัสดิกุล ซึ่งมองเห็นความต้องการของบริการทางด้านสาธารณสุขของประชาชนในบริเวณ
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา และทางการแพทย์ ของภาคตะวันออกออกเฉียงเหนือและ
ภาคพื้นอินโดจีน (Economic Center, Education Center and Medical Hub of Indochina) เป็นแหล่งที่ตั้งของ
ศูนย์กลางด้านการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ มี
บุคคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาเข้ามาทำงานและพักอาศัยอยู่ประจำเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดขยายตัวของที่
พักอาศัย หมู่บ้านจัดสรร รวมถึงมีคนจากต่างถิ่นเข้ามาพักอาศัยและทำงานเป็นจำนวนมาก โดยทางผู้ก่อตั้งได้เล็งเห็น
ว่าการให้บริการของสถานพยาบาลต่างๆ ในเขตอำเภอเมืองและจังหวัดใกล้เคียงยังมีจำนวนไม่มากและไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการดังกล่าว จึงได้ตัดสินใจก่อตั้งโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขึ้นในบริเวณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู ่ในทำเลที่มีการเติบโตสูง และอยู่บนถนนสายหลัก คือ ถนนมิตรภาพ โดยได้เริ ่มเปิด
ดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2537 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัด
ใกล้เคียงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  

โรงพยาบาลฯ ได้ร ับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล JCI (Joint Commission 
Internatioal) เมื ่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 และได้รับการรับรองมาตรฐาน Global Healthcare Accreditation 
COVID-19 Guidelines for Medical Travel Programs (GHA’s COVID-19) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563  ซึ่งเป็น
โรงพยาบาลแห่งที่ 2 ของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว 

บริษัทมีพันธกิจในการดำเนินธุรกิจได้แก่ “โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จะดำรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์แห่งการประกอบ
วิชาชีพ” ซึ่งบริษัทได้ยึดถือและปฏิบัติมานับตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินงานโรงพยาบาลตั้งแต่ปี 2537 ซึ่งเป็น พันธกิจหลักที่
บริษัทให้ความสำคัญเสมอมา โดยเป็นที่มาของการให้บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจ 
ความเชื่อมั่นและศรัทธาจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นเหตุผลหลักประการหนึ่งที่ทำให้ผลการดำเนินงาน
บริษัทสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนรวม 546 ล้านบาท 
มีจำนวนเตียงผู้ป่วยจดทะเบียนรวม 198 เตียง และเปิดใช้จริงรวม 171 เตียง โดยมีห้องตรวจทั้งหมด 35 ห้อง  
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ 

ปี  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท 

2536 - ดำเนินการจัดตั ้ง บริษัท สีฐานการแพทย์  จำกัด เพื ่อประกอบกิจการโรงพยาบาลภายใต้ชื่อ 
“โรงพยาบาลราชพฤกษ์” มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 20,000,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ตั้งอยู่
บริเวณถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

- ในปีเดียวกัน บริษัทได้เพิ ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ ้นจำนวน 
5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล 
และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน 

2537 - เร่ิมเปิดดำเนินงาน เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2537 โดยมีจำนวนเตียงจดทะเบียนทั้งหมด 50  เตียง 

2539 - บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 80,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นจำนวน 8,000,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 10 บาท เพื่อปรับปรุงพื้นที่ดำเนินงานและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ 

2547 - บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 90,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นจำนวน 9,000,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 10 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท 

2549 - บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพ บันไดขั้นที่ 1 สู่ HA (Hospital Accreditation) จากสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2549 

2553 - เนื่องจากพื้นที่ของโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิมเริ ่มมีความแออัด ดังนั้น บริษัทจึงวางแผนการลงทุน
ก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม และได้ทำการซื้อที่ดินขนาดกว่า 10 ไร่ เพื่อขยายพื้นที่ในการให้บริการแก่
ผู้ป่วยที่มีความต้องการบริการทางการแพทย์เพิ่มข้ึน 

2555 - บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเรื่อยมาเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท โดย ณ ปี 2555 
บริษัท สีฐานการแพทย์ จำกัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 135,000,000 บาท  

2556 - ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556  มีมติพิเศษอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 
135,000,000 บาท เป็น 229,500,000 บาท โดยการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญใหม่จำนวน 
9,450,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทแก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีกำหนดการเพิ่มทุนจดทะเบียน
หุ้นออกใหม่ ทั้งหมด 4 ครั้ง ครั้งละ 2,362,500 หุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการก่อสร้าง
โครงการโรงพยาบาลใหม่เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท 

- นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน
ในปี 2555 ให้ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 13,500,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 
18,900,000 บาท 

- ในระหว่างปี 2556 บริษัทได้ทำการทยอยเรียกชำระค่าหุ้นตามมติพิเศษ โดยครั้งแรกรวมจำนวน 
2,362,500 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 23,625,000 บาท เป็นผลให้ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 158,625,000 บาท จำนวนหุ้นทั้งหมด 15,862,500 หุ้น 



 
รายงานประจำปี 2563  

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) 

 19  

ป ี  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท 

- โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลแห่งปัจจุบันได้ ผ่านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพ (EIA : Environmental Impact Assessment) จากสำนักงานนโยบายและแผนพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

2557 - ในระหว่างปี 2557 บริษัทได้ทำการเรียกชำระค่าหุ้นครั้งที่สองตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น       
ปี 2556 อีกจำนวน 2,362,500 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 23,625,000 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียน    
ชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 182,250,000 บาท จำนวนหุ้นทั้งหมด 
18,225,000 หุ้น 

- ที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจำปี 2557 มีมติอนุมัติให้จ่ายเง ินปันผลจากผลการดำเนินงาน               
ในปี 2556 แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 13,500,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 
16,200,000 บาท  

2558 - ในระหว่างปี 2558 บริษัทได้ทำการเรียกชำระค่าหุ้นครั้งที่สามตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น       
ปี 2556 จำนวน 2,362,500 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 23,625,000 บาท เป็นผลให้ทุนจดทะเบียน      
ชำระแล้วของบริษัทหลังการจำหน่ายหุ้นครั้งนี ้ เท่ากับ 205,875,000 บาท จำนวนหุ้นทั้งหมด 
20,587,500 หุ้น 

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 
2557 ให้ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนรวม 18,748,125 บาท โดยจำแนกเป็น 
1. จำนวน 15,862,500 หุ้น หุ้นละ 1.10 บาท สำหรับหุ้นเดิมที่ชำระภายในวันที่ 31 ธันวาคม 

2556 เป็นจำนวนเงิน 17,448,750 บาท 
2. จำนวน 2,362,500 หุ้น หุ้นละ 0.55 บาท สำหรับหุ้นใหม่ที่ชำระภายในวันที่ 30 มิถุนายน 

2557 เป็นจำนวนเงิน  1,299,375 บาท 

 - บริษัทได้ทำการทบทวนรายละเอียดโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลใหม่ตามแผนที่ได้แจ้งจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นปี 2556 ทั้งนี้ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 
1/2558  และมีมติอนุมัติให้ยกเลิกการเพิ่มทุนครั้งที่สี่ตามมติพิเศษ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2556 
และมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 176,345,000 บาท โดยการออกหุ้นใหม่
จำนวน 17,634,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการก่อสร้าง
โรงพยาบาลใหม่ตามแผนงาน ซึ่งการออกหุ้นใหม่จำนวนดังกล่าวสามารถจำแนกได้ดังนี้ 

1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,000,000 หุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อในทะเบียนหุ้นของ   
บริษัท ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 10 บาท 

2. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,362,500 หุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ที่ได้ทำการจองซื้อไว้แล้วจากการ
กำหนดการจำหน่ายหุ้นในงวดที่สี่ตามมติพิเศษ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2556 
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ปี  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท 

3. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,272,000 หุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อในทะเบียนหุ้นของบรษิัท 
ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 22.80 บาท 

- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ ้นของบริษัทครั้งที ่ 1/2558 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล            
ให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 20,587,500 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 5.40 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 111,172,500 บาท 

2559 - เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 บริษัทได้ดำเนินการลงนามในสญัญาก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลใหม่ กับ
ผู้รับเหมาหลัก ได้แก่ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีมูลค่างาน      รวม 
791.8 ล้านบาท โดยอาคารโรงพยาบาลใหม่มีขนาด 202 เตียง และมีมูลค่าโครงการประมาณ 
1,404 ล้านบาท 

- ที ่ประชุมสามัญผู ้ถ ือหุ ้นของบริษัทปี 2559 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้ผู ้ถ ือหุ ้นในสมุด             
จดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 32,950,000 หุ้น หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวน
เงิน 16,475,000 บาท 

- บริษัทได้ดำเนินการแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ 
จำกัด (มหาชน) เพื่อเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
จาก 10.00 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้จำนวนหุ้นเปลี่ยนแปลงจากเดิม 38,222,000 
หุ้นเป็น 382,220,000 หุ้น  นอกจากนี้ยังดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 546,000,000 บาท 
เพื่อรองรับการเตรียมเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป โดยยังมีทุนจดทะเบียน    ที่ชำระแล้วจำนวน 
382,220,000 บาท   

- บริษัทได้ทำสัญญาว่าจ้างบริษัท เฮลธ์แคร์ เอ็กซเปิร์ท จำกัด เมื่อเดือนกันยายน เพื่อเป็นที่ปรึกษา
สำหรับการก่อสร้าง และเตรียมการอาคารโรงพยาบาลใหม่ให้สามารถรองรับมาตรฐานการให้บริการ
และความปลอดภัยในระดับสากล (Joint Commission International Accreditation หรือ JCI) 

2560 - บริษัทได้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้ครบทั้งจำนวน ทำให้บริษัทมีทุนจด
ทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 546 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และถือเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560  

2561 - บริษัทได้ย้ายอาคารบริการผู้ป่วยจากโรงพยาบาลแห่งเดิม โดยเปิดดำเนินการอาคารโรงพยาบาล
แห่งปัจจุบัน ซึ่งตั ้งอยู่เลขที่ 456 หมู่ที ่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2561 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีห้องตรวจจำนวน 35 
ห้อง และเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน จำนวน 117 เตียง 
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ป ี  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท 

2562 - บริษัทได้รับอนุญาตให้เพิ่มจำนวนเตียงจดทะเบียนรับผู้ป่วยในไว้ค้างคืน เป็น 171 เตียง เมื่อวันที่ 
23 พฤษภาคม 2562 

 - บริษัทได้รับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล JCI (Joint Commission Internatioal) 
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 

2563 - บริษัทได้รับอนุญาตให้เพิ่มจำนวนเตียงจดทะเบียนรับผู้ป่วยในไว้ค้างคืน เป็น 198 เตียง เมื่อวันที่ 
10 สิงหาคม 2563 

 - บริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน Global Healthcare Accreditation COVID-19 Guidelines 
for Medical Travel Programs (GHA’s COVID-19) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 
2563  ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 2 ของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ  
 

โครงสร้างรายได้ 

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลของบริษัทมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2561 ถึงปี 
2563 ดังแสดงในแผนภาพและตารางด้านล่างต่อไปนี้  

 
 

แผนภาพแสดงโครงสร้างรายได้ของบริษัทปี 2561-2563 

 

 
 

โครงสร้างรายได้ของบรษิัทปี 2561–2563 
 

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ผู้ป่วยนอก (OPD) 209.09 39.24 282.96 34.65 291.22 36.43 

ผู้ป่วยใน (IPD) 323.80 60.76 533.61 65.35 508.11 63.57 

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 532.89 100.00 816.57 100.00 799.33 100.00 
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ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) เป็นโรงพยาบาลที่ ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในระดับตติยภูมิ     

(ระดับความซับซ้อนไม่สูง) โดยให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาล รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ป่วยที่เข้ามา
รับบริการ โดยมีขอบเขตพื้นที่การให้บริการครอบคลุมจังหวัดขอนแก่น และทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอินโดจีน โดยมีจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม 
อุดรธานี เป็นต้น 

ขอบเขตการให้บริการทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลให้บริการทางการแพทย์ผ่านโรงพยาบาลเอกชน โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ด้ วย

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของผู้เข้ามาใช้บริการ 
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ เป็นโรงพยาบาลทีใ่ห้การดูแลรักษาผู้ป่วยในระดับทุติยภูมิโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาหลัก ๆ ได้แก่ 

สูติ-นรีเวช 
บริการตรวจวินิจฉัย ให้การรักษา รวมทั้งให้คำแนะนำป้องกันโรคภายในของสตรีทุกช่วงวัย ตั้งแต่วัยรุ่นจนถึง

ผู้สูงอายุ โดยมีบริการต่าง ๆ อาทิเช่น การคุมกำเนิด การรับฝากครรภ์ ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันความเสี่ยงระหว่าง
ตั้งครรภ์ บริการคลอดบุตร การให้นมบุตรที่ถูกวิธี ให้คำปรึกษาภาวะมีบุตรยาก รวมถึงการตรวจสุขภาพและ
คำแนะนำสำหรับสตรีวัยทอง 

ศัลยกรรม  
▪ ศัลยกรรมทั่วไป ให้บริการทางศัลยกรรมต่าง ๆ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย โดยให้บริการ

ครอบคลุมศัลยกรรมหลายด้าน อาทิเช่น  การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี การผ่าตัดไส้ติ่ง การผ่าตัดไส้เลื่อน การผ่าตัดก้อนเนื้อ
ต่าง ๆ ในร่างกาย เป็นต้น 

▪ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ อาทิเช่น การผ่าตัด
กระดูกหัก รักษาอาการข้ออักเสบ ข้อเสื่อม หรือโรคกระดูกพรุน เป็นต้น 

▪ ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ให้บริการในการตรวจและรักษา โรคภาวะผิดปกติในการปัสสาวะ การ
ติดเชื้อของระบบปัสสาวะ ภาวะต่อมลูกหมากโต ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ป่วยชาย รวมทั้งโรคนิ่วในไต 
กรวยไต ท่อไต หรือกระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น และโรคต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับระบบทางเดินปัสสาวะ 

อายุรกรรม  

▪ อายุรกรรมทั่วไป  ให้บริการตรวจ และรักษาพยาบาลโรคทางอายุรกรรมทั่วไป ได้แก่ โรคปอด โรคระบบ
ทางเดินหายใจ โรคฮอร์โมนผิดปกติ โรคไต โรคระบบต่อมไร้ท่อ โรคติดเชื้อ เป็นต้น 

▪ อายุรศาสตร์เฉพาะด้าน  นอกจากการให้บริการอายุรกรรมทั ่วไปแล้ว 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 และรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กซึ่งป่วยด้วยโรคทั่วไป หรือปัญหาภาวะ
วิกฤติ นอกจากนี้ ยังให้คำปรึกษาการดูแลสุขภาพเด็กตามช่วงวัย รวมทั้งการส่งเสริมและประเมินภาวะสุขภาพเด็ก 
และติดตามพัฒนาการการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา การให้วัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ และการ
ให้คำแนะนำในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการที่ดี และเติบโตอย่างมีศักยภาพ ด้วยทีมกุมาร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีประสบการณ์ในการรักษาและดูแลสุขภาพเด็กมาอย่างยาวนาน 

ตา หู คอ จมูก 
บริการให้คำปรึกษาและตรวจรักษาโรคทางตา หู คอ จมูก ทั้งทั่วไปและเฉพาะทาง  อาทิเช่น ผ่าตัดต้อเนื้อตา

พร้อมปลูกถ่ายเยื ่อบุตา ผ่าตัดต้อกระจกตา(ผ่าตัดเปลี ่ยนเลนส์ตา) ตรวจรักษาอาการ หูอักเสบ ขี ้หูอุดตัน  
สิ่งแปลกปลอมในหู น้ำในหูไม่เท่ากัน เป็นต้น 

ทันตกรรม  
ให้บริการตรวจวินิจฉัย และให้การรักษาทางทันตกรรม โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย 

ระบบฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐานและใช้เคร่ืองมือปลอดเชื้อ 

รังสีวินิจฉัย 
ให้บริการตรวจเอกซเรย์ทั่วไป และตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุโรค ด้วยเครื่องมือที่มีความทันสมัย พร้อมให้

ความรู้ และคำปรึกษาแก่ผู้เข้ามารับการบริการ 

บริการทางการแพทย์อื่น ๆ 

▪ เวชปฏิบัติทั่วไป  รับปรึกษาและดูแลสุขภาพของผู้มาใช้บริการโดยองค์รวม โดยดูแลรักษาผู้ป่วยปัญหา
โรคทั่วไป อาทิเช่น เป็นไข้ ปวดศีรษะ ท้องเสีย อาเจียน เป็นต้น รวมทั้งยังให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจ
สุขภาพก่อนเข้าทำงาน ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร และก่อนแต่งงาน เป็นต้น 

▪ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มุ่งเน้นการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ ที่เกิดอย่าง
ฉับพลันและต้องการการรักษาทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน 

▪ คลินิกโรคผิวหนัง  ให้บริการตรวจรักษาพยาบาล รวมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วยผิวหนัง 
โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

▪ บริการตรวจสุขภาพ  ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไปครอบคลุมหลากหลายด้าน อาทิ การตรวจร่างกาย
ทั่วไป ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไต เอกซเรย์เพื่อดูสภาพปอดและหัวใจ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจการทำงาน
ของตับ เป็นต้น 

▪ คลินิกไตเทียม  ให้การรักษาพยาบาลด้วยการฟอกเลือดด้วยอุปกรณ์ไตเทียมสำหรับผู้ป่วยโรคไตวาย โดย
โรงพยาบาลสามารถให้บริการฟอกไตได้สูงสุดจำนวน 18 เตียง 
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ศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ 
บริษัทมีศักยภาพด้านสถานที่ในการให้บริการทางการแพทย์ และมีอัตราการใช้บริการแยกตามกลุ่มผู้ป่วย ดังนี้  

จำนวนห้องตรวจและจำนวนเตียงให้บริการ 
ศักยภาพในการให้บริการกลุ่มผู้รับบริการผู ้ป่วยนอก (Out-Patient Department : OPD) ประเมินจาก

จำนวนห้องตรวจรักษา ในขณะที่ศักยภาพในการให้บริการกลุ่มผู้ป่วยใน ( In-Patient Department : IPD) ประเมิน
จากจำนวนเตียงที่ให้บริการ โดยศักยภาพในการให้บริการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีห้องตรวจ
จำนวน 35 ห้อง และเตียงให้บริการจำนวน 198 เตียง เปิดใช้งานจริงจำนวน 171 เตียง 

อัตราการใช้บริการ 
อัตราการใช้บริการของกลุ่มผู้ป่วย ประเมินจากจำนวนการให้บริการจริงเปรียบเทียบกับศักยภาพในการ

ให้บริการสูงสุด โดยแยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยนอกและกลุ่มผู้ป่วยใน ทั้งนี้ ในปี 2561-2563  กลุ่มผู้ป่วยนอกมีอัตราการใช้
บริการในอัตราร้อยละ 27.20 ร้อยละ 19.68 และร้อยละ 18.22 ตามลำดับ ทั้งนี้ ยังมีอัตราการใช้ห้องตรวจที่ไม่สูงนัก 
เนื่องจากเป็นการเตรียมพื้นที่เผื่อสำหรับให้บริการในอนาคตด้วย 

ในขณะที่กลุ่มผู้ป่วยในมีอัตราการใช้บริการ (อัตราการครองเตียง) ในปี 2561-2563 ร้อยละ 85.60 ร้อยละ 67.62 
และร้อยละ 59.93 ตามลำดับ ทั้งนี้ เกิดจากการเปิดให้บริการอาคารโรงพยาบาลแห่งปัจจุบัน ซึ่งมีจำนวนห้องพักผู้ป่วย
ในเพิ่มขึ้น 

• กลุ่มผู้ป่วยนอก (OPD) 
 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จำนวนห้องตรวจ (เฉลี่ย) * 21  35 35 

จำนวนวัน 365  365 366 

ความสามารถในการรับผู้ป่วยนอกสูงสุด (ครั้ง) ** 417,852  689,850  691,740 

จำนวนผู้ป่วยนอกรับการรักษาจริง (ครั้ง) 113,667  135,783  126,016 

อัตราการใช้บริการ (ร้อยละ) 27.20 19.68 18.22 

• กลุ่มผู้ป่วยใน (IPD) 
 ปี 2561      ปี 2562      ปี 2563 

จำนวนเตียงเปิดใช้บริการจริง (เฉลี่ย) * 84 160 171 

จำนวนวัน 365 365 366 

ความสามารถในการรับผู้ป่วยในสูงสุด (เตียง) 30,838 58,338 62,586 

จำนวนผู้ป่วยในรับการรักษาจริง (เตียง) 26,396 39,450 35,633 

อัตราการใช้บริการ (ร้อยละ) 85.60 67.62 56.93 
 

หมายเหตุ * จำนวนห้องตรวจและจำนวนเตียงเปิดใช้บริการจริง 
 ** ความสามารถในการรับผู้ป่วยนอกสูงสุดประมาณ 54 ครั้งต่อห้องต่อวัน 
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

นโยบายในการกำหนดราคา 

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ มีนโยบายในการกำหนดราคาในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับชนิดและวิธีการรักษา 
ซึ่งการกำหนดราคาในการรักษาต่างๆ สามารถเทียบเคียงได้กับคู่แข่งในระดับเดียวกันในพื้นที่ และอยู่ในระดับที่
สามารถแข่งขันได้ ทั้งนี้ ในส่วนของอัตราค่าบริการห้องพักค้างคืน โรงพยาบาลฯ กำหนดราคาโดยอิงจากราคาตลาด
ของโรงพยาบาลเทียบเคียงที่ตั้งอยู่ในทำเลเดียวกันหรือใกล้เคียง ซึ่งอัตราราคาห้องพักอาจแตกต่างโดยขึ้นอยู่กับ  
สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก 

ลักษณะผู้รับบริการ  

ผู้รับบริการที่สำคัญของบริษัทสามารถจำแนกเป็นกลุ่มหลักๆได้ดังนี้ 
1. กลุ่มผู้รับบริการเงินสด คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 55.12 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ได้แก่ 

กลุ่มผู้รับบริการที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วยตนเอง โดยกลุ่มผู้รับบริการเป้าหมายของบริษัทได้แก่ 
ประชาชนที่มีระดับรายได้ปานกลางขึ้นไป ซึ่งมีที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงาน ในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งของ
โรงพยาบาล หรือเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ของบริษัทจนถึงกลุ่มผู้รับบริการราย
ย่อยอ่ืนๆ ที่เข้ามาใช้บริการของบริษัทโดยบริษัทเน้นการให้บริการอย่างมีคุณภาพ และเพิ่มขอบเขตการให้บริการทาง
การแพทย์เฉพาะทาง รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดให้ตรงกับกลุ่มผู้รับบริการเป้าหมายของบริษัท 

2. กลุ่มผู้รับบริการคู่สัญญา คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 44.88 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ได้แก ่

• กลุ่มผู้รับบริการคู่สัญญาบริการ : ได้แก่ กลุ่มผู้รับบริการที่เข้ารับการรักษาพยาบาลโดยที่องค์กรต้น
สังกัดได้ทำสัญญาข้อตกลงไว้กับทางบริษัทซึ่งองค์กรต้นสังกัดจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการรักษาที่เกิดขึ้น หรือ
เป็นกลุ่มผู้รับบริการที่มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพ โดยบริษัทจะเรียกเก็บค่ารักษากับองค์กรต้นสังกัด บริษัทประกัน 
กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานประกันสังคม โดยตรง ทั้งนี้ กลุ่มผู้รับบริการคู่สัญญามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการเติบโต
ของธุรกิจประกัน และจากกระแสการดูแลสุขภาพ 

• กลุ่มผู้รับบริการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  ได้แก่ ผู้เจ็บป่วยจากการประสบ
อุบัติเหตุ  ทางจราจร ซึ่งเข้ารักษาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยโรงพยาบาลใน
บริษัทตั้งอยู่บริเวณถนนหลัก ได้แก่ ถนนมิตรภาพ ซึ่งมีอุบัติเหตุทางจราจรเกิดข้ึนบ่อยครั้ง ดังนั้นโรงพยาบาลจึงมีศนูย์
อุบัติเหตุฉุกเฉิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ และทำให้โรงพยาบาลสามารถจัดส่งรถพยาบาลไป
ให้บริการในที่เกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ โรงพยาบาลจะให้บริการรักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ประสบเหตแุละ
จะเบิกค่าใช้จ่ายในการรักษาจากบริษัทประกันที่ทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติฉบับนี้แก่ผู้เจ็บป่วยหรือคู่กรณี   
ส่วนกลุ ่มผู ้รับบริการกองทุนเงินทดแทนผู ้ประสบภัยจากการทำงาน ได้แก่ พนักงานของบริษัทหรือโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีอาการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงาน ซึ่งเข้ารับการรักษาตามพระราชบัญญตัิ
เงินทดแทน พ.ศ. 2537 โดยโรงพยาบาลจะให้บริการรักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ป่วย และจะเบิกค่าใช้จ่ายในการ
รักษาจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากการทำงานในภายหลัง 
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ภาวะอุตสาหกรรม 

ภาพรวมธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพในประเทศไทย 

การให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข เป็นบทบาทสำคัญที่รัฐต้องจัดดำเนินการเพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็ว โดยในส่วนของการดูแลสุขภาพภาคประชาชนนั้น ภาครัฐ
ได้จัดให้มีระบบสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพ โดยแบ่งเป็น 3 กองทุนหลัก ได้แก่ 1) กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ, 2) กองทุนประกันสังคม ดูแลด้านสุขภาพของพนักงานในบริษัทเอกชนทั่วไป และ 3) กองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติดูแลประชาชนทั่วไปที่ไม่มีสิทธิรักษาในกลุ่มอื่น ทั้งนี้ ภาครัฐได้เพิ่มความคุ้มครองและขอบเขตการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อความมั่นคงด้านสาธารณสุขของประชาชนในระยะยาว  

 

 

 

ที่มา : Health Information System Development Office (HISO) 

https://www.hiso.or.th/hiso/picture/reportHealth/ThaiHealth2009/thai2009_6.pdf  
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ภาคธุรกิจประกันสุขภาพ 

ในภาคธุรกิจที่มีผลต่อธุรกิจโรงพยาบาลที่สำคัญได้แก่ ภาคธุรกิจประกันสุขภาพในประเทศไทย  ซึ่งในสัญญา

ประกันชีวิตและสัญญาประกันวินาศภัย มีสัดส่วนของการเพิ่มขึ้นในการทำสัญญาเพิ่มเติมในส่วนของการประกัน

สุขภาพและประกันอุบัติเหตุ ระหว่างปี 2550 – 2560 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 12.70 หรือคิดเป็นอัตราการ

เติบโตเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual Growth Rate : CAGR) ย้อนหลัง 10 ปี ร้อยละ 10.91 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

ประชาชนให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพ และมีพฤติกรรมการการป้องกันความเสี่ยงในด้านค่ารักษาพยาบาลที่

สูงขึ้น และบริษัทประกันก็ได้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการประกันสุขภาพหลากหลายรูปแบบมากขึ้น เพื่อ

รองรับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคครอบคลุมในทุกกลุ่ม 

โครงสร้างการให้บริการด้านสุขภาพในประเทศไทย 

ลักษณะผู้ให้บริการ 
การให้บริการด้านสุขภาพในประเทศไทย แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ตามลักษณะการให้บริการด้านสุขภาพ 

คือ การให้บริการโดยภาครัฐ และการให้บริการโดยภาคเอกชน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• การให้บริการโดยภาครัฐ : การให้บริการด้านสาธารณสุขในประเทศไทยส่วนใหญ่ดำเนินการโดย
โรงพยาบาลภาครัฐ ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มได้ตามลักษณะเด่นและศักยภาพในการรักษา อาทิเช่น โรงพยาบาลประจำ
มหาวิทยาลัย (วิทยาลัยแพทยศาสตร์) โรงพยาบาลส่วนกลางในเขตกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลประจำจังหวัด 
โรงพยาบาลประจำอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (สถานีอนามัย) เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไปโรงพยาบาลภาครัฐ
จะมีอัตราค่ารักษาพยาบาลต่ำกว่าโรงพยาบาลเอกชน เนื่องจากภาครัฐจะช่วยสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานบางส่วน นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจรักษาตามโครงการสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  
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• การให้บริการโดยภาคเอกชน : การให้บริการภาคเอกชนแบ่งเป็น โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ 
โรงพยาบาลเอกชนขนาดกลาง และคลินิกเอกชน โดยมีระดับการให้บริการที่หลากหลายตามระดับขีดความสามารถ
ของผู้ให้บริการ ซึ่งโรงพยาบาลขนาดใหญ่บางแห่งมีศักยภาพโดดเด่น สามารถดึงดูดผู้ป่วยชาวต่างประเทศที่มีกำลังซื้อ
สูงและทำรายได้ให้แก่ประเทศเป็นจำนวนมากในแต่ละปี  

ทั้งนี้ โรงพยาบาลเอกชนของไทยแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มตามจำนวนเตียง ดังนี้ 

• โรงพยาบาลขนาดมากกว่า 100 เตียง มีจำนวน 118 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 34 ของจำนวนโรงพยาบาลเอกชน  

• โรงพยาบาลขนาด 51 -100 เตียง มีจำนวน 100 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 28.8 ของจำนวนโรงพยาบาลเอกชน  

• โรงพยาบาลขนาด 31 -50 เตียง มีจำนวน 46 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.3 ของจำนวนโรงพยาบาลเอกชน  

• โรงพยาบาลขนาด 1-30 เตียง มีจำนวน 83 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 23.9 ของจำนวนโรงพยาบาลเอกชน  

ผู้ป่วยที่เข้าทำการรักษาในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศทัง้สิน้มีจำนวน 61.6 ล้านราย 

เป็นผู้ปว่ยนอก 58.8 ล้านราย หรือร้อยละ 95.5 และเป็นผู้ป่วยใน 2.8 ล้านราย หรือร้อยละ 4.5  

ที่มา : สำนักงานสถิตแิห่งชำต ิ
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แนวโน้มอุตสาหกรรมในอนาคต 
 

โอกาสการเติบโตของธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ 

• การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) การรวมกลุ่ม 
AEC ในปี 2558 จะทำให้ธุรกิจด้านสุขภาพของประเทศไทยได้รับประโยชน์ โดยในส่วนของธุรกิจโรงพยาบาล ผู้ป่วย
ชาวต่างชาติจะมีโอกาสเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งแม้จะมีการแข่งขันกันสูงขึ้นในแต่ละ
ประเทศ แต่ประเทศไทยก็จะยังเป็นประเทศจุดหมายที่สำคัญทางด้านการบริการทางการแพทย์ จากปัจจัยหลาย ๆ 
ด้าน ได้แก่ ข้อได้เปรียบทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ มาตรฐานการรักษาพยาบาลที่อยู่ในระดับสากล บริการทาง
การแพทย์ที่หลากหลายภายใต้ค่าบริการที่สมเหตุสมผล การให้บริการด้วยไมตรีจิตสุภาพ รวมทั้งความน่าสนใจและ
ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว ก็เป็นปัจจัยเก้ือหนุนด้วย 

• อัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อร้ายแรงของคนไทยสูงขึ้น เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรค
หลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคปอดบวม เป็นต้น ทำให้ประชาชนมีความต้องการใช้บริการทางการแพทย์ที่มากข้ึน 
ซึ่งปริมาณความต้องการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ดังกล่าวสูงเกินกว่าที่โรงพยาบาลของรัฐจะสามารถตอบสนองได้ 

• สังคมไทยจะมีผู้สูงอายุในสัดส่วนเพิ่มขึ้น จากมาตรฐานทางสาธารณสุขที่ดีขึ้นทำให้อายุเฉลี่ยของคนไทย
เพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราการเกิดลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นสัดส่วนผู้สูงอายุ (มากกว่า 60 ปี) เมื่ อเทียบกับประชากร
โดยรวมมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน โดยการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนผู้สูงอายุจะเป็นผลให้สังคมไทยเร่ิมเข้าสู่รูปแบบสังคมผู้สูงอายุใน
อนาคตซึ่งส่งผลทำให้มีการใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มข้ึน ซึ่งจะสนับสนุนแนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจการให้บริการทาง
การแพทย์ในอนาคต 

แผนภาพที่แสดงสัดส่วนประชากรแยกตามช่วงอายุและเพศ 
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แหล่งที่มา : https://www.hiso.or.th/hiso/picture/reportHealth/report/ThaihealthProfileE2007.pdf 

ปัจจัยเชิงลบที่อาจกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ 

• ความขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจการแพทย์อย่างรวดเร็ว 
ส่งผลให้จำนวนบุคลากรในระบบไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ภาคเอกชนหลายแห่งจึงมีการดึงบุคลากรจาก
ภาครัฐ รวมถึงมีการดึงบุคลากรระหว่างภาคเอกชนด้วยกัน ซึ่งเป็นผลทางอ้อมทำให้ต้นทุนทางธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น
เนื่องจากต้องเพิ่มค่าตอบแทนเพื่อดึงดูดบุคลากรผู้มีความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่มี
ความเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในธุรกิจ  

• ภาวะการแข่งขัน ในปัจจุบัน นอกจากการแข่งขันระหว่างกลุ ่มผู ้ให้บริการภาคเอกชนแล้ว กลุ่ม
โรงพยาบาลรัฐบาลหลายแห่งยังมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้อยู่ในระดับเทียบเคียงกับภาคเอกชน เป็นผลให้
เกิดการแข่งขันที่รุนแรงมากข้ึน ทั้งด้านราคาและด้านกลยุทธ์ทางการตลาด รวมถึงมีการควบรวมกิจการเพื่อลดต้นทุน
การดำเนินธุรกิจ 

• ปัญหาด้านการเมือง  โรงพยาบาลขนาดใหญ่หลายแห่งในประเทศไทยมีกลุ่มผู้รับบริการเป้าหมายเป็น

ผู้ป่วยชาวต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูง รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เน้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งหากเกิดความไม่มั่นคง

ทางการเมือง ผู้ป่วยในกลุ่มดังกล่าวมีแนวโน้มชะลอการเข้ามารักษาในประเทศไทยหรืออาจเดินทางไปรักษาใน

ประเทศอื่นแทน อย่างไรก็ดี จากสถิติที่ผ่านมาพบว่า ปัญหาด้านการเมืองไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ

กลุ่มโรงพยาบาลระดับกลางอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากโรงพยาบาลขนาดกลางส่วนใหญ่ยังเน้นกลุ่มผู้รับบริการที่เป็น

ผู้ป่วยภายในประเทศเป็นหลัก  
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การตลาดและการแข่งขัน 

มาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ 

มาตรฐานการให้บริการของสถานบริการทางการแพทย์แบ่งได้ตามศักยภาพในการให้บริการแก่ผู ้ป่วย 

ดังต่อไปนี้  

• ระดับปฐมภูมิ (Primary Care) ได้แก่ สถานพยาบาลซึ่งสามารถรองรับการรักษาให้แก่ผู้ป่วยที่มีอาการ
เจ็บป่วยไม่รุนแรงและไม่ซับซ้อน ได้แก่ คลินิก หรือ สถานพยาบาลขนาดเล็กต่างๆ 

• ระดับทุติยภูมิ (Secondary Care)ได้แก่ สถานพยาบาลที่มีความสามารถในการให้บริการรักษาโรคที่มี
ความยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นโรงพยาบาลที่สามารถให้บริการได้ทั้งผู้ป่วยนอกและ ผู้ป่วยใน  

• ระดับตติยภูมิ (Tertiary Care)ได้แก่ สถานพยาบาลที่อยู่ในระดับขั้นสูงสุด ซึ่งมีความเพียบพร้อมในการ
รักษาด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย รวมทั้งมีความสามารถในการรักษาโรคเฉพาะทางและโรคร้ายแรงต่างๆที่มีความ
ซับซ้อนสูง 

สภาวะการแข่งขัน 

โอกาสการเติบโตของสถานพยาบาลในจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่โดยรอบถือว่ามีศักยภาพสูง เนื่องจาก เป็น
พื้นที่ที่มีประชากรมาก อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ มีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีบุคคลการทางการศึกษาและนักศึกษาเข้ามาทำงานและพักอาศัยอยู่ประจำเป็นจำนวน
มาก อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากทีมบุคลากรทางการแพทย์ ศักยภาพในการให้บริการ จำนวนเตียงที่เปิดให้บริการ 
รวมทั้งชื่อเสียงและความเชื่อถือต่อของประชาชนในพื้นที่ บริษัทถือว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ในพื้นที่ โดย
คู่แข่งของบริษัทได้แก่  

ผู้ให้บริการ 
กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย  

(เรียงลำดับจากอัตราค่าบริการมากไปน้อย 
: ระดับ A-D) 

จำนวนเตียง
ให้บริการ  
(เตียง) 

โรงพยาบาลขอนแก่นราม ระดับ A-B 199 

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ระดับ A-B 126 

โรงพยาบาลราชพฤกษ ์ ระดับ A-B 198 

คลินิกพิเศษนอกเวลา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ระดับ B-D* N/A 

หมายเหตุ  * เน้นกลุ่มผู้ป่วยข้าราชการที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายตามสวัสดิการข้าราชการได้ 
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จากการที่บริษัทได้เปิดดำเนินการโรงพยาบาลแห่งปัจจุบัน ยังคงสามารถรองรับผู้ป่วยได้ตั้งแต่ระดับ A-B 
ระดับการการแข่งขันของโรงพยาบาลในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงดังกล่าวยังคงมีความรุนแรง อย่างไรก็ตาม จากการ
ประเมินสถานะในปัจจุบัน บริษัทยังคงเป็นผู้นำด้านการครองส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัด
ขอนแก่น  โดยบริษัทมีความได้เปรียบในหลายด้าน อาทิ  

• มีอาคารที่ทันสมัย สวยงาม สะดวกสบาย และเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย 

• เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ความสามารถในการรักษาระดับตติยภูมิ ในระดับโรคที่ไม่ซับซ้อนสูง  และเน้นอัตรา
ค่าบริการที่ไม่แพง 

• บุคลากรทางการแพทย์จำนวนมาก โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โรงพยาบาลมีแพทย์จำนวน 196 ท่าน 
โดยส่วนใหญ่เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีประสบการณ์การรักษามายาวนาน ซึ่งแพทย์หลาย
ท่าน เป็นอาจารย์แพทย์ และอดีตอาจารย์แพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

• อัตราค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสม ทั้งค่าห้องพัก ค่าธรรมเนียมแพทย์ และค่ายาและเวชภัณฑ์ เป็นต้น   

• คุณภาพในการให้บริการ การดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วย ตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ  

• ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ JCI และ GHA (COVID-19) 

บริษัทมีแพทย์ที่ออกตรวจที่บริษัทและออกตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนอื่นในบริเวณใกล้เคียง ในสัดส่วนน้อย
มาก จึงไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการให้บริการของบริษัทนอกจากนี้ ในอดีตที่ผ่านมา โรงพยาบาลของรัฐได้เปิดคลินิก
นอกเวลา ซึ่งบริษัทประเมินว่าไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทโดยกลุ่มผู้มารับบริการของบริษัทยังคงมาใช้บริการที่
บริษัทอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความรวดเร็วในการให้บริการ ความสะดวกสบายของผู้รับบริการ และความเอาใจใส่ของผู้
ให้บริการ รวมทั้งบริษัทมีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขา พร้อมต่อการให้บริการแก่ผู้ป่วย 

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

ยาและเวชภัณฑ์  
ยาและเวชภัณฑ์ นับเป็นสินค้าหลักของธุรกิจโรงพยาบาล โดยบริษัทมีนโยบายในการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์

จากผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหลายราย เพื่อป้องกันความเสี่ยงในกรณีสินค้าขาดแคลน ทั้งนี้ บริษัทไม่มีรายการซื้อยาและ
เวชภัณฑ์จากผู้จัดจำหน่ายรายใด สูงเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการซื้อยาและเวชภัณฑ์ทั้งหมดในระหว่าง ปี 2561 
ถึงปี 2563 รวมทั้งไม่มีข้อผูกพันการซื้อยาหรือเวชภัณฑ์กับผู้จัดจำหน่ายรายใดรายหนึ่งเกินร้อยละ 30 ของมูลค่าการ
ซื้อในอนาคต 

บริษัทมีการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ โดย เจ้าหน้าที่คลังยาและเวชภัณฑ์มีการจัดทำข้อมูล
ปริมาณสูงสุดและต่ำสุดที่เหมาะสมของยาและเวชภัณฑ์แต่ละรายการ เพื่อให้การสั่งซื้อและบริหารจัดการสินค้าคงเหลือมี
ประสิทธิภาพ ลดโอกาสการเกิดยาค้างนานหรือหมดอายุ อย่างไรก็ตาม ยาที่หมดอายุหรือใกล้จะหมดอายุ ทางบริษัท
สามารถแจ้งผู้จัดจำหน่ายเพื่อขอคืนหรือเปลี่ยนได้ นอกจากนี้ บริษัทมีการเก็บรักษายาและเวชภัณฑ์ภายใต้อุณหภูมิที่
เหมาะสมตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ยาและเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยคงคุณภาพและประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย 
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แมบ้ริษัทมีการบริหารยาและเวชภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี อาจเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย หรือ จำเป็น
ที่แพทย์ต้องใช้ยาและเวชภัณฑ์บางชนิด ซึ่งบริษัทอาจไม่มีสินค้าดังกล่าว เนื่องจากสินค้าหมด หรือเกิดสภาวะขาด
แคลน รวมถึงอาจเกิดกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถมาส่งยาและเวชภัณฑ์ดังกล่าวได้ตรงตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ ทางบริษัท
สามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้หลายวิธี อาทิเช่น  การจัดซื้อยาด่วน หรือการยืมยาจากโรงพยาบาลอื่นใกล้เคี ยง 
ดังนั้น ผู้ป่วยของบริษัทจึงมั่นใจว่าจะได้รับยาและเวชภัณฑ์อย่างทันท่วงที   

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่ม

คุณภาพการรักษาพยาบาลผู้ป่วย  ซึ่งบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ให้ทีมแพทย์ในแต่ละสาขาคอย
ติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ บริษัทยังคัดเลือกเฉพาะ
ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน โดยจะพิจารณาเลือกเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง ด้วยราคาที่
เหมาะสม และมีบริการหลังการขายที่ดี 

บุคลากรทางการแพทย์  
ทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของโรงพยาบาล ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และ

ผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยบริษัทมีนโยบายในการรักษาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้
ร่วมงานกับบริษัทในระยะยาว อาทิเช่น การกำหนดอัตราค่าตอบแทนอย่างสมเหตุสมผลและแข่งขันได้กับ
อุตสาหกรรม การให้สวัสดิการที่เหมาะสม เช่น การให้ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อ
การทำงาน การสร้างบรรยากาศและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน  ส่งเสริมให้เข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้
ทางวิชาการต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ด้วยการสร้างความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนานกับหน่วยงานทางด้านการ
อบรมและสร้างบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งโรงเรียนแพทย์และสถาบันต่าง ๆ ในจังหวัดขอนแก่น ทำให้มีบุคลากรทาง
การแพทย์ให้ความสนใจเข้ามาร่วมงานอย่างต่อเนื่อง  
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การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของสภาพแวดล้อมในการให้บริการ เพื่อให้ผู้ป่วย และพนักงานของบริษัทได้

อยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย  

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

บริษัทตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากกระบวนการรักษาและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ของโรงพยาบาล จึงกำหนดแนวปฏิบัติในการดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านดูแลป้องกันมลพิษ และในด้านการประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีการดำเนินการเบื้องต้น ดังนี้  

• การจัดการน้ำเสีย น้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการรักษาของโรงพยาบาลจะต้องผ่านการบำบัดเพื่อให้มี
คุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำภายนอก โดยระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัทสามารถรองรับน้ำเสียได้
รวมกัน 165 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งเพียงพอต่อระดับการให้บริการในปัจจุบัน ทั้งนี้ โรงพยาบาลได้มีการควบคุมการ
บำบัดน้ำเสียอย่างมีมาตรฐานก่อนส่งออกสู่ระบบภายนอกอย่างสม่ำเสมอ   

• การจัดการวัสดุและของเสียอันตราย  วัสดุและของเสียอันตรายที่สำคัญของโรงพยาบาล ได้แก่ เข็มฉีดยา
และของมีคม ขยะสารเคมี และของเสียทางการแพทย์ที่ติดเชื้อ โดยบริษัทได้กำหนดการปฏิบัติตามมาตรฐานเกี่ยวกับ
การคัดแยกขยะ การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน แนวทางปฏิบัติกรณีหกเลอะเทอะ รวมถึงกำหนดเวลาการขนย้ายขยะติด
เชื้อและขนย้ายโดยภาชนะปิดมิดชิด ประกอบกับการฝึกอบรมบุคลากรที่เก่ียวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ 

• การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ โดยการ
รณรงค์ให้พนักงาน ปิดน้ำ ไฟ และเครื่องปรับอากาศทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน และส่งเสริมให้ใช้บันไดในการขึ้น -ลง
ภายในอาคาร  

การดำเนินการด้านความปลอดภัย 

บริษัทให้ความใส่ใจในการดำเนินการต่าง ๆ  เพื่อลดโอกาสในการเกิดปัญหาด้านความปลอดภัย เนื่องจากเป็น
ความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อสุขภาพของผู้ป่วยและพนักงานของบริษัทโดยตรง ทั้งนี ้ บริษัทมีนโยบายในด้านการ
ปลอดภัยโดย การจัดให้มีการสำรวจความเสี ่ยงด้านความปลอดภัยของโรงพยาบาล ( Safety Round) โดย
คณะกรรมการความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการค้นหาความเสี่ยงในเชิงรุก ตรวจสอบหาสาเหตุและวางแนว
ทางแก้ไขในเบื้องต้น โดยนำข้อมูลที่ได้จากการทำ Safety Round นำเสนอที่ประชุมคณะทำงานด้านบริหารความ
เสี่ยง ซึ่งจัดให้มีทุกไตรมาส นอกจากนี้ ได้จัดให้มีโครงการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่พนักงานที ่เป็น
ตัวแทนของแต่ละแผนก เพื่อการประเมินความเสี่ยงของแผนกของต้นสังกัด   

• ความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการ บริษัทมีนโยบายในการสร้างความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการ 
ดังนี้ 
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- บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารโรงพยาบาลปีละ 1 ครั้ง และจัดให้มีการ
ตรวจสอบระบบต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ 

- บริษัทปฏิบัติตามนโยบาย Patient Safety Goal เพื ่อเพิ ่มความปลอดภัยให้กับผู ้รับบริการในการ
ปฏิบัติงานประจำวัน 

- กำหนดที่จอดรถอย่างเป็นสัดส่วน มีพื้นที่จอดรถสำหรับผู้พิการโดยเฉพาะ นอกจากนี้ โรงพยาบาลยงัได้
จัดให้มีบริการรถกอล์ฟอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ โดยรับส่งระหว่างที่จอดรถและตัวอาคารโรงพยาบาล 

- จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และมีพนักงานเวรยามเดินสำรวจความปลอดภัย  ทุก 
2 – 3 ชั่วโมง รวมถึงมีแนวปฏิบัติในการรับสถานการณ์ทะเลาะวิวาทระหว่างผู้รับบริการ 

• ความปลอดภัยจากอัคคีภัย แม้ว่าบริษัทจะไม่เคยประสบกับปัญหาเพลิงไหม้ร้ายแรง แต่ได้ตระหนักถึง
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงกำหนดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมถึงมีการอบรมการดับเพลิงขั้ นต้นแก่
บุคลากรแผนกต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี และซ้อมอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในสถานการณ์จำลอง เพื่อเตรียมความพร้อม
รับสถานการณ์จริงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้บริษัทยังมีมาตรการในการสนับสนุนความปลอดภัยจากอัคคีภัย 
ได้แก่ การจัดให้มีป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟและตำแหน่งของอุปกรณ์ถังดับเพลิงรวมทั้งวิธีการใช้อุปกรณ์ การจัดใหม้ตีู้
อุปกรณ์ดับเพลิงและถังเคมีดับเพลิงชนิดมือถือสำหรับรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน การซ้อมดับเพลิง เป็นต้น 

• คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัทได้จัดให้มีคณะ 
กรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับกลางและ
พนักงานทั่วไป เพื่อทำการพิจารณาด้านสภาพการทำงานของบุคลากร โดยในปี 2563 คณะกรรมการชุดนี้ได้มีการ
จัดประชุมเดือนละ 1 ครั้งเพื่อพิจารณาเรื่องความปลอดภัยและสภาพอาชีวอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงาน ซึ่งจะเป็น
ปัจจัยให้เกิดความสุขในการทำงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการร่วมเดินสำรวจสภาพความเหมาะสมของพื้นที่
ปฏิบัติงาน (Safety Round) ในปี 2563 จำนวน 2 ครั้ง  
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โครงการในอนาคต 
 

จากการเปิดดำเนินการอาคารโรงพยาบาลแห่งปัจจุบัน ปัจจุบันบริษัทฯ มีจำนวนเตียงรับผู้ป่วยในจดทะเบียน 
จำนวน 198 เตียง เปิดให้บริการจริง จำนวน 171 เตียง และด้วยรูปแบบโรงพยาบาลสมัยใหม่ ภายใต้แนวคิดการ
เยียวยาด้วยสิ่งแวดล้อม (Healing environment) ประกอบกับปรัชญาในการบริการที่มุ่งมั่นและเชื่อมั่นในการรักษา
ผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ มีความอบอุ่นและเป็นกันเอง ด้วยคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐาน ภายใต้ระดับ
อัตราค่าบริการที่เหมาะสม  

ทั้งนี้ โรงพยาบาลราชพฤกษ์ มีศักยภาพในการรองรับการเข้าใช้บริการในส่วนของห้องพักที่ยังไม่เปิดให้บริการ
ในปัจจุบันได้อีกจำนวน 27 เตียง โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตกแต่งห้องพักผู้ป่วยส่วนที่เหลือทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว 
หากมีความต้องการใช้ห้องพักดังกล่าว สามารถเปิดให้บริการได้ทันที 

จากการพิจารณาผลการดำเนินการในระยะเวลาที่ผ่านมา แม้จะมีสถานการณ์ที่ไม่คาดหมายจากการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ ก็ยังคงคาดว่าแนวโน้มที่อาคารโรงพยาบาลแห่งปัจจุบันจะให้บริการผู้ป่วยใน
เต็มพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ บริษัทฯ  จึงยังคงมีแผนงานที่จะปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลแห่งเดิม 
ภายใต้แนวคิดในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู ่แล้วของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในการรักษาพยาบาล 
ขณะเดียวกันก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับบริษัทฯ  โดยการตัดสินใจในโครงการดังกล่าวจะได้พิจารณา
รูปแบบของการให้บริการให้มีความเหมาะสม  สอดคล้องกับสถานการณ์ในอนาคต ภายใต้การลงทุนและการบริหาร
ต้นทุนที่คุ ้มค่า ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินการจะพิจารณาความเหมาะสมจากอัตราการใช้พื ้นที่บริการของ
โรงพยาบาลแห่งปัจจุบันเป็นปัจจัยสำคัญ 
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ปัจจัยความเสี่ยง  
ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทต้องเผชิญกับปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน โดย

ปัจจัยความเสี่ยงต่อไปนี้ เป็นเพียงปัจจัยความเสี่ยงสำคัญบางประการที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อบริษัท ทั้งนี้ อาจมี
ปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทยังไม่สามารถทราบได้ในปัจจุบัน และอาจมีปัจจัยความเสี่ยงบางประการที่บริษัทเห็นว่า
ไม่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคตได้ 

1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรายได้ ต้นทุน และค่าใช้จ่ายของบริษัท 

จากการเปิดให้บริการอาคารโรงพยาบาลแห่งปัจจุบัน โครงสร้างรายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทมี
ความเปลี่ยนแปลง อันเป็นผลสืบเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางการจัดการที่เปลี่ยนแปลงไป  

จากการพิจารณาผลการดำเนินงานที่ผ่านมา แม้บริษัทฯ มีรายได้ที่สูงกว่าการประมาณการในช่วงการพิจารณา
การลงทุน แต่ในปี 2563 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้รายได้ของบริษัทฯ เติบโตต่ำกว่า
ที่คาดการณ์ไว้ แม้บริษัทฯ จะปรับลดและควบคุมค่าใช้จ่ายบางส่วนได้ แต่ก็ยังมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ 
โดยเฉพาะในส่วนของค่าเสื่อมราคา, ต้นทุนทางการเงินจากการกู้ยืมสถาบันการเงิน และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่มี
จำนวนค่อนข้างสูง ในขณะที่อัตราการเข้ามาใช้บริการของผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกดังกล่าวอาจมีความผันแปรตาม
ฤดูกาล หรือภาวการณ์ระบาดของโรคต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งอัตรา
ผลตอบแทนต่อโครงการลงทุนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทประเมินเหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบเพียงระยะสั้น  

2. ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจ 

2.1 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ 

การให้บริการทางการแพทย์ จะต้องพึ่งพาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใน
ปัจจุบันสามารถผลิตได้ในจำนวนจำกัด  นอกจากนี้ ในปัจจุบันผลกระทบจากการขยายตัวของธุรกิจการให้บริการทาง
การแพทย์ ทำให้เกิดความต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ และประสบการณ์เข้าร่วมงานในองค์กร ซึ่งบุคลากรดังกล่าว
จะต้องใช้ระยะเวลานานในการพัฒนาความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม ส่งผลให้บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการ
ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ในด้านต่างๆ ในอนาคต    

อย่างไรก็ตาม ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทยังมิได้ประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์แต่อย่างใด 
สืบเนื่องจากการที่กลุ่มผู้บริหารและกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่มีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ในพื้นที่ 
รวมทั้งจากการที่บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม มีการสร้างเสริมบรรยากาศและ
สุขอนามัยในการทำงานที่ดี นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการฝึกอบรมและการให้ทุนการศึกษาต่อแก่บุคลากรทาง
การแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมทักษะในการทำงานและพัฒนาการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องในด้านต่าง ๆ อันจะส่งผลให้บุคลากรเกิดความผูกพันกับองค์กร จากนโยบายดังกล่าว บริษัทเชื่อว่าจะ
สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ลงได้  
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2.2 ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากผู้ที่มาใช้บริการ 

ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์มีความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากผู้ป่วยหรือเครือญาติของผู้ป่วย ซึ่งอาจ
เกิดจากมาตรฐานการให้บริการหรือผลการรักษาไม่เป็นไปตามความคาดหวังของกลุ่มบุคคลดังกล่าว 

ทั้งนี้ บริษัทได้เล็งเห็นถึงปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าว และได้พยายามเสริมสร้างมาตรฐานการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของขั้นตอนการตรวจรักษา และการประเมินผลการรักษาพยาบาล ซึ่งบริษัทได้จัดทำแนวทางการ
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า ก่อนจะเกิด
คดีการฟ้องร้อง ซึ่งจะช่วยจำกัดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวลง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม่มคีดี
ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการให้บริการที่มีนัยสำคัญแต่อย่างใด 

2.3 ความเสี่ยงจากการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกรณีที่กรมสรรพากรประเมินภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาของแพทย์แตกต่างจากแนวทางของบริษัท 

แพทย์เป็นบุคลากรหลักในการให้บริการทางการแพทย์ โดยบริษัทได้ทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรภายใต้ 
“สัญญาการใช้คลินิกเพื่อประกอบโรคศิลปะ” กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล ทั้งนี้ 
วัตถุประสงค์ของสัญญาเพื่อให้แพทย์ใช้สถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ของบริษัทเป็นคลินิกผู้ป่วยของแพทย์เพื่อการ
ตรวจรักษา และให้แพทย์แบ่งรายได้ให้บริษัทโดยแพทย์ไม่ได้มีสถานะเป็นพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ แพทย์จะเป็นผู้คิด
ค่ารักษาพยาบาลเองตามความยากง่ายของโรค และมอบหมายให้บริษัทเก็บค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยและรวบรวม
จ่ายให้กับแพทย์ โดยบริษัทจะเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่และเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อการรักษาพยาบาล  

ทั้งนี้ หากพิจารณาตามแนวปฏิบัติของกรมสรรพากร เกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างโรงพยาบาลกับแพทย์ใน
ลักษณะเดียวกันกับบริษัท เงินค่าตรวจรักษาที่แพทย์ได้รับจากผู้ป่วยที่มารักษากับแพทย์จัดเป็นเงินได้ประเภท
ค่าตอบแทนวิชาชีพอิสระภายใต้มาตรา 40(6) แห่งประมวลรัษฎากร เมื ่อบริษัทเก็บเงินค่าตรวจรักษา หรือ
ค่าธรรมเนียมบุคลากรทางการแพทย์จากผู้ป่วย และจ่ายเงินได้ดังกล่าวคืนให้แพทย์ บริษัทจึงไม่ต้องหักภาษีเงินได้หัก 
ณ ที่จ่ายจากแพทย์ 

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติก็ยังมีการตีความในทางกฎหมายภาษีอากรในรายละเอียดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับ
การจัดประเภทเงินได้ค่าตอบแทนแพทย์ดังกล่าว ดังนั้น บริษัทอาจต้องมีความรับผิดในภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและ
เงินเพิ่มภาษีอากรในกรณีที่กรมสรรพากรมีการวินิจฉัยเก่ียวกับภาษีของแพทย์แตกต่างออกไปในประเด็นเกี่ยวกับภาษี
หัก ณ ที่จ่าย ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงด้านภาษีอากร  บริษัทได้ระบุในสัญญาระหว่างบริษัทกับ
บุคลากรทางการแพทย์ โดยให้คู่สัญญาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการประเมินภาษีเพิ่มเติมที่อาจเกิด
แก่บริษัทอันเกิดจากกรณีภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแพทย์แต่ละราย 

2.4 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ 

ปัจจุบัน การประกอบธุรกิจให้บริการทางการแพทย์มีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น จากการที่ผู้ประกอบการ
รายใหญ่ในตลาดมีการควบรวมกิจการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้มีข้อได้เปรียบเรื่องต้นทุน รวมทั้งมีช่องทางการบริการที่
หลากหลาย และจากการที่มีผู้ประกอบการรายใหม่ทยอยเข้าสู่ตลาดทำให้เกิดการแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดจาก
ผู้ประกอบการรายเดิม ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวในการแข่งขันด้านการให้บริการและการใช้นโยบายราคาเพื่อดึงดูดคนไข้  
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นอกจากนี้ บริษัทอาจประสบสภาวะการแข่งขันกับโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียง 
ซึ่งมีโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในพื้นที่ดังกล่าวหลายแห่ง ซึ่งเป็นผลให้มีการแข่งขันค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม 
เมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงดังกล่าว พบว่า บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขันหลายด้าน ทั้ง
ในส่วนของชื่อเสียง ทำเลที่ตั้ง รวมถึงมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของโรงพยาบาลในราคาที่เหมาะสม 

ทั้งนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงทางด้านการแข่งขันดังกล่าว จึงมีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ โดยได้ปรับปรุงระบบและกระบวนการในการปฏิบัติงานและการบริการ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ
มาตรฐาน ทั้งนี้ โรงพยาบาลราชพฤกษ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI แล้วเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562  

และจากภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นมา ทำให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัย
ในการเข้ารับบริการในกิจการต่าง ๆ เป็นวงกว้าง รวมถึงการเข้ารับบริการในสถานพยาบาลต่าง ๆ ด้วย บริษัทฯ จึงได้
ปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ตามแนวทางของมาตรฐาน Global Healthcare Accreditation 
COVID-19 Guidelines for Medical Travel Programs (GHA’s COVID-19) และได้ร ับการร ับรองมาตรฐาน
ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563  โดยเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 2 ของประเทศไทยที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานดังกล่าว 

2.5 ความเสี่ยงด้านการรับชำระค่ารักษาพยาบาล 

การให้บริการแก่ผู้ป่วยทั่วไปที่เข้ามารับบริการ นอกเหนือจากกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้สิทธิโครงการสวัสดิการด้าน
สุขภาพภาครัฐ บริษัทจะดำเนินการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยก่อนเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลตามจรรยาบรรณในการ
ให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่สามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลภายหลังการ
ให้บริการได้ครบถ้วน  

ดังนั้น บริษัทจึงดำเนินการแจ้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับผู้รับผิดชอบค่าบริการให้ทราบเป็นระยะตลอดช่วงการ
รักษา อีกทั้งบริษัทมีหน่วยงานบริหารลูกหนี้ ซึ่งจะพิจารณาถึงความเสี่ยง และหาแนวทางป้องกัน รวมทั้งหาทางออก
ที่เหมาะสมให้กับบริษัทและผู้ป่วยในกรณีที่เกิดปัญหาการชำระค่ารักษาพยาบาลเพื่อลดความเสี่ยงด้านนี้ลง 

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงคุณภาพลูกหนี้ของบริษัท พบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีลูกหนี้
จำนวน 56.94 ล้านบาท สัดส่วนลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระไม่เกิน 90 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  มีสัดส่วน 
ร้อยละ 92.97 ส่วนใหญ่เกิดจากกลุ่มบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย และหน่วยงานราชการ ซึ่งลูกหนี้กลุ่ม
ดังกล่าวมีความเสี่ยงในการชำระหนี้ต่ำ บริษัทจึงมีความเสี่ยงต่ำเก่ียวกับการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล  

2.6 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

การให้บริการทางการแพทย์ของบริษัทได้มุ่งเน้นการให้บริการตรวจรักษาโรคที่มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ผ่าน
ทางแผนกการแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งต้องพึ่งพาเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์บางชนิดมี
การเปลี่ยนเทคโนโลยีได้ง่าย รวมทั้งอาจมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูง ซึ่งบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ 
และได้มีนโยบายในการพิจารณาและวิเคราะห์คุณสมบัติ ประโยชน์จากการใช้งาน และความคุ้มค่าของเคร่ืองมือ และ
อุปกรณ์การแพทย์ในระยะยาวก่อนการลงทุน 
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3. ความเสี่ยงด้านการเงิน 

3.1 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเงินกู้ยืมของสถาบันการเงิน  

บริษัทได้ทำสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ทั้งในส่วนของวงเงินกู้ยืมระยะยาวและวงเงินกู้ระยะสั้นเพื่อนำ
เงินมาใช้ในการดำเนินกิจการ ซึ่งในสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวบางฉบับมีการกำหนดเงื่อนไขสำคัญเกี่ยวกับที่บริษัทต้อง
ปฏิบัติตามกล่าวคือ การดำรงอัตราส่วนทางการเงิน ได้แก่ 

• อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio)  ไม่เกิน 2.5 เท่า  

• อัตราส่วน Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ไม่ต่ำกว่า  1.25 เท่า  

• ดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของนายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10.00 ของหุ้นทั้งหมดตลอด
ระยะเวลาการกู้ยืม เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากสถาบันการเงินก่อน 

รวมทั้งเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม เช่น การก่อหนี้เพิ่มเติม และการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้อ่ืนๆ ซึ่งจะต้อง
ได้รับความยินยอมจากเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ทั้งนี ้หากบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน
ดังกล่าวได้  อาจเป็นเหตุของการผิดเงื่อนไขตามสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวและอาจทำให้สถาบันการเงินสามารถเรียกให้
บริษัทชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวทั้งจำนวน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน และการประกอบธุรกิจ  

บริษัทดำเนินการและติดตามเงื่อนไขเงินกู้ยืมของสถาบันการเงินดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดย ณ 31 ธันวาคม 
2563 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.33 เท่า และอัตราส่วน DSCR สำหรับปี 2561 อยู่ที่ 1.89 เท่า นอกจากนี้ การ
ดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของนายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ถือหุ้นร้อยละ 11.66 ของหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ซึ่ง
เป็นทั้งผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทที่ร่วมก่อตั้งบริษัทตั้งแต่ปี 2536 เป็นระยะเวลามานานกว่า 27 ปี ได้รับ
ทราบเงื่อนไขการดำรงสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวและจะดำเนินการตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินดังกล่าว  อีกทั้ง
บริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการเงินดังกล่าว โดยบริษัทมีประวัติการชำระเงินที่ดีมาตลอดระยะเวลาที่ได้รับ
การสนับสนุนวงเงินกู้ยืม  ดังนั้น ผู้บริหารบริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขสำคัญต่าง ๆ ดังกล่าวของ
สถาบันการเงินได้เป็นอย่างดี      

3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินคงค้างเป็นจำนวน 288.53 ล้านบาท         
ซึ่งเบิกจากวงเงินกู้เพื่อใช้สำหรับก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลใหม่วงเงิน 550.0 ล้านบาท โดยวงเงินกู้ยืมดังกล่าวจะมี
เงือ่นไขอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ซึ่งอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดีประเภทมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate 
: MLR) เป็นหลักโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  อัตราดอกเบี้ย MLR ดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ 5.58   ดังนั้น หากอัตรา
ดอกเบี้ยอ้างอิงของสถาบันการเงินดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญก็จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนทาง
การเงิน และกำไรสุทธิของบริษัทได้  

หมายเหตุ :  1)  DSCR คำนวณจาก กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเส่ือม ก่อนรายการพิเศษ / (ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระใน
หนึ่งปีของงบตรวจสอบปีที่แล้ว รวมดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ทั้งระยะยาวและระยะสั้น)  

2) อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน คำนวณจาก หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น 
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น  
หลักทรัพย์ของบริษัท 

ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั ้งสิ ้น 546,000,000 บาท โดยเป็นหุ ้นสามัญจำนวน 
546,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมีทุนที่เรียกชำระแล้ว 546,000,000 บาท  

ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้  

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละของหุ้นที่
ชำระแล้ว 

1. ครอบครัว "ศรีนัครินทร์"  76,055,480  14.06 
นายธีระวัฒน์  ศรีนัครินทร์   63,671,900 11.66 

นางจิราภรณ์  ศรีนัครินทร์ 8,563,280 1.57 

นายทรงธรรม  ศรีนัครินทร์ 2,395,350 0.44 

นายรักธรรม  ศรีนัครินทร์ 1,928,650 0.35 

นายวุฒินันท์  ศรีนัครินทร์ 200,000 0.04 

2. ครอบครัว "เหล่าไพบูลย์"  64,606,750  11.69 
นายวัลลภ เหล่าไพบูลย์ 24,497,360 4.49 

น.ส. รัชนีย์ เหล่าไพบูลย์ 10,476,620 1.92 

นายพัฒนา เหล่าไพบูลย์ 10,113,570 1.85 

นางจินตนา เหล่าไพบูลย์ 2,387,200 0.44 

นายเรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ 3,236,265 0.59 

นางมาลินี เหล่าไพบูลย์ 3,013,480 0.55 

นายวิทยา เหล่าไพบูลย์     2,997,740 0.55 

นายวรงค์ เหล่าไพบูลย์   1,641,420 0.30 

น.ส .วิมลิน เหล่าไพบูลย์            1,545,530 0.28 

นางยี่สุ่น เหล่าไพบูลย์      1,350,880 0.25 

นายธนวรรธก์ เหล่าไพบูลย์ 521,060 0.10 

น.ส. ภทรพรรณ เหล่าไพบูลย์              521,060  0.10 

นายสุริยะ เหล่าไพบูลย์ 387,700 0.07 

น.ส. โชตินภา เหล่าไพบูลย์              348,570  0.06 

น.ส. วิภาดา เหล่าไพบูลย์ 348,570 0.06 

นายสุวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ 326,860 0.06 
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ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละของหุ้นที่
ชำระแล้ว 

นางเพชรมณี เหล่าไพบูลย์ 55,000 0.01 

นายสรรเพชญ เอ็งอุทัยวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ 55,000 0.01 

3. บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  38,216,510  7.00 

4. ครอบครัว “เรืองประเสริฐกุล”   27,113,600 4.97 

นางอัมพร เรืองประเสริฐกุล  16,100,000  2.95 

นายวิสันต์ เรืองประเสริฐกุล  8,000,000  1.47 

นางปิยะวัลย์ เรืองประเสริฐกุล  2,749,800  0.50 

น.ส. ศตพร เรืองประเสริฐกุล  263,800  0.05 

5. ครอบครัว “มณีรอด” 16,637,830 3.05 

นายนันทวัฒน์ มณีรอด  8,506,210  1.56 

นายธีระวัฒน์ มณีรอด  3,057,400  0.56 

นายคณิณ มณีรอด  2,632,960  0.48 

นายถิร มณีรอด  2,441,260  0.45 

6. กระทรวงการคลัง  14,700,000  2.69 

7. ครอบครัว ศิริธนชัย (1)  11,987,400  2.67 
นายวราฤทธิ์ ศิริธนชัย 13,100,000 2.40 

นายธนชัย ศิริธนชัย 1,500,000 0.27 

8. ครอบครัว “ศรียะพันธุ์”  12,435,110  2.50 

นายสุธน ศรียะพันธุ์  8,000,810  1.47 

นายกันต์พันธ์ ศรียะพันธุ์ 3,295,000 0.60 

นายสุเทพ ศรียะพันธุ์ 1,822,500 0.33 

นางอำไพ ศรียะพันธุ์  300,000  0.05 

น.ส. สุวธิดา ศรียะพันธุ์ 235,900 0.04 

9. ครอบครัว ศิริธนชัย (2)  11,987,400  2.21 
นายธนะ ศิริธนชัย 12,087,400 2.21 

น.ส. อมรรัตน์ ศิริธนชัย   4,200 0.00 

10. นายไพบลูย์ เสรีวิวัฒนา 8,342,100 1.53 

11. อ่ืน ๆ 263,917,820  47.63  

รวมจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 546,000,000 100.00 

การจัดกลุ่มผู้ถือหุ้นข้างต้น เป็นการจัดกลุ่มในเบื้องต้นตามนามสกุลและข้อมูลสาธารณะที่เปิดเผยทั่วไปเท่านั้น ซึ่ง
มิได้หมายรวมถึงการจัดกลุ่มโดยนับรวมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
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หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ ผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน  หรือ หลักเกณฑ์ความสัมพันธ์และพฤติกรรม
ที่เข้าข่ายการร่วมกระทำการ (Acting in Concert) แต่อย่างใด  

ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ในประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน   
โดยที่สัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวนั้นบริษัทรับทราบและร่วมลงนามด้วย 

รายละเอียดการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผูบ้รหิารระดับสงู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง จำนวนหุ้น
สามัญ (หุ้น) 

ร้อยละของหุ้น
ที่ชำระแล้ว 

1. ศ.นพ.วันชัย วฒันศัพท์ 
 

ประธานกรรมการ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 350,000 0.06 

2. ศ.นพ.วัลลภ เหล่าไพบูลย์ 
คู่สมรส 

รองประธานกรรมการ 24,497,360 
3,013,480 

4.49 
0.55 

3. นพ.ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร ์
 

กรรมการและ 
ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร 

63,671,900 11.66 

4. ผศ.นพ.วินัย ตนัติยาสวัสดิกลุ กรรมการ  6,323,760  1.16 

5. รศ.นพ.ศรีชัย ครุสันธิ ์ กรรมการ 5,600,060 1.03 

6. ศ.คลินิก นพ.สุพรรณ ศรีธรรม
มา 

กรรมการ  2,400,000  0.44 

7. นายศรัณย์ สุภัคศรัณย ์ กรรมการ 14,400 0.00 

8. ดร.ธีระศักดิ์ ณ ระนอง กรรมการ - - 

9. รศ.พญ.จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย ์ 8,563,280 1.57 

10. นายชาตสิยาม จริยวฒันากุลกิจ ผู้อำนวยการ 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

750,000 0.14 

11. นางสาวสิรีธร ปาลเกิด ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล - - 

12. นางขนิษฐา  ปิตสายะตัง ผู้อำนวยการ 
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์

- - 

13. นายแพทย์รัฐ ปัญโญวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ - - 

14. นายยุทธนา วงษ์บำหลาบ ผู้อำนวยการ 
ฝ่ายสนับสนนุบริการ 

- - 
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นโยบายการจ่ายปันผล   
 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของกำไรสุทธิหลังหักสำรอง

ตามกฎหมาย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการ

ขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่

ประชุม ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

การจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ 

ปี 2561 2562 2563 

กำไรสุทธิ (ล้านบาท) 48.43 96.41 93.84 

จำนวนเงินท่ีจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท) 45.97 76.44 70.98 
จ่ายปันผลระหว่างกาล  30.03   38.22    16.38 

จ่ายปันผลประจำป ี   15.94    38.22    54.60 1/ 

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) 94.92 79.28 75.64 
 

หมายเหตุ :  1/รอการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 
 

   



 
รายงานประจำปี 2563  

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) 

 46  

   โครงสร้างการจัดการ  
 

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัท 

เลขานุการบริษัท 

(นายชาติสยาม จริยวัฒนากลุกิจ) 

ผู้อำนวยการ 

ฝ่ายสารสนเทศ 

(นายแพทย์รัฐ ปัญโญวัฒน์) 

ผู้อำนวยการฝ่าย 

การพยาบาล 

(นางสาวสิรีธร ปาลเกิด) 

ผู้อำนวยการ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์

(นางขนิษฐา ปิดสายะตัง) 

ผู้อำนวยการ 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

(นายชาติสยาม จริยวัฒนากลุกิจ) 

ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ 

(รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง 

จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์) 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

(นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์) 

ผู้อำนวยการ 

ฝ่ายสนับสนนุบริการ 

(นายยุทธนา วงษ์บำหลาบ) 
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โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการหลัก 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท และ 
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 
68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง  
โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีรายชื่อ และขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  มี จำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย   

 ชื่อ ตำแหน่ง 

1. ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วฒันศัพท์ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร ์ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 

3. ศาสตราจารย์นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบูลย์ กรรมการ  

4. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศรีชัย ครุสันธิ ์ กรรมการ  

5. นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา กรรมการ  

6. นายศรณัย์ สภุัคศรณัย ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

7. นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

8. นายสุธน ศรียะพันธ์ กรรมการ 

โดยมี นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ  เป็นเลขานุการบริษัท  

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ในวันที่ 1 มกราคม 
2564 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564  มีมติแต่งตั้งให้ 
นายวรเทพ รางชัยกุล เป็นกรรมการบริษัทท่านใหม่ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง 

ส่วนตำแหน่งประธานกรรมการนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื ่อวันที่  
20 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเลือกนายสุธน ศรียะพันธุ์ เป็นประธานกรรมการ 

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 

นายธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ นายวัลลภ เหล่าไพบูลย์ นายศรีชัย ครุสันธิ์ และนายสุธน ศรียะพันธุ์ กรรมการสอง
ในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้ ดังนี้ 

1)  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น 
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2) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่
เก่ียวข้องกับตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ 

3) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย โดยเลือกจากกรรมการบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อยนั้น ๆ 

4) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับและ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป 

5) พจิารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้ 
6) แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอำนาจ

เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก
เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้ 

7) พิจารณาอนุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทเว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าว
จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/
หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

8) พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

9) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำ
เช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 

10) กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทกลยุทธ์ธุรกิจ งบประมาณประจำปี และ
กำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน 

11) ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง 
12) รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและระมัดระวังในการ

ปฏิบัติงาน 
13) กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
14) กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

กำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล 
15) รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่

เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส 
16) ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 
17) กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
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18) พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการ
บริหาร การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอ่ืนใดที่กฎหมายกำหนด 

19) กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรมและการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของ
บริษัทให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจ
ดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

20) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการ
ในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน 

21) ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือ
หุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง   

22) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของ
ผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเร่ืองสำคัญ ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

23) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้ 
24) คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม 
 

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยในการประชุมสามัญประจำปีทุกคร้ัง ให้กรรมการ
ออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจาก
ตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่ง
นานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  มี จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

 ชื่อ ตำแหน่ง 

1. ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วฒันศัพท์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายศรณัย์ สภุัคศรณัย ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

3. นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

โดยนายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ และนายธีระศักดิ์ ณ ระนอง เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและ

การเงินเพียงพอที่จะหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทโดยมีนายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ 

เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ทั้งนี้ ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ ในวันที่ 1 มกราคม 

2564 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติแต่งตั้งให้ 

นายวรเทพ รางชัยกุล เป็นกรรมการตรวจสอบท่านใหม่ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง 

ส่วนประธานกรรมการตวจสอบนั ้น ที ่ประชุมกรรมการตรวจสอบ ครั ้งที ่ 1/2564 ซึ ่งประชุมเมื ่อวันที่  

20 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเลือกนายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้ 

1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและพอเพียง 
2) สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 

audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั ้งบุคคลซึ ่งมีความเป็นอิสระเพื ่อทำหน้าที ่ผ ู ้สอบบัญชีของบริษัท               
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วย อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกลา่ว
ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

ก. ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
ข. ความเห็นเก่ียวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ง. ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
จ. ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
ฉ. ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ช. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ           

แต่ละท่าน 
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ซ. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 
ฌ. รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7) ปฏิบัติการอ่ืนใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบรษิัท 
ซึ่งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2562 และปี 2563 มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้  

หน่วย: คร้ัง 

 
รายชื่อ 

ปี 2562 ปี 2563 
คณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
คณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
1 ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วฒันศัพท์ 4/4 4/4 5/5 4/4 
2 นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร ์ 4/4 - 5/5 - 
3 ศาสตราจารย์นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบูลย์ 4/4 - 5/5 - 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วินัย  

ตันติยาสวัสดิกุล 
4/4 

- 
1/1 

- 

5 นายสุธน ศรียะพันธ์ุ - - 3/4 - 
6 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศรีชัย ครุสันธิ ์ 4/4 - 5/5 - 
7 นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา 4/4 - 5/5 - 
8 นายศรณัย์ สภุัคศรณัย ์ 4/4 4/4 5/5 4/4 
9 นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง 4/4 4/4 5/5 4/4 

 

หมายเหตุ ผู้ช่วยศาสตรจารย์นายแพทย์วินัย ตันติยาสวัสดิกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 23 
เมษายน 2563 และนายสุธน ศรียะพันธุ์ เข้าดำรงตำแหน่งแทนในวันเดียวกัน ทั้งนี้ นายสุธน ศรียะพันธุ์ ไม่ได้เข้าร่วม
ประชุมจำนวน 1 ครั้ง เนื่องจากในการประชุมคร้ังที่ 5/2564 อยู่ระหว่างการอุปสมบท 
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ผู้บริหาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน 7 ท่านประกอบด้วย 

ชื่อ ตำแหน่ง 

1. นายแพทยธ์ีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร  

2. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจริาภรณ์ ศรีนัครินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย ์

3. นางสาวสิรีธร ปาลเกิด ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล 

4. นางขนษิฐา ปิดสายะตงั ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

5. นายแพทย์รัฐ ปัญโญวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ 

6. นายชาตสิยาม จริยวฒันากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

7. นายยุทธนา วงษบ์ำหลาบ ผู้อำนวยการฝ่ายสนบัสนนุบริการ 
 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1) ควบคุมการดำเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัท 
2) ตัดสินในเรื่องที่สำคัญของบริษัทกำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทรวมถึงการ

ควบคุมการบริหารงานในสายงานต่าง ๆ 
3) เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญาเอกสารคำสั่ง 

หนังสือแจ้งใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ 
4) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และ

ผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอำนาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับต่าง ๆ ตามที่
กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ 

5) มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัท 
6) พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ 

กรรมการบริษัท 
7) อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน 
8) ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือผู้รับมอบ

อำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสีย

หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของ

บริษัทหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกำหนด 
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เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่  

18 ธันวาคม 2559 เพื่อทำหน้าที่ในนามบริษัทและ/หรือ คณะกรรมการบริษัทในการจัดทำและเก็บรักษาทะเบียน
กรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปีของบริษัท
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ
หรือผู้บริหาร รวมทั้งดำเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และจัดส่งสำเนารายงานการมี
ส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน  
7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น 

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ยังมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

เลขานุการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ต าม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่  4) พ.ศ. 2551 ซึ่งได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบสำหรับเลขานุการบริษัทไว้โดยเฉพาะดังนี้  

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้  
(ก) ทะเบียนกรรมการ  
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท  
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร  
3. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และบริษัทต้องจัดให้มีระบบการ
เก็บรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี ่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือ
ข้อมูลดังกล่าว  

4. ดำเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด  
 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ  (เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)  

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประจำปี 2563 ดังนี้  
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1) ค่าเบี้ยประชุม 

ตำแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คร้ัง) 

ประธานกรรมการ 12,000 
กรรมการ 10,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 12,000 
กรรมการตรวจสอบ 10,000 

2) ค่าบำเหน็จ (โบนัส) โดยกรรมการทุกท่านได้รับท่านละ 12,500 บาทต่อเดือน 

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563 เป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท 

ใน ปี 2562 และปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมทั ้งหมดปีละ 1,656,000 บาท และ  
1,646,000 บาท ตามลำดับ โดยค่าตอบแทนแก่กรรมการแต่ละท่านในรูปของเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังตาราง
ต่อไปนี้ 
 หน่วย: บาท 

รายชื่อ 

เบ้ียประชุม  
 ปี 2562 

เบ้ียประชุม  
ปี 2563 

กรรมการ 
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

1 ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วฒันศัพท์ 48,000 48,000 48,000 48,000 

2 นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร ์ 40,000 - 40,000 - 

3 ศาสตราจารย์นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบูลย์ 40,000 - 40,000 - 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วินัย ตันติยาสวัสดิกุล 40,000 - 10,000 - 

5 นายสุธน ศรียะพันธ์ุ - - 20,000 - 

6 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศรีชัย ครุสันธิ ์ 40,000 - 40,000 - 

7 นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา 40,000 - 40,000 - 

8 นายศรณัย์ สภุัคศรณัย ์ 40,000 40,000 40,000 40,000 

9 นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง 40,000 40,000 40,000 40,000 

รวม  328,000 128,000 318,000 128,000 

 หมายเหตุ ในปี 2563 มีการประชุมกรรมการวาระพิเศษ จำนวน 1 ครั้ง ไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุม 
 

ในปี 2562 และปี 2563 บริษัทจ่ายค่าบำเหน็จให้แก่กรรมการของบริษัทท่านละ 150,000 บาทต่อปี รวมเป็น
จำนวนเงินปีละ 1.2 ล้านบาท  โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีค่าบำเหน็จค้างจ่ายอยู่จำนวน 1.2 ล้านบาท ทั้งนี้ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทย่อย 

ค่าตอบแทนอ่ืน  

บริษัทมีนโยบายให้ค่าตอบแทนอ่ืนแก่คณะกรรมการบริษัทตามข้อตกลง เช่น สวัสดิการรักษาพยาบาล เป็นต้น  
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ (ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)  

ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย เงินเดือน ค่าตำแหน่ง โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และค่าตอบแทนอื่น ซึ่งเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทได้พิจารณาจาก
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการดำเนินงาน รวมทั้งได้พิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน โดยในปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น 11.68  ล้านบาท 
และ 12.29 ล้านบาท ตามลำดับ รายละเอียด ดังนี้ 

ประเภทค่าตอบแทน 

ปี 2562 ปี 2563 
จำนวน
ผู้บริหาร 

(คน) 

ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

จำนวนผู้บริหาร 
(คน) 

ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

เงินเดือน 6 9.55  7 10.04 
โบนสั 6 1.44  7 1.12 
เงินสมทบกองทนุสำรองเลี้ยงชพี 4 0.06  5 0.09 
เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม 4 0.04  5 0.03 
ค่าตอบแทนอ่ืน 4 0.58  6 1.01 
รวมค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  11.68  12.29 

ค่าตอบแทนอ่ืน 

บริษัทมีนโยบายให้ค่าตอบแทนอ่ืนแก่ผู้บริหารของบริษัท เช่น สวัสดิการรักษาพยาบาล เป็นต้น  

ค่าตอบแทนบุคลากร  

จำนวนบุคลากร 
จำนวนแพทย์และพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มี

จำนวนทั้งสิ้น 908 คน และ 857 คน ตามลำดับ โดยแบ่งตามสายงานได้ดังนี้  

  หน่วย : คน 

จำนวนบุคลากรบริษัท 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 
แพทย์ประจำ 23 24 
แพทย์นอกเวลา 198 172 
ฝ่ายการพยาบาล 445 406 
ฝ่ายเทคนิคบริการ 37 38 
ฝ่ายเภสัช 18 17 
อ่ืนๆ  187 200 

รวม 908 857 
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ค่าตอบแทนแพทย์ พนักงาน 

ใน ปี 2562 และปี 2563  บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของแพทย์ พนักงานในรูปของ ค่าธรรมเนียมแพทย์ 
เงินเดือนและค่าล่วงเวลา โบนัส เงินสมทบประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เท่ากับ 385.01  ล้าน
บาท และ 381.81 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

  หน่วย : ล้านบาท 

ค่าตอบแทน ปี 2562 ปี 2563 
ค่าธรรมเนียมแพทย ์ 163.64 162.05 
เงินเดือนและค่าล่วงเวลา 200.88 202.57 
โบนสั 14.06 11.01 
เงินสมทบประกันสังคม 5.08 4.32 
เงินสมทบกองทนุสำรองเลี้ยงชพี 1.35 1.86 

รวม  385.01  381.81 

นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการอ่ืนๆ แก่พนักงาน คือ เครื่องแบบพนักงาน  สวัสดิการรักษาพยาบาล หรือ การตรวจ
สุขภาพประจำปี เป็นต้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานให้บริษัทต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทได้
ให้สวัสดิการรักษาพยาบาลภายใต้วงเงินที่กำหนดในสวัสดิการพนักงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ สำหรับ
พนักงานและญาติสายตรง จำนวน 15.81 ล้านบาท 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไข) ตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงจำกัด โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว โดยพนักงานที่เข้าร่วม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น บริษัทจะจ่ายเงินสมทบร้อยละ 2 ของฐานเงินเดือนของพนักงานและพนักงานจ่ายเงิน
สะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 ของฐานเงินเดือน 

ข้อพิพาทด้านแรงงาน 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญต่อการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไม่มีสหภาพแรงงาน 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายการพัฒนา

บุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้กับพนักงานในกระบวนการทำงานและเทคนิคการทำงาน 
เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ มีการจัดทำระบบการประเมินการปฏิบัติงาน
โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ รวมทั้งทบทวนการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ  
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บริษัทมีนโยบายการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งตามผลการดำเนินงานและความเหมาะสมทุกปี เพื่อสนับสนุน
พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งการสนับสนุนพนักงานในการเข้าอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกับการทำงาน 

โดยในปี 2563 บริษัทได้จัดให้กรรมการและพนักงานทุกระดับได้เข้าอบรมและร่วมสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ โดย
มีการจัดอบรมสัมมนาภายในจำนวนทั้งสิ้น 11 หลักสูตร ครอบคลุมการพัฒนาทั้งในด้านทักษะการปฏิบัติงาน การ
พัฒนาคุณภาพ การให้บริการ และการควบคุมภายใน โดยพนักงานได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมสัมมนาครบทุกคน 
นอกจากนั้น ได้มีการส่งพนักงานเข้าร่วมการอบรมและสัมมนากับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ มีกรรมการของบริษัทได้เข้าอบรมและร่วมสัมมนาหลักสูตร ซึ่งจัดในปี 2563 ดังนี ้

รายชื่อ การอบรม/ การสัมมนา วันที่ 

นพ.ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร ์ Top Executives Acceleration Program 
Sasin Executive Education 

13 มิถุนายน 2562 ถึง 
21 มีนาคม 2563 

Board War Room : “Leading you business through 
pandemic time”  (On line) 
Thai Institute of Directors (IOD) 

22 เมษายน 2563 

The Standard Economic Forum :“THE WORLD 
AFTER COVID-19: HOW THAILAND WINS IN THE NEXT 
NORMAL” (On line) 
The Standard Company Limited  

29-31 พฤษภาคม 
2563  

2nd Annual Patient Experience & Engagement : 
Review & Reset your Patient Experience Strategy 
in a COVID- 19 Era  (Virtual Event) 
Bii World  

6-7 ตุลาคม 2563 
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การกำกับดูแลกิจการ 
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of  Best Practice) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และ
เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการกำหนดหลักการในการกำกับดูแลกิจการ โดยเป็นการปฏิบัติตามแนว
ทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ทั้งนี้ หลักการในการกำกับดูแลกิจการ
ของบริษัทจัดเป็น 5 หมวด ดังนี้  

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของเจ้าของบริษัทและใน
ฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลของ
บริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทสิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการ
แสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอน
กรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น 

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว  บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการอำนวยความ
สะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ :- 

1. บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกปี โดยจะจัดภายใน  4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชี
ในแต่ละปี พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
ล่วงหน้า 7 วันก่อนการประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่
จะถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปพร้อมด้วย 

2. บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น 

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่ บริษัทได้จัดส่ง
ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม  

4. นอกจากนี้ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะทำการแนบแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นไว้ใน
หนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวัน เวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่ผู้ถือหุ้น 
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5. ก่อนการประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 

6. ในการประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความเห็นต่อที่
ประชุมในประเด็นต่าง ๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่
เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม 

หมวดที่ 2  การปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of 
Shareholders) 

บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตาม
จำนวนหุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการจำกัดหรือละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้
กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อ
ร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระซึ่งจะพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเร่ือง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการ
อิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการแก้ไขให้เหมาะสม กรณีเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องสำคัญและ
มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทกรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น 

บริษัทจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย ให้สามารถเสนอชื่อกรรมการหรือเสนอวาระเพิ่มเติมได้ก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกับแนวทางในการให้ผู้ถือหุ้นราย
ย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาว่า บริษัทจะเพิ่มวาระการประชุม
ตามที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอหรือไม่ 

การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทตามลำดับวาระการประชุม มีการเสนอรายละเอียดในแต่ละ
วาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือ
หุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการ
ตัดสินใจ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่ บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับ
หนังสือนัดประชุม การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามลำดับวาระที่กำหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายคน 

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใด ๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณาใน
วาระที ่เกี ่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการบริษ ัทและบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวในรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่จะไม่สามารถให้ความเห็น
ได้อย่างเป็นอิสระในวาระที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการประชุมในวาระนั้น ๆ 

นอกจากนั้น บริษัทได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่
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สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และควรรอคอย
อย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อ
บุคคลอื่นด้วย 

บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ใน บริษัท
และบทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย และในกรณีที ่กรรมการหรือผู ้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต้องรายงานการถือ
หลักทรัพย์ในบรษิัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการ ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

 บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน
และผู้บริหารของบริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่า การ
สนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท
ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เก่ียวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็น
อย่างดี นอกจากนั้น บริษัทยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้าง
ความมั่นคงให้แก่บริษัทตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ 

(ก) ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมี
รายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้นได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าของบริษัทและส่งผลให้ ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทได้รับผลตอบแทนสูงสุด  

(ข) ลูกค้า : บริษัทคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเอาใจใส่และ
รับผิดชอบต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม  

(ค) คู่ค้า : บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการ
ค้า และ/หรือ ข้อตกลงในสัญญาที่ทำร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความ สัมพันธ์อันดี
ทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย 

(ง) คู่แข่ง : บริษัทส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และจะ
ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี  

(จ) 
 

พนักงาน : บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้
ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงาน 

(ฉ) ชุมชนและสังคม : บริษัทให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยดำเนินธุรกิจอยา่ง
มีจริยธรรม และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อ
สังคมตามความเหมาะสม  
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(ช) สิ่งแวดล้อม : บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ เกี ่ยวกับสิ ่งแวดล้อมอย่าง
เคร่งครัด และวางแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง  

ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มี
ส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับการดูแลอย่างดี 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทโดยภายหลังการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  บริษัทจะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

• การเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

• แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจำปี (Annual Report)  

• ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทhttp://www.rph.co.th 

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น  บริษัทมีการจัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำ
หน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  

นอกจากนี้ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่บริษัทได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียแล้ว จะนำมาเผยแพร่
รวมไว้ใน website ของบริษัทด้วย โดยมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทัน
ต่อเหตุการณ์ เข้าถึงได้สะดวก และได้รับประโยชน์สูงสุด 

สำหรับงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี กรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบ
ทานคุณภาพของงบการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ รวมถึงจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู ่กับรายงานของผู ้สอบบัญชีในรายงานประจำปี นอกจากนี้
คณะกรรมการยังสนับสนุนให้มีการจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเพื่อประกอบการเปิดเผยงบ
การเงิน 
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of 
Directors) 

1.  โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนด
นโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ 

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน ทำหน้าที่เป็น
ตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการทำหน้าที่กำกับดูแลดำเนินงานของบริษัทให้มีความถูกต้องและโปร่งใส 

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม 
ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่
จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน บริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี
หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตาม
วาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ 

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดย
คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย 
ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้น ประธาน
กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด  

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อกำกับดูแลการบริหารงานดังนี้ 

• คณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการ
บริษัทในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไป
อย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ  

ทั้งนี้ บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการ
จะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการ 

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำ 
ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางใน
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การประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติ
ของที ่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื ่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด 
คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัท 

2.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัตติาม
นโยบายดังกล่าวเป็นประจำ นอกจากนี้ ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว  บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดทุกประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการกำกับดูแล
กิจการไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) 

2.2  จรรยาบรรณธุรกิจ 

 บริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี ่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้ง
การปฏิบัติต่อบริษัทผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม รวมทั้งการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตาม
แนวทางดังกล่าวเป็นประจำ 

ทั้งนี้บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการ
ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว 

2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการ
ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ จะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัท
ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไมม่ี
อำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ  

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งจะได้มี
การเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย 

เนื่องจากก่อนบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มี บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น
ในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ซึ่งประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกับบริษัทจึงอาจมี
ประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์  บริษัทจึงได้ทำการกำหนดแนวทางลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยระบุ
ในกฎบัตรว่า กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกับบริษัทและ/หรือ บริษัทที่บริษัทมี
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อำนาจควบคุมกิจการ หรือใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัท และ/หรือ บริษัทที่บริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการ จะต้องไม่
เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้ง ไม่ว่าเรื่องดังกล่าวจะเกี่ยวเนื่อง
กับการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทหรือไม่ก็ตาม อาทิเช่น การขยายสาขา การซื้อกิจการทั้งที่เป็นธุรกิจสถาน  
พยาบาลหรือกิจการอื่นใด การขยายโรงพยาบาล การอนุมัติงบลงทุนอื่นใดที่มีนัยสำคัญนอกเหนือจากการขยาย
กิจการ เป็นต้น 

กฎบัตรคณะกรรมการฉบับนี้ได้อนุมัติจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 
2560 แล้ว และหากจะมีการแก้ไขกฎบัตรดังกล่าวจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงนั้น ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม โดยจะนับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น และไม่นับผู้ถือหุ้นที่งดออก
เสียงและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย  

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการทุกท่าน รวมถึงกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้  

2.4 ระบบการควบคุมภายใน 

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความ
มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  บริษัทจึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยก
หน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสทิธผิล 
และมีผู้ตรวจสอบภายในอิสระ เพื่อทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด
และมีประสิทธิภาพ 

3.  การประชุมคณะกรรมการและการประเมินตนเอง 

ตามข้อบังคับของบริษัทนั้น  บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน และจะ
จัดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน
กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัททั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการ
ประชุมอย่างชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้
คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม  

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการ  บริษัทจะดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าทุกครั้ง 
เพื ่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที ่จะศึกษาข้อมูลในเรื ่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ และจะมอบหมายให้เลขานุการ
คณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และ
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จัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุม
คร้ังถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในภายหลัง 

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง โดย
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อ
ปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงาน โดยมีการกำหนดหัวข้อที่จะวัดผลการประเมินอย่างชัดเจนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม 

4. ค่าตอบแทน 

บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่
เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีความรู้
ความสามารถ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting: AGM) 

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

5.  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบกำกับดูแลกิจการของ
บริษัทซึ่งประกอบด้วยกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ตลอดจนผู้บริหารของบริษัทเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ  บริษัทจะจัดให้มีการแนะนำแนวทางในการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัทและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติ
หน้าที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการชุดย่อย  
โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการหลัก 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท และ 

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 
68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เก่ียวข้อง  

 

 

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร                                                                                           
การสรรหากรรมการ 
บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติเบื ้องต้นและพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่ง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งพิจารณาจากปัจจัยในด้านอื่น ๆ มาประกอบกัน เช่น 
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็น
ต้น มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอน ดังนี้ 
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1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ 

• ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

• ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคน
หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื ่นใด ตามแต่ที ่ประชุมผู ้ถ ือหุ ้นจะ
เห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู ้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั ้งหมด จะแบ่ง
คะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

• การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็น
ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

• บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัด
ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็น
ประธานเป็นผู้ชี้ขาด 

2.  ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดย
อัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปทีี่
สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด
เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 

3.  กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้แล้ว อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ 
4.  ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือก

บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของ
กรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนโดยบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้
เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน และมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่  

5.  กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงรักษาการในตำแหน่งเพื่อ
ดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่าง
อ่ืน ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นตำแหน่งตามคำสั่งศาล ซึ่งคณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือ
หุ้น เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไม่
น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อน ประชุม 
โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสามวันติดต่อกัน 

6.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
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การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
ค่าตอบแทนกรรมการคือค่าเบี้ยประชุมและโบนัส ซึ่งจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม

เดียวกัน โดยจะคำนึงถึงความเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดย
พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการจะต้องไม่เป็นจำนวน
ที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับผลตอบแทนของโดยเฉลี่ยของคณะกรรมการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก  

บริษัทมีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยให้ที ่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู ้กำหนดอัตรา
ค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทข้างต้น และจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท และต้องมีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการตามรูปแบบที่
สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด 

การสรรหากรรมการอิสระ 
ในส่วนของการสรรหากรรมการอิสระนั้น ทุกครั้งที่กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจำเป็น

ที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม  บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันจะมีการปรึกษาหารือ
ร่วมกัน เพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทรวมถึงมีคุณสมบัติขั้นต่ำตามหัวข้อข้างล่างนี้ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทเพื่อพิจารณาตามข้อบังคับของบริษัทต่อไป 

บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งหมด และ มีกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 3 ท่าน ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระของบริษัททุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้
มีอำนาจควบคุมของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน 
ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ  

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคล
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 
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บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื ่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ 
ความสัมพันธ์ตามที่กล่าวข้างต้นรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการ
รับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลทำ
ให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือ
ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณ
มูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยว
โยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความ 
สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนัก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัด
อยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. 
หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือ
หุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดำเนินงานของบริษัท 

10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
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ทั้งนี้กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย
จะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สำหรับการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และ
รายงานประจำปีของบริษัท 

 

การสรรหากรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่ง

มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการของบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการตรวจสอบ 
อย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือ การเงิน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของ
บริษัทรวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้สอบบัญชี และการพิจารณาข้อ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี 

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษัทจะลงทุนในบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทหรือกิจการที่มี

ลักษณะใกล้เคียงกัน หรือกิจการที่สนับสนุนกิจการของบริษัทอันจะทำให้บริษัทมีผลประกอบการหรือผลกำไรเพิ่ม
มากขึ้น หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทโดยสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของ
บริษัทให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัททั้งนี ้ คณะกรรมการอาจ
พิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจหลักหรือธุรกิจอื่นของบริษัทหากคณะกรรมการเห็นว่าธุรกิจดังกล่าว
เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและการลงทุนดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม 

ในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารที่มี
คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมนั้น ๆ เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม
ดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทจะต้องทำหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทร่วม ให้บริหารจัดการ หรือดำเนินงานต่างๆ ตามนโยบายที่บริษัทกำหนด รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตามมติของ
ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่อนุมัติในเรื่องที่สำคัญของบริษัทย่อย และ/หรือ 
บริษัทร่วม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท 

นอกจากนี้ กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทจะต้องกำกับดูแลให้บริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูล
การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยดังกล่าวกับบุคคลที่เกี ่ยวโยงกันของบริษัทย่อย การได้มาและจำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ หรือ การทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าวให้ถูกต้อง ครบถ้วน และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการดังกล่าวข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทรวมถึงการกำกับดูแล
ให้บริษัทย่อยมีการจัดทำงบการเงินที่ครบถ้วน ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้และจัดทำแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา 
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นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะจัดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทย่อย เพื่อ
ป้องกันข้อผิดพลาดและเพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยมีการ
ตรวจสอบเป็นระยะและจัดทำรายงานส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา   

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน  
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้ 

• ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ เก่ียวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
ตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 

• กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 2 วันทำการถัดไปจากวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลงและจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่ 
บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

• บริษัทจะกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี ่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็น
สาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลัง
การเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอ่ืน 

บริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การ
ตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้การลงโทษจะพิจารณา
จากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ 
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท พี.วี. ออดิท จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2563 จำนวน 1,500,000 บาท  

สำหรับค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีประจำปี, ค่าสอบทานงบการเงิน
ระหว่างกาล รวมค่าล่วงเวลาและค่าเดินทาง โดยในปี 2562 และปี 2563 มีรายละเอียดการจ่าย ดังนี้ 

หน่วย : บาท 

รายการ ปี 2562 ปี 2563 

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) 1,500,000 1,500,000 

ค่าบริการอ่ืน ๆ (Non Audit Fee) 162,500 137,950 

นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าว บริษัทไม่มีค่าบริการอื่นใดที่ต้องชำระให้กับผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีที่
ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี หรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดแต่
อย่างใด  
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ความรับผดิชอบต่อสังคม 
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่าง

ยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น (Corporate Social Responsibilities 
and Anti-Corruption) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทหวังว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อ
สังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำ
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้ 

1.  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  

บริษัทให้ความสำคัญกับการประกอบกิจการด้วยด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ความเป็นธรรมในทุกๆ ด้าน   อาทิ
เช่น การจัดซื้อทั่วไป การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ การสรรหาเครื่องมือแพทย์ และการบริหารภายในโรงพยาบาล      
ทุกขั้นตอนของการดำเนินงานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  

บริษัทยังมุ่งเน้นการแข่งขันในการประกอบธุรกิจอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม พร้อมคำนึงถึงการเรียกรับ 
และไม่ให้ผลประโยชน์ใดที่ไม่สุจริตทางการค้า อาทิ การจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น ทั้งนี้ 
บริษัทยังเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู ้อื ่น โดยมีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ 
ข้อกำหนดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้ง
รณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต การกรรโชก และให้สินบนทุก
รูปแบบ 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

บริษัทมีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการ และ
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยบริษัทได้กำหนดโครงสร้างองค์กร
ให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน 
เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังได้
กำหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทอาทิ 

▪ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม 

▪ ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่นจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และ
อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย 

▪ บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งบุคคลที่ให้ความ
ร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชั่น 



 
รายงานประจำปี 2563  

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) 

 73  

3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน  

 บริษัทให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิมนุษยชน ต่อผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการ รวมถึงแพทย์ พยาบาล และ
พนักงานของบริษัทโดยบริษัทมีแนวทางการปฏิบัติในการเคารพสิทธิมนุษยชนดังกล่าว อาทิ 

▪ บริษัทไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มารับบริการโรงพยาบาล ผู้มาใช้บริการทุกคนได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเสมอ
ภาค โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางกาย 
จิตใจ สถานภาพทางสังคม  และผู้ที่มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางใน
การเรียกร้องที่เหมาะสม 

▪ บริษัทดูแลไม่ให้ธุรกิจไปเก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และ การคุกคาม
ทางเพศ เป็นต้น 

▪ บริษัทไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคลากรของบริษัทโดยคำนึงถึงความเสมอภาคของพนักงานทุกคน นอกจากนี้ 
ยังให้ความอิสระต่อแพทย์ในการรักษาและการปฏิบัติงาน ไม่ก้าวก่ายการทำงานของแพทย์ของ
โรงพยาบาล โดยยังคอยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้อยู่ในระเบียบและกฎเกณฑ์ 

4.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเปน็ธรรม  

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็น
ปัจจัยที่จะช่วยสนับสนุนให้โรงพยาบาลประกอบกิจการได้อย่างราบรื่น เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขั นและ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

▪ เคารพสิทธิของแพทย์ พยาบาล และพนักงานในตำแหน่งต่างๆ ตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตาม
กฎหมายแรงงาน 

▪ จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็น
ธรรม  

▪ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วม
สัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของ
บุคลากร  

▪ จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ สำหรับพนักงาน อาทิ สวัสดิการการรักษาพยาบาล เป็นต้น 

5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  

บริษัทให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความร่วมมือและพัฒนา
สังคม โดยมุ่งเน้นการให้บริการ รณรงค์สนับสนุนด้านสุขภาพแก่สังคม รวมทั้งมีนโยบายให้การสนับสนุนสถาบัน 
การศึกษา และอ่ืนๆ เช่น มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนในการดูแลรักษาสุขภาพ เป็นต้น 

นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายช่วยเหลือผู้ป่วยที่เข้ามารักษาพยาบาล โดยบริษัทจะไม่เก็บค่าบริการในกรณีที่
ผู้ป่วยเสียชีวิตในห้องฉุกเฉิน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตให้ก้าวผ่านความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อไป 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

สรุปภาพรวมระบบควบคุมภายใน  
บริษัทให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน และตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดหมาย

อันจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ในการทำหน้าที่สอบทานความถูกต้องน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และ
ความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน เพื่อให้สามารถลดความเสี่ยงทางธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง
กรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยการซักถามข้อมูลจากแผนก
ตรวจสอบภายในของบริษัท สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ 
คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม 
โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุม
ภายในในเรื ่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทอันเกิดจากการที่
กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจเพียงพอได้ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว  

1. การควบคุมภายในองค์กร 
บริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในคุณค่าความซื่อตรง

และจริยธรรม มีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ซึ่งทำหน้าที่
กำกับดูแลและพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน มีการจัดการโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร และ
การกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม และมีนโยบายในการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

2. การประเมินความเสี่ยง 
นอกจากการว่าจ้างบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และการจัดตั้งแผนกตรวจสอบ

ภายในของบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงทั้งในด้านที่เกี่ยวข้องกับการการมีอยู่จริงของ
รายการทางบัญชี และความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่จะสะท้อนถึงความเสี่ยงในการดำเนินการแล้ว 
บริษัทได้กำหนดให้มีวาระการพิจารณาความเสี่ยงในการประชุมทุกระดับขององค์กร ทั้งในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท การประชุมฝ่ายจัดการ การประชุมระดับผู้บริหาร และการประชุมระดับแผนก เพื่อให้สามารถระบุและ
วิเคราะห์ความเสี่ยงได้อย่างครอบคลุมทั้งองค์กร 
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3. การควบคุมการปฏิบัติงาน 
บริษัทได้กำหนดมาตรการควบคุมภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการปฏิบั ตงิาน

อย่างเหมาะสม โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันในงาน 3 ด้าน ได้แก่ 
หน้าที่อนุมัติ, หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
บริษัทให้ความสำคัญกับความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ โดยมีการจัดเก็บ

เอกสารที่สำคัญอย่างเหมาะสม จัดให้มีกระบวนการสื่อสารภายในและช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ช่องทางการสื่อสารกับผู้รับบริการที่เน้นความทันสมัยและการเข้าถึงระบบการสื่อสารที่สะดวกและหลากหลาย 

5. ระบบการติดตาม 
บริษัทได้มีการกำหนดให้ดำเนินการประชุมผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ โดยครอบคลุมผู้บริหารทั้งในฝ่าย

บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบัญชีและการเงิน และฝ่ายบริหารคุณภาพ เพื่อรับทราบและประเมินผ ลการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาได้มีการจัดให้ความรู้กับพนักงานระดับหัวหน้างานของบริษัท ในเรื่อง
ระบบควบคุมภายในภายใต้มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission)  

ข้อมูลผู้ตรวจสอบภายใน 

ในปี 2562 บริษัทได้จัดตั้งแผนกตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเอง  โดยให้
ปฏิบัติงานเป็นอิสระภายใต้สายบังคับบัญชาของคณะกรรมการตรวจสอบ  

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : นางจุฬาลักษณ์ บุญฤทธิ์  
อายุ : 48 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑติ (เทคนิคการแพทย์)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
• ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย 
• วุฒิบัตร Internal Control System for Hospital and Healthcare Organization 
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ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี  

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ 
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
อายุ : 51 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ร้อยละ 0.14 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

• ปริญญาโท บริหารมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
• การฝึกอบรมหลักสูตร “Strategic CFO in Capital Markets Program” รุ่นที่ 8 ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 
 
ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี: นางสาวสุภาพร สุขี 
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
อายุ : 48 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

• ปริญญาตรี บัญชีบณัฑิต มหาวทิยาลัยรามคำแหง 
• การฝึกอบรมหลักสูตร “บัญชีทรัพย์สินและการหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาตามมาตรฐานการบญัชี และ

รายได้ ค่าใช้จ่าย และแนวปฏิบตัิที่ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน”  
• การฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการจัดทำงบการเงิน พร้อมวิธีการแก้ปัญหา และการนำส่งงบการเงินผ่าน

ระบบ e-filing” 
• การฝึกอบรมหลักสูตร “การปรับปรุงข้อผิดพลาดทางบญัชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและกฎเกณฑ์

ทางภาษี” 
• การฝึกอบรมหลักสูตร “ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับใหม่ที่จะนำมาใช้ในปี 2562-2563” 
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รายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกันที่เป็นรายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561, วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ระหว่าง บริษัทกับ บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย
สรุปรายละเอียดดังต่อไปนี้  

สรุปรายละเอียดลักษณะของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
บุคคล / นิติบุคคล  

ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
และมีการทำธุรกรรมกับ 

บริษัทและ / หรือบริษัทย่อย 

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ 

ลักษณะความสัมพันธ ์

1 ธีระวัฒน์ไมโครคลีนิค คลินิกศัลยกรรม 
เสรมิจมูก 

▪ นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทคลินิกเสริมจมูก 

2 นพ.ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร ์ - ▪ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทโดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
โดยกลุ่มศรีนัครินทร์ ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 
14.06 

▪ ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทโดย
ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

3 รศ.พญ.จริาภรณ์ ศรีนัครินทร ์  ▪ คู ่สมรสของ นพ.ธีระวัฒน์ ศรีนัคร ินทร์ และดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ 

4 ผศ.นพ.วินัย  ตันติยาสวสัดิกลุ 
(ลาออกจากการเป็นกรรมการ
เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2563) 

- ▪ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทโดย ณ วันที่31 ธันวาคม 2563 
โดย ผศ.นพ.วินัย ตันติยาสวัสดิกุล ถือหุ้นบริษัทใน
สัดส่วนร้อยละ 1.16 

▪ ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท 
5 รศ.นพ.ศรีชัย ครสุันธิ ์

 
- ▪ ผู้ถือหุ้นของบริษัทโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2563 

โดย รศ.นพ.ศรีชัย ครุสันธิ ์ ถือหุ ้นบริษัทในสัดส่วน 
ร้อยละ 1.03 

▪ ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท 
6 นายวรงค์ เหลา่ไพบูลย ์ - ▪ บุตรชายของนายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบูลย์ ซึ ่งดำรง

ตำแหน่งรองประธานกรรมการของบริษัท 
▪ ผู้ถือหุ้นของบริษัทโดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่ม

เหล่าไพบูลย์ ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 11.69 

7 บริษัท ไฟน์เฮ้าส์ แคเตอริ่ง 
จำกัด 

ขายอาหารปรุง
สำเรจ็ 

▪ บริษัทซึ่ง นายวรงค์ เหล่าไพบูลย์เป็นผู้จัดตั้ง และเป็น
กรรมการผู้มีอำนาจ 
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รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบคุคลที่มีความเกี่ยวข้องกันในปีบัญชีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561,  วันที่ 31 ธันวาคม  2562 และวันที่ 31 ธันวาคม  2563    

รายการธุรกิจปกติหรือสนับสนนุธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนือ่งในอนาคต   

บุคคล / นิติบุคคล 
ที่มีความเกี่ยวข้อง 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

 ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563 
1. ธีระวัฒน์ไมโครคลีนิค รายได้จากการให้บริการตรวจเอกซเรย์จมูก 

- รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 

- ยอดลูกหนี้คงค้างสิ้นงวด 

 
0.12 
0.01 

 
0.08 
0.00 

 
0.00 

- 

เหตุผลและความจำเป็น : ธีระวัฒน์ไมโครคลีนคิ เป็น คลีนิค ซึ่งมีการศัลยกรรมด้านความงามโดยการเสริมจมูกเป็นหลัก  
ทั้งนี้ ธีระวัฒน์ไมโครคลีนิคมีการสง่ลูกค้ามายังโรงพยาบาลราชพฤกษ์เพื่อตรวจเอกซเรย์จมูกก่อนดำเนินการทำศัลยกรรม  
โดยบริษัทเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเอกซเรย์จมูกดังกล่าวจาก ธีระวัฒน์ไมโครคลีนิค ในอัตราเทียบเคียงกับท่ี
บริษัทเรียกเก็บจากผู้ป่วยทั่วไปท่ีมาใช้บริการดังกล่าว 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลซึ่งราคาซื้อขายระหว่างกันเป็นไป
ตามเงื่อนไขตลาดโดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและได้รับอนุมตัิในหลักการจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตรวจสอบ 

2. แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่ง 
กรรมการ 

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบค่าธรรมเนียม
แพทย์แก่กรรมการ ของบริษัทจำนวน 2 ท่าน  

- ค่าธรรมเนียมแพทย์  

- ยอดเจ้าหนี้คงค้างสิ้นป ี

 
 

0.13 
- 

 
 

0.19 
- 

 
 

0.32 
- 

เหตุผลและความจำเป็น : แพทย์ผูด้ำรงตำแหน่งกรรมการ ออกตรวจรักษาผู้ป่วยท่ีโรงพยาบาลราชพฤกษ์ โดยการกำหนด
ค่าตอบแทนเทียบเคยีงได้กับอัตราค่าบริการที่บริษัทจ่ายแก่แพทย์อืน่ๆ ท่ีมีคุณสมบตัิใกล้เคยีงกัน   

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลโดยบริษัทมีความจำเป็นต้องจ่าย
ค่าตอบแทนแพทย์ดังกล่าวในอัตราเทียบเท่ากับแพทย์อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับแพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว 
3. นายวรงค์ เหลา่ไพบูลย ์

และบริษัท ไฟน์เฮ้าส์  
แคเตอริ่ง จำกัด 

บริษัทซื้ออาหารปรุงสำเร็จจากบรษิัท ไฟน์เฮ้าส์ 
จำกัด ดำเนินกิจการโดยนายวรงค์ เหล่าไพบูลย์  

- ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล 

- ยอดเจ้าหนี้คงค้างสิ้นงวด 

 
 

5.24 
0.33 

 
 

9.64 
0.39 

 
 

9.76 
0.42 

เหตุผลและความจำเป็น : บริษัททำสัญญาซื้ออาหารปรุงสำเร็จจากนายวรงค์ เหลา่ไพบูลย์ สำหรับบริการผู้ป่วย โดยสัญญา
มีผลวันท่ี 1 สิงหาคม 2559 และสิน้สุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 และจะมีผลบังคับใช้ต่อเป็นคราว คราวละ 1 ปี หาก
คู่สัญญาไม่ไดแ้จ้งความประสงค์ว่าจะยกเลิกสญัญา   
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการดังกล่าวมคีวามจำเป็นและสมเหตุสมผลโดยบริษัทมีความจำเป็นต้องซื้อ
อาหารสำหรับบริการผู้ป่วย ซึ่งบรษิัทได้จัดให้มีการประมลูแข่งขันเพื่อคัดเลือกรา้นอาหาร และมีบคุคลภายนอกเข้าร่วม
เสนอบริการปรุงอาหารด้วย ท้ังนี้ ราคาซื้อขายระหว่างกันเป็นไปตามเง่ือนไขตลาดโดยเป็นรายการธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไข
การค้าทั่วไป ท้ังนี้คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบจะพิจารณาเงื่อนไขการทำรายการทุกปี ก่อนการต่ออายุสัญญารายปี 
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน 
บริษัทมีการกำหนดขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย 
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ
ระหว่างกันนั้นๆ  

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้รายการระหว่างกันต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทนั้น บริษัท
จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำ
รายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆโดยให้มีแนวทาง ดังนี้ 

▪ การทำรายการที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป : คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถ
ทำรายการระหว่างกันมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปหากรายการดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่จะกระทำ
กับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้บริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว
เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส 

▪ รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และรายการระหว่างกัน
อื่นๆ ได้แก่ รายการเช่าอาคาร และรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกู้ยืม การค้ำประกัน เป็นต้น 
บริษัทมีนโยบายให้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
ประชุมและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของการทำรายการก่อนทำรายการนั้น  ๆ   และ
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือ
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำ
รายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) และการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกำหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของ
บริษัทรวมทั้งแบบ 56-1 และรายงานประจำปี  

นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว 
และคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดข้ึนนั้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคล
ที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะ
ถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำ
รายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ
บริษัทแต่เป็นการทำรายการที่บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย 
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นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน 
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นจะต้องผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทที่

มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและ
ความสมเหตุสมผลของรายการนั้น ๆ  รวมทั้งตรวจสอบราคาและเงื่อนไขการทำรายการให้เป็นไปตามลักษณะที่
สามารถเปรียบเทียบได้กับบุคคลภายนอก 

กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และกรรมการจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงอนุมัติ
รายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดทำธุรกรรมกับบริษัท 

สำหรับแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคตนั้น จะยังคงมีอยู่ในส่วนที่เป็นการดำเนินการทางธุรกิจ
ปกติของบริษัท ได้แก่ การให้บริการตรวจเอกซเรย์จมูกแก่ลูกค้าของธีรวัฒน์ไมโครคลีนิค  การจ่ายค่าตอบแทนใน
รูปแบบค่าธรรมเนียมแพทย์แก่กรรมการของบริษัท สวัสดิการในการรักษาพยาบาลแก่กรรมการ การซื้ออาหารจาก
บริษัท ไฟน์เฮ้าส์ แคเตอร่ิง จำกัด ซึ่งดำเนินการโดยคุณวรงค์ เหล่าไพบูลย์ 

อย่างไรก็ดี บริษัทจะดำเนินการทำรายการข้างต้นด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการ
ระหว่างกันของบริษัทและสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่น  ๆ ที่
เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
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การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 
ภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

บริษัทประกอบธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ ภายใต้ชื่อโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ดำเนินงานภายใต้บริษัท 
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีห้องตรวจจำนวน 35 ห้อง และ
เตียงให้บริการจำนวน 171 เตียง   

รายได้จากกิจการโรงพยาบาลของบริษัทในปี 2561-2563   เติบโตเฉลี่ยต่อปี  (CAGR) ร้อยละ 22.47  โดย
ในปี 2561-2563 รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ในอัตราร้อยละ 18.02 ซึ่งมีผลจากการย้าย
มาให้บริการที่โรงพยาบาลแห่งปัจจุบัน และรายได้ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อครั้งมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของ
รายได้จากผู้ป่วยใน ในปี 2561-2563 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ในอัตราร้อยละ 25.27 ซึ่งมีปัจจัยหลักจากการมี
ห้องพักผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในโรงพยาบาลแห่งปัจจุบันทำให้รับผู้ป่วยเข้าเป็นผู้ป่วยในได้มากขึ้น ทั้งนี้ อัตราการเติบโต
เฉลี่ยต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากผลกระทบของการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 

ต้นทุนกิจการโรงพยาบาลมีรายการหลัก ได้แก่ ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์ 
ค่าธรรมเนียมแพทย์ ต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ ค่าไฟฟ้า ค่าของใช้เบ็ดเตล็ดทางการแพทย์ และค่าวัสดุสิ้นเปลืองทาง
การแพทย์ โดยสัดส่วนของต้นทุนกิจการโรงพยาบาลเทียบรายได้รวม ในปี 2561-2563 คิดเป็นร้อยละ 71.17, ร้อย
ละ 68.84 และร้อยละ 69.74 ตามลำดับ ซึ่งสัดส่วนต้นทุนกิจการโรงพยาบาลในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 
เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้ในส่วนของผุ้ป่วยในลดลงจากผลกระทบการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แม้จะมีการ
ควบคุมต้นทุนให้บริการ ก็ยังมีต้นทุนคงที่ที่ไม่สามารถลดลงได้ รวมทั้งมีต้นทุนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสเพิ่มขึ้นด้วย จึงทำให้สัดส่วนต้นทุนกิจการต่อรายได้รวมเพิม่ขึ้น 

ในส่วนของกำไรสุทธิในปี 2561-2563 เพิ่มข้ึนเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ในอัตราร้อยละ 39.20 ซึ่งเกิดจากการมีผล
จากการเพิ่มขึ้นของผู้รับบริการ ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน จากการย้ายมาทำการ ณ โรงพยาบาลแห่งปัจจุบัน ทั้งนี้ 
กำไรสุทธิมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากผลกระทบของการแพร่เชื้อไวรัสโควิด -19 ในช่วง
ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ได้มีการระบาดของเชื้อไวรัส 
RSV (Respiratory Syncytial Virus) ซึ่งเป็นผลในเชิงบวกทำให้ผลประกอบการของบริษัทลดลงไม่มากนัก 
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วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 
บริษัทแบ่งรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ออกเป็น 2 กลุ่มหลักตามประเภทของผู้ป่วย ได้แก่ ผู้ป่วยนอก (OPD) 

และ ผู้ป่วยใน (IPD) โดยมีรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้   

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ผู้ป่วยนอก (OPD) 209.09 39.24 282.96 34.65 291.22 36.43 

ผู้ป่วยใน (IPD) 323.80 60.76 533.61 65.35 508.11 63.57 

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 532.89 100.00 816.57 100.00 799.33 100.00 

ในช่วงปี 2561-2563  รายได้จากกิจการโรงพยาบาลเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้ 532.89 ล้านบาท, 
816.57 ล้านบาท และ 799.33 ล้านบาทตามลำดับ การเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) คิดเป็นอัตราร้อยละ 22.47 ซึ่งมีผล
จากการเปิดดำเนินการอาคารโรงพยาบาลแห่งปัจจุบัน และการปรับเพิ่มค่าบริการ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่ายา
และเวชภัณฑ์ ค่าตรวจวิเคราะห์โรค เป็นต้น นอกจากนั้น การมีคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการรักษาพยาบาล
ของบริษัทส่งผลให้ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงให้ความไว้วางใจ และมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นโดย
ตลอด จึงมีปริมาณความต้องการใช้บริการโรงพยาบาลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับประชาชนมีความตื่นตัวใน
การใส่ใจต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสถานการณ์ที่มีภาวะโรคใหม่และโรคที่มีความรุนแรงซับซ้อน
มากขึ้น ประชาชนจึงให้ความสำคัญกับการทำประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น เป็นผลให้มีความสามารถในการเข้ารับการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนที่สูงขึ้น นับเป็นปัจจัยบวกที่สนับสนุนต่อธุรกิจโรงพยาบาล 

ทั ้งนี ้ รายได้จากการดำเนินกิจการของโรงพยาบาลในปี 2563 มีการเติบโตต่ำกว่าการคาดกา รณ์ไว้
ค่อนข้างมาก ซึ่งเกิดจากภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงปลายไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 จนถึงปลาย
ไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 อย่างไรก็ตาม ได้มีการระบาดของเชื้อไวรัส RSV (Respiratory Syncytial Virus) ช่วง 
ไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ทำให้มีผู้ป่วยในช่วงเวลาดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ทำให้รายได้จากกิจการโรงพยาบาลลดลง 
ไม่มากนัก 

ทั้งนี้ ในปี 2561-2563 รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยนอก เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ในอัตราร้อยละ 18.02 โดย
รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยนอก ในปี 2561-2563 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.24, ร้อยละ 34.65 และร้อยละ 34.63 ของ
รายได้จากกิจการโรงพยาบาลตามลำดับ 

ในส่วนของรายได้จากผู้ป่วยในปี 2561-2563 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ในอัตราร้อยละ 25.27 โดยรายได้
จากกลุ่มผู้ป่วยใน ในปี 2561-2563 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.76 ร้อยละ 65.35 และร้อยละ 63.57 ของรายได้จาก
กิจการโรงพยาบาลตามลำดับ 
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รายได้จากกิจการโรงพยาบาลแบ่งตามประเภทมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

รายได้จากผู้ป่วยนอก  

ผู้ป่วยนอก หน่วย ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 

เติบโตเฉลี่ยต่อปี 

(CAGR)  

ร้อยละ 

รายได้ - ผู้ป่วยนอก (OPD) ล้านบาท 209.09 282.96 291.22 18.02 

จำนวนการใช้บริการ - ผู้ป่วยนอก ครั้ง 113,667  135,783  126,016  5.29 

รายได้ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อครั้ง บาท/ครั้ง 1,839   2,084  2,311  12.10 

รายได้จากผู้ป่วยนอก ปี 2561-2563 เพิ่มข้ึนเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ในอัตราร้อยละ 18.02 โดยปัจจัยการเติบโต
หลักมาจากรายได้ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อครั้ง โดยระหว่างปี 2561-2563 รายได้ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อครั้งเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี 
(CAGR) ในอัตราร้อยละ 12.10 ซึ่งมีผลจากการปรับเพิ่มค่าบริการตามนโยบายปกติของบริษัทได้แก่ ค่าห้องพักผู้ป่วย 
ค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าตรวจวิเคราะห์โรค เป็นต้น 

รายได้จากผู้ป่วยใน 

ผู้ป่วยใน หน่วย ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 

เติบโตเฉลี่ยต่อปี 

(CAGR)  

ร้อยละ 

รายได้ - ผู้ป่วยใน (IPD) ล้านบาท 323.80 533.61 508.11 25.27 

จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน เตียง/ป ี  26,396   39,450   35,633 16.19 

รายได้ผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อเตยีง บาท/เตียง/วัน  12,267   13,526   14,260  7.82 

รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยในปี 2561-2563 เพิ่มข้ึนเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ในอัตราร้อยละ 25.27 โดยปัจจัยหลักเป็น
การเติบโตในส่วนของจำนวนผู้เข้ารับบริการ โดยจำนวนวันนอนของผู้ป่วยใน มีการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี ( CAGR) ใน
อัตราร้อยละ 16.19 และรายได้ผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อเตียงต่อวัน เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ในอัตราร้อยละ 7.82 ทั้งนี้  
มีผลจากการเปิดให้บริการอาคารโรงพยาบาลแห่งปัจจุบัน ซึ่งทำให้มีห้องพักรองรับความต้องการของผู้รับบริการ
ได้มากข้ึนเป็นปัจจัยสำคัญ ในขณะที่ค่ารักษาพยาบาลมีผลสัมพันธ์กับโรคที่ทำการรักษา 

ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล 

ต้นทุนกิจการโรงพยาบาลในปี 2561-2563 มีจำนวน 386.17 ล้านบาท, 571.59 ล้านบาท และ 566.64 
ล้านบาทตามลำดับ โดยสัดส่วนต้นทุนกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้รวมในปี 2561 -2563 คิดเป็นอัตราร้อยละ 
71.17, ร้อยละ 68.84 และร้อยละ 69.74 ตามลำดับ มูลค่าต้นทุนกิจการโรงพยาบาลสูงขึ้น มีสาเหตุจากการเปิด
ให้บริการอาคารโรงพยาบาลแห่งปัจจุบัน ทำให้มีค่าเสื่อมราคาเพิ่มข้ึน รวมทั้งมีต้นทุนบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้
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บริการที่มากขึ้น ทั้งนี้ สัดส่วนต้นทุนกิจการโรงพยาบาลในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้
ในส่วนของผู้ป่วยในลดลงจากผลกระทบการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แม้จะมีการควบคุมต้นทุนให้บริการ ก็ยัง
มีต้นทุนคงที่ที่ไม่สามารถลดลงได้ รวมทั้งมีต้นทุนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเพิ่มขึ้นด้วย จึงทำให้
สัดส่วนต้นทุนกิจการต่อรายได้รวมเพิ่มข้ึน 

กำไรข้ันต้น 

กำไรขั้นต้น หน่วย 
ปีบัญชี  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

กำไรขั้นต้น ล้านบาท 146.72 244.98 232.69 

อัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 27.53 30.00 29.11 

ในปี 2561- 2563 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นอัตราร้อยละ 27.53, 30.00 และ 29.11 ตามลำดับ โดย
ในปี 2563 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 เนื่องจาก การลดลงของรายได้ ซึ่งมี
ผลกระทบจากภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  

รายได้อื่น 

 รายได้อื่นหลักประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ยรับ รายได้ค่าเช่า และเงินสนับสนุนการขายจากผู้ผลิต ซึ่งเป็น
รายได้ที่ไม่เก่ียวข้องกับการให้บริการรักษาพยาบาลโดยตรง โดยปี 2561-2563 บริษัทมีรายได้อื่นเทียบรายได้รวมคิด
เป็นอัตราส่วนร้อยละ 1.78, ร้อยละ 1.65 และร้อยละ 1.63 ตามลำดับ    

ต้นทุนในการจัดจำหน่าย 

ต้นทุนในการจัดจำหน่าย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายการตลาดและค่าใช้จ่ายพนักงานด้านการขาย โดยในปี 2561-
2563 ค่าใช้จ่ายในการขายอยู่ที่จำนวน 4.38  ล้านบาท 4.73 ล้านบาท และ 6.05 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งในระหว่างปี 
2561-2563 ค่าใช้จ่ายในการขายเปรียบเทียบกับรายได้รวม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.81, ร้อยละ 0.57 และร้อยละ 
0.74 ตามลำดับ ทั้งนี้ ในปี 2563 มีค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ เพิ่มข้ึน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2561-2563 จำนวน 87.46 ล้านบาท, 123.63 ล้านบาท และ 115.53 
ล้านบาทตามลำดับ โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารเปรียบเทียบกับรายได้รวม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.12, ร้อย
ละ 14.89 และร้อยละ 14.22 ตามลำดับ ทั้งนี้ ในปี 2563 มูลค่าค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวนลดลงจากปี 2562 
เนื่องจากในปี 2562 มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล (JCI) เป็นจำนวนเงิน
ประมาณ 3.40 ล้านบาท รวมทั้งการใช้มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนค่าบุคลากรและค่าสาธารณูปโภคอย่าง
เข้มงวดในช่วงภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย  
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ต้นทุนทางการเงิน 

 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินปี 2561-2563 เป็นจำนวน 5.07 ล้านบาท10.19 ล้านบาท และ 7.83 ล้านบาท
ตามลำดับ สัดส่วนต้นทุนทางการเงินต่อรายได้รวมมีสัดส่วนร้อยละ 0.93, ร้อยละ 1.23 และร้อยละ 0.96 ตามลำดับ 
โดยต้นทุนทางการเงินลดลง เกิดจากการลดลงของอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร 

ภาษีเงินได้ 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีในปี 2561-2563 จำนวน 11.06 ล้านบาท 23.71 ล้านบาท และ 22.64 ล้านบาท
ตามลำดับ โดยสัดส่วนภาษีเงินได้ต่อรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 2.04 ร้อยละ 2.86 และร้อยละ 2.79 ตามลำดับ  

กำไรสุทธิ 

กำไรสุทธิของบริษัทปี 2561-2563 อยู่ที่ 48.43 ล้านบาท, 96.41 ล้านบาท และ 93.84 ล้านบาท ตามลำดบั        
คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 8.93 ร้อยละ 11.61 และร้อยละ 11.55 ตามลำดับ โดยบริษัทมีอัตรากำไรสุทธิปี 2563 
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 เนื่องจากภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  

วิเคราะห์ฐานะการเงิน 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์ของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงิน ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินค้าคงเหลือ และสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ เป็นต้น โดยสินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561, วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 1,816.96 ล้านบาท, 1,751.26 
ล้านบาท และ 1,804.16 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมูลค่าสินทรัพย์ขยายตัวในช่วงปี 2561-2563 เป็นผลจากการที่
บริษัทรับรู้มูลค่าอาคารโรงพยาบาลแห่งปัจจุบัน 

สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
จำนวน 149.12 ล้านบาท, 119.82 ล้านบาท และ 239.23 ล้านบาท  ตามลำดับ โดยมีสัดส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อ
สินทรัพย์รวมปี 2561-2563  คิดเป็นร้อยละ 8.21 ร้อยละ 6.84 และร้อยละ 13.26 ตามลำดับ 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มี
จำนวน 1,667.84 ล้านบาท, 1,631.43 ล้านบาท และ 1,564.93 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ รายการสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนที่มีมูลค่าสูงสุด ได้แก่ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งมีสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมร้อยละ 90.28  ร้อยละ 91.58 
และร้อยละ 84.64 ตามลำดับ  
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงิน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดเป็นจำนวน 69.08 ล้านบาท 49.21 ล้านบาท และ 158.88 ล้านบาท  ตามลำดับ  

เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงิน ได้แก่ เงินฝากประจำธนาคารที่มีระยะเวลาการฝากมากกว่า 3 เดือน 
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 30.00 ล้านบาท และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563  บริษัทไม่มีเงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงิน ทั้งนี้ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมทั้งเงินลงทุน
ระยะสั้นกับสถาบันการเงินลดลง เนื่องจากการชำระค่าก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลแห่งปัจจุบัน การชำระค่าเครื่องมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ การชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น 

ลูกหนี้การค้า (สุทธิ) 

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563  แยก
รายละเอียดตามอายุการค้างชำระแสดงตามตาราง ดังนี้  

ลูกหนีก้ารค้า 
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 20.78 64.84 29.41 61.97 31.36 56.57 

เกินกำหนดชำระ 

1-30 วัน      6.07  18.94       10.08   21.24  15.54 28.03 

31-60 วัน      1.39  4.32         3.53   7.43  3.34 6.02 

61-90 วัน      1.60  4.99         1.78   3.75  1.30 2.34 

91-180 วัน      0.75  2.35         0.96   2.03  0.50 0.90 

180-365 วัน      0.54  1.68         0.64   1.35  1.63 2.94 

365 วันข้ึนไป      0.04  0.13         0.32   0.67  0.55 0.99 

รวม    31.17  97.25      46.72   98.44  54.22 97.80 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสญู (0.72)   (2.25)  (1.06)  (2.24) (2.02) (3.64) 

รวม    30.45  95.00      45.65   96.20  52.20 94.16 

ลูกหนี้การค้าทีย่ังไมไ่ด้ออกใบแจ้งหนี้      1.60  5.00         1.80  3.80  3.24 5.84 

ลูกหนีก้ารค้า - บริษัทอื่น (สุทธิ)    32.05  100.00      47.45  100.00  55.44 100.00 

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน           -    -              -    -    - - 

รวมลูกหนี้การค้า (สุทธ)ิ    32.05  100.00      47.45  100.00  55.44 100.00 
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สัดส่วนลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระไม่เกิน 90 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
และวันที่ 31 ธันวาคม 2563  มีสัดส่วนร้อยละ 93.09 ร้อยละ 94.39 ร้อยละ 92.96 ตามลำดับ โดยสัดส่วนดังกล่าว
อยู่ในระดับสูง เป็นผลจากบริษัทมีนโยบายการควบคุมและบริหารลูกหนี้ให้เป็นไปตามนโยบายการเก็บหนี้ของบริษัท
ที่ได้วางไว้  

โดยบริษัทกำหนดให้เครดิตทางการค้าของบริษัทแก่ลูกหนี้บริษัทประกัน อยู่ที่ประมาณ  30 -60 วัน และ
กำหนดเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 100 ในกรณีที่ลูกหนี้บริษัทประกันที่ค้างชำระนานเกินกว่า 
6 เดือนขึ้นไป สำหรับลูกหนี้หน่วยงานราชการ ได้แก่ สำนักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง กองทุนเงินทดแทน
ผู้ประสบภัยจากการทำงาน และลูกหนี้ตั้งเบิกจากหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ เป็นต้น  บริษัทได้กำหนดเกณฑ์ตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 100 กรณีลูกหนี้ดังกล่าวค้างชำระนานเกิน 1 ปีขึ้นไป ส่วนลูกหนี้ทั่วไป บริษัทไม่ได้มี
นโยบายในการให้เครดิต แต่กรณีเกิดรายการลูกหนี้ทั่วไป บริษัทได้กำหนดเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรา
ร้อยละ 100 ในกรณีที่ลูกหนี้ทั่วไปที่ค้างชำระนานเกินกว่า 1 เดือนขึ้นไป 

ในกรณีที่ลูกหนี้บริษัทประกันและลูกหนี้ทั่วไปค้างชำระนานเกินกว่า 1 ปีขึ้นไปนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ 
และบริษัทได้ติดตามทวงถามตามหลักเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนดแล้ว บริษัทจะทำการตัดเป็นหนี้สูญทั้งจำนวน ส่วน
ลูกหนี้หน่วยงานราชการบริษัทได้มีนโยบายการตัดหนี้สูญลูกหนี้กลุ่มที่มีระยะเวลาการจ่ายชำระล่าช้านานเกิน 2 ปี  

สินค้าคงเหลือ 

สินค้าคงเหลือ (สุทธิ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563   มี
จำนวน 16.28 ล้านบาท 21.67 ล้านบาท และ 23.41 ล้านบาท  ตามลำดับ สำหรับช่วงปี 2561-2563 บริษัทมี
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย เท่ากับ 14.2 วัน  

               หน่วย : ล้านบาท 

สินค้าคงเหลือ (สุทธ)ิ  
วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

ยาและเวชภัณฑ ์ 16.38 21.87      23.77  

หัก ค่าเผ่ือสินค้าเสื่อมคุณภาพ (0.10) (0.20) (0.36)  

สินค้าคงเหลือ (สุทธ)ิ 16.28 21.67 23.41 

บริษัทมีการบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ประจำคลังสินค้า และ
ห้องยาต้องทำการตรวจสอบยาและเวชภัณฑ์ในคลังสินค้าและหอผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทมีการบริหาร
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจำหนา่ยยา ทำให้บริษัทสามารถขอเปลี่ยนคืนยาทีใ่กล้หมดอายุกับผู้จัดจำหน่ายได้ นอกจากนี้ 
บริษัทมีนโยบายในการตั้งค่าเผื ่อการด้อยค่าของสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถคืนยา
ดังกล่าวแก่ผู้จัดจำหน่ายได้ 

  



 
รายงานประจำปี 2563  

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) 

 88  

เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน 

เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน เป็นผลสืบเนื่องจาก การขอออกหนังสือค้ำประกันการจาก
สถาบันการเงิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 
1.94 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า และค้ำประกันการซื้อยาและเวชภัณฑ์   

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่ ที่ดินเปล่าบริเวณตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งใน
ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการใช้งานที่ดินดังกล่าว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 บันทึกบัญชีในราคาทุน จำนวน 12.00 ล้านบาท  

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ จำนวน 1,640.43 ล้านบาท  1,603.73 ล้านบาท และ 1,527.13 ล้านบาท  ตามลำดับ โดยเป็นการเพิ่มขึ้น 
จากการลงทุนก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลแห่งปัจจุบัน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) ของบริษัทได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 
31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 7.05 ล้านบาท, 6.57 ล้านบาท และ 5.67 ล้านบาท 
ตามลำดับ เกิดจากบริษัทลงทุนด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ มูลค่าลดลงเนื่องจากการตัดค่าเสื่อม
ราคาตามปกติ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นรายการแสดงผลแตกต่างชั่วคราวระหว่าง การประเมินภาษีจากกำไร
ทางบัญชีกับกำไรตามเกณฑ์ภาษีอากร ทั้งนี้ ผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าวของบริษัทส่วนใหญ่เกิดจากรายการค่าเผื่อ
สินค้าล้าสมัย ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน และการเช่าซื้อสินทรัพย์ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชี แต่ไม่นับเป็น
ค่าใช้จ่ายทางภาษี ส่งผลให้มูลค่าภาษีที่จ่ายจริงสูงกว่ามูลค่าภาษีทางบัญชีซึ่งคำนวณจากกำไรก่อนหักภาษีในงบ
การเงิน บริษัทจึงแสดงผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 3.09 ล้านบาท, 5.16 ล้านบาท และ 6.32 
ล้านบาท ตามลำดับ 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน - เงินมัดจำ 

บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน – เงินมัดจำ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน  0.11 ล้านบาท   
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หนี้สิน 

หนี้สินหลักของบริษัทแบ่งออกเป็น หนี้สินหมุนเวียน และหนี้สินไม่หมุนเวียน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561, วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียน จำนวน 321.96 ล้านบาท, 
240.53 ล้านบาท และ 225.36 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสัดส่วนหนี้สินหมุนเวียนต่อหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสัดส่วนร้อยละ 59.73 ร้อยละ 55.45 และร้อยละ 
50.20 ตามลำดับ 

หนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มี
จำนวน 217.10 ล้านบาท, 193.24 ล้านบาท และ 223.52 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเพิ่มในส่วนของเงินกู้ยืมสถาบัน
การเงินเพื่อชำระค่าก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลแห่งปัจจุบัน 

เจ้าหนี้การค้า 

เจ้าหนี้การค้าของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
มีจำนวน 22.70 ล้านบาท, 30.73 ล้านบาท และ 35.43 ล้านบาท ตามลำดับ โดยระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 18.19 วัน, 16.83 วัน และ 
19.53 วัน ตามลำดับ 

เจ้าหนี้อ่ืน 

เจ้าหนี้อื่น ได้แก่ ค่าแพทย์ค้างจ่าย เงินเดือนค้างจ่าย ค่าบริการวิชาชีพค้างจ่าย เป็นต้น  โดย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561, วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 223.69 ล้านบาท, 98.18 ล้านบาท 
และ 51.91 ล้านบาท  ตามลำดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 
2563 มีรายการเจ้าหนี้สินทรัพย์ถาวรที่เกิดจากการก่อสร้างโรงพยาบาลใหม่จำนวน 75.79 ล้านบาท, 8.29 ล้านบาท 
และ 3.44 ล้านบาท ตามลำดับ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 
2563 มีรายการเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน จำนวน 104.26 ล้านบาท, 37.92 ล้านบาท และ 1.35 ล้านบาท ตามลำดับ 

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 2561, วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 275.51 ล้านบาท 266.67 ล้าน
บาท และ 288.53 ล้านบาท ตามลำดับ  

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

หนี้สินหมนุเวียนอ่ืน รายการหลักประกอบด้วย ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย และเงินประกันสังคมค้างจ่าย 
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 1.23 ล้านบาท, 
1.25 ล้านบาท และ 1.18 ล้านบาท ตามลำดับ  



 
รายงานประจำปี 2563  

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) 

 90  

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเก่ียวกับอุปกรณ์ และเครื่องมือเคร่ืองใช้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, วันที่ 
31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563  มีจำนวน 0.41 ล้านบาท 1.98 ล้านบาท และ 7.39 ล้านบาท 
ตามลำดับ  

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานของบริษัทเป็นโครงการเกษียณอายุ ตามอัตราเงินเดือนเดือน
สุดท้าย ซึ่งให้ผลประโยชน์แก่พนักงานในรูปการประกันระดับเงินเกษียณอายุที่จะได้รับ โดยผลประโยชน์ที่ให้จะขึ้นอยู่
กับระยะเวลาการทำงานและเงินเดือนในปีสุดท้ายของพนักงานก่อนที ่จะเกษียณอายุ ทำการคำนวณโดยนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต โดยข้อ
สมมติฐานหลักในการประมาณ อาทิเช่น อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน อัตราการหมุนเวียนพนักงาน อายุ
เกษียณ เป็นต้น ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเป็นจำนวน 14.67 ล้านบาท, 25.02 ล้านบาท และ 29.56 ล้านบาท ตามลำดับ  

ภาระผูกพัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  บริษัทมีภาระผูกพันรวมจำนวน 6.71 ล้านบาท (หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ข้อ 28) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น
จำนวน 1,277.90 ล้านบาท  1,317.48 ล้านบาท และ 1,355.28 ล้านบาท ตามลำดับ  

วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน 

อัตราส่วนนโยบายการเงินหลักของบริษัทมีดังนี้  

• อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 
31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 0.42 เท่า, 0.33 เท่า และ 0.33 เท่า  ตามลำดับ  

• อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 19.51 เท่า 22.28 เท่า และ 14.10 เท่า ตามลำดับ  
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วิเคราะห์สภาพคล่อง 

กระแสเงินสด 

รายละเอียดแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของกระแสเงินสดแยกตามประเภท สรุปตามตาราง ดังต่อไปนี้ 

               หน่วย : ล้านบาท 

กระแสเงินสด 
ปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมการดำเนินงาน 87.78 203.32 186.10 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมการลงทุน (332.72) (149.55) (54.32) 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน 145.48 (73.63) (22.12) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ (99.46) (19.87) 109.67 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด 168.54 69.08 49.21 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายงวด 69.08 49.21 158.88 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 69.08 ล้านบาท, 49.21 ล้านบาท และ 158.88 ล้านบาท  

โดยในปี 2561-2563 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากการดำเนินงาน เป็นเงินจำนวน 87.78 ล้านบาท 
203.32 ล้านบาท และ 186.10 ล้านบาท  

ในขณะที่บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนในปี 2561-2563 จำนวน 332.72 ล้านบาท 
149.55 ล้านบาท และ 54.32 ล้านบาท ตามลำดับ โดยรายการหลักเป็นการจ่ายลงทุนเพื่อการก่อสร้างอาคารและซื้อ
สินทรัพย์ถาวร 

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 145.48 ล้านบาท และในปี 
2562-2563 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 73.63 ล้านบาท และ 22.12 ล้านบาท
ตามลำดับ ทั้งนี้ ในปี 2561-2563 บริษัทมีการเบิกเงินกู้จากสถาบันการเงิน 290.00 ล้านบาท,  65.00 ล้านบาท  
และ 80.00 ล้านบาท ตามลำดับ  และจ่ายคืนเงินกู้ยืมธนาคาร ในปี 2561-2563 จำนวน 78.49 ล้านบาท, 73.84 
ล้านบาท และ 38.14 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในช่วงภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ ได้ขอระยะเวลา
ปลอดการชำระเงินต้นกับธนาคารเป็นระยะเวลาหกเดือน เพื่อเป็นการรักษาสภาพคล่องทางการเงิน นอกจากนั้น 
บริษัทฯ ได้ทำการจ่ายเงินสดสำหรับเงินปันผล ในปี 2561-2563 จำนวน 60.45 ล้านบาท, 54.19 ล้านบาท และ 
54.52 ล้านบาท ตามลำดับ 
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อัตราส่วนสภาพคล่อง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 
(Current Ratio) เท่ากับ 0.46 เท่า, 0.50 เท่า และ 1.06 เท่า ตามลำดับ  ในขณะที่มีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 
(Quick Ratio) เท่ากับ 0.41 เท่า, 0.41 เท่า และ 0.96 เท่า ตามลำดับ ทั้งนี้ พิจารณาจากอัตราส่วนสภาพคล่อง
ประเภทต่าง ๆ พบว่า สภาพคล่องของบริษัท เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายเตรียมสภาพคล่องทางการเงินใน
พร้อมสำหรับภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินการค่อนข้างมาก  

วงจรเงินสด 

วงจรเงินสดเฉลี่ยของบริษัทในปี 2561-2563  เท่ากับ 11.76 วัน 13.04 วัน และ 16.64 วัน ตามลำดับ โดย
วงจรเงินสดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า บริษัทต้องเตรียมเงินสดเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจโดยเฉลี่ยประมาณ 16.64 วัน 
ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาบริษัทใช้กระแสเงินสดภายในกิจการเพื่อการบริหารสภาพคล่องของบริษัทเป็นหลัก  

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) ในปี 2561-2563  คิดเป็นร้อยละ 3.77 ร้อยละ 

7.43 และร้อยละ 7.02 ตามลำดับ โดยอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2562 และปี 2563 เพิ่มข้ึนจากผลประกอบการ
ที่ดีขึ้น โดยมีผลจากการย้ายมายังโรงพยาบาลแห่งปัจจุบัน ซึ่งทำให้บริษัทมีขีดความสามารถในการให้บริการผู้ป่วยได้
มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนนิงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต 

การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างรายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

จากการเปิดให้บริการอาคารโรงพยาบาลแห่งปัจจุบัน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 นั้น ผลการดำเนินงานของ

บริษัทและโครงสร้างรายได้ มีเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมทางการจัดการที่เปลี่ยนแปลง 

ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล  

จากการพิจารณาผลการดำเนินงานที่ผ่านมา แม้บริษัทมีรายได้ที่สูงกว่าการประมาณการ แต่ในด้านต้นทุนและ

ค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะในส่วนของค่าเสื่อมราคา และต้นทุนทางการเงินจากการกู้ยืมสถาบันการเงินก็มีจำนวนค่อนข้างสงู 

เนื่องจาก บริษัทมีรายจ่ายเงินลงทุนและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งปัจจุบัน ในขณะที่

อัตราการเข้ามาใช้บริการของผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกดังกล่าวอาจมีความผันแปรตามฤดูกาล หรือภาวการณ์ระบาด

ของโรคต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งอัตราผลตอบแทนต่อโครงการลงทุน

ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทประเมินเหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบเพียงระยะสั้น ทั้งนี้ จากช่วงระยะเวลาที่เปิด

ดำเนินการมามีผู้ป่วยเข้ารับบริการจำนวนมากกว่าที่คาดการไว้ค่อนข้างมาก 

การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 

จากแผนการรวมกลุ่ม AEC ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทประเมินว่าปัจจัยดังกล่าวจะ

ส่งผลทั้งเชิงบวกและลบต่อภาพรวมธุรกิจทางการแพทย์ โดยเบื้องต้นคาดว่าจะมีผู้ป่วยชาวต่างชาติเข้ามารับการ

รักษาพยาบาลในประเทศไทยในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น สาเหตุหลักจากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ของประเทศไทย

มีชื่อเสียงที่สำคัญ ทั้งในด้านความคุ้มค่าและคุณภาพจากมาตรฐานการให้บริการซึ่งอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับอัตรา

ค่ารักษาพยาบาล ในขณะเดียวกัน การรวมกลุ่ม AEC อาจส่งผลให้เกิดการโยกย้ายของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีฝีมอื

เป็นไปโดยสะดวก ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดภาวะการขาดแคลนแพทย์และพยาบาลในอนาคต เนื่องจากบุคลากรดังกล่าว

สามารถโยกย้ายไปให้การรักษาประเทศอ่ืนในกลุ่มซึ่งให้ผลตอบแทนที่จูงใจมากกว่า อาทิเช่น สิงคโปร์ และมาเลเซีย 

ทั้งนี้ นโยบายของบริษัทยังคงมุ่งเน้นกลุ่มผู้ป่วยในประเทศเป็นหลัก อย่างไรก็ตามเนื่องจากจังหวัดขอนแก่นอยู่

ไม่ไกลจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยห่างจากเวียงจันทน์เมืองหลวงประมาณ 200 

กิโลเมตร ดังนั้น บริษัทอาจได้รับปัจจัยบวกจากผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวในอนาคต นอกจากนี้ ยังอาจได้รับผลบวกทางอ้อม 

เนื่องจากการรวมกลุ่ม AEC สนับสนุนให้ประเทศในกลุ่มสามารถขยายการลงทุนและการโยกย้ายแรงงานเป็นไป

โดยสะดวก ส่งผลให้มีการเพิ่มจำนวนแรงงานในพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลบวกต่อรายได้ของบริษัท 
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การขยายการบริการของโรงพยาบาลในภาครัฐ 

จากการที่โรงพยาบาลในภาครัฐมีแผนที่จะก่อสร้างอาคารใหม่เพื่อรองรับผู้ป่วยเข้าพักรักษาเพิ่มขึ้น อาจทำให้

เกิดภาวการณ์แข่งขันที่สูงขึ้น และอาจเกิดขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ อย่างไรก็ตามจากการประเมินในเบื้องตน้ 

ผลกระทบในเชิงการแข่งขันอาจไม่รุนแรงนัก เพราะยังคงความแตกต่างของงานบริการระหว่างโรงพยาบาลของรัฐ

และโรงพยาบาลเอกชน ปัจจุบันเริ่มงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาดประมาณ 500 เตียง คาดว่าจะใช้เวลาในการ

ก่อสร้างอย่างน้อย 4 ปี จึงจะสามารถเปิดดำเนินการได้ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี 2563 บริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่ และฉบับใหม่ จำนวน

หลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหา เท่าเทียมกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกบั

วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตาม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่  

มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน/การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน        

เรื่อง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 การป้องกันความเสี ่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน

ต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัด
มูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของเครื่องมือ
ทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและโมเดลธุรกิจของบริษัท (Business Model) หลักการ
เกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล
เครื่องมือทางการเงิน 
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การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทจาก
รายการดังต่อไปนี้ 

-  การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต - บริษัทต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์
ทางการเงินโดยไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษัทจะใช้วิธีการอย่าง
ง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสำหรับลูกหนี้การค้า โดยฝ่ายบริหารของ
บริษัทพิจารณาแล้วว่า การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิตข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญให้มี
การปรับปรุงกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานการบัญชีที่เก่ียวข้อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้
รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู ้เช่ารับรู้
สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรพัย์
อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ 

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่า
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับ
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 17 

บริษัทนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และ
ไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชเีนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 
เร่ือง สัญญาเช่า มาถือปฏิบัติ แสดงได้ดังนี้ 
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ผลกระทบจาก

มาตรฐานการรายงานทาง

31 ธนัวาคม 2562 การเงิน ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,603,727,418    (2,633,406) 1,601,094,012       

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                      8,181,782                         8,181,782              

สิทธิการเช่า 1,895,278           (1,895,278) -                         

บาท

 

ผลกระทบจาก

มาตรฐานการรายงานทาง

31 ธนัวาคม 2562 การเงิน ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด

ช าระภายในหน่ึงปี 520,905              340,809                            861,714                 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 1,976,408           3,312,289                         5,288,697              

บาท

 

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก บริษัทรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่า
สำหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายชำระตามสัญญาเช่า
ที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัท ณ 
วันที่ 1 มกราคม 2563 สำหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน บริษัทรับรู้มูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันที่นำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติคร้ังแรก 
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บาท
ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,341,296                
หัก สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต  ่า (20,000)
บวก การรับรู้หน้ีสินตามสญัญาเช่าตามอายสุญัญาท่ีเหลือ

   จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 2,910,600                
หัก ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (578,798)
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึนจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 3,653,098                
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 2,497,313                
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 6,150,411                

ประกอบดว้ย
หน้ีสินตามสญัญาเช่าหมุนเวียน 861,714                   
หน้ีสินตามสญัญาเช่าไม่หมุนเวียน 5,288,697                

6,150,411                
 

 

รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ จากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติคร้ัง
แรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สรุปได้ดังนี้ 

บาท
ท่ีดิน 3,203,098                 
อาคาร 450,000                    
รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 3,653,098                 

 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ
สถานการณ์ดังกล่าว 
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แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผล
บังคับใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินของบริษัทที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่  
1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563  

บริษัทเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีดังต่อไปนี้ 

- เลือกที่จะไม่นำข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตมาใช้ในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น โดยใช้วิธีการอย่างง่าย 

ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินหลังจากการสิ้นสุดการถือปฏิบัติแนว

ปฏิบัติทางการบัญชีฉบับดังกล่าว 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่จำนวนหลายฉบับ ซึ่งจะมีผล

บังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื ้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ

ทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับดังกล่าว 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) และ

สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชทีี่รับรองทั่วไป

ในประเทศไทย โดยบริษัทเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวัง 

และใช้วิธีประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้ งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน ทั้งในการกำหนดนโยบายการ

ตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีข้อมูลทางการบัญชีที่ถูกต้อง 

ครบถ้วน เพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทสามารถป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดแก่ธุรกิจ ตลอดจน

ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งสิ้ น เป็น

ผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนพิจารณาการ

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันอย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 

จากโครงสร้างการบริหาร การกำกับดูแลกิจการ และระบบควบคุมภายใน ตลอดจนผลการตรวจสอบของ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทำให้คณะกรรมการบริษัทเชื่อได้ว่า งบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน

ประจำปีของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้แสดงฐานะ

ทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไปในประเทศไทย 

 

    
  (นายสุธน ศรียะพันธุ์) (นายธีระวัฒน์ ศีนัครินทร์) 

 ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติของความเป็นกรรมการอิสระอย่างครบถ้วน 

ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความอิสระ 

ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายชื่อดังนี้ 

1. ศาสตราจารย์นายแพทย์วนัชัย วัฒนศัพท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายศรัณย์ สุภัคศรัณย ์ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง กรรมการตรวจสอบ 

ทั้งนี้ นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ และนายธีระศักดิ์ ณ ระนอง เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและ

การเงินเพียงพอที่จะหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผล

การประชุมแต่ละคร้ังให้คณะกรรมการบริษัททราบและพิจารณาอนุมัติในเร่ืองที่เห็นสมควร  สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 

1. สอบทานงบการเงิน รายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2562 ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจาก

ผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า การจัดทำงบการเงิน

ของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง

เพียงพอ 

2. สอบทานความมีประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการพิจารณา

และติดตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน ตลอกจนพิจารณารายงานความคืบหน้าในการดำเนินการของฝ่ายจัดการ

ในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการ

ควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเพียงพอที่จะป้องกันและลดความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้ 

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็น

ว่า บริษัทได้มีการปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดที่เก่ียวข้อง และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ 
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4. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างครบถ้วนและเพียงพอ รวมทั้งมีการกำหนดราคาและ

เงือ่นไขอย่างเป็นธรรม 

5. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม 

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้เสนอให้ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 

1.50 ล้านบาท 

6. พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2562 ของบริษัทฯ และกำหนดแผนการตรวจสอบระบบการ

ควบคุมภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน โดยยังคงใช้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเอง และให้ปฏิบัติงานเป็น

อิสระภายใต้สายบังคับบัญชาของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ผลจากการสอบทานการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นว่าในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน สอดคล้อง

กับแนวปฏิบัติเก่ียวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริษัทยังคงความมีประสิทธิภาพที่ดีของระบบการควบคุมภายใน 

และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ 

 

 

  (ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์) 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

สำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ ์จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 และผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของ

ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผู ้

ประกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความ

รับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื่น ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและ

เหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 บริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่าซ่ึงมี

ผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนัมาถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในเร่ืองน้ี 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการตรวจสอบ

งบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการ

แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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การรับรู้รายได้ 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล ประกอบดว้ย รายไดค้่ารักษาพยาบาล รายไดค้่าบริการทางการแพทย ์รายไดค้่า

ห้องพกัผูป่้วย และรายไดจ้ากการขายยาและเวชภณัฑ์ เป็นตน้ รวมถึงมีส่วนลดส าหรับคู่สัญญาตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาท่ี

ท ากบัคู่สัญญามีความหลากหลาย โดยบริษทัรับรู้รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลเม่ือไดใ้ห้บริการเสร็จส้ินลงหรือ

เม่ือได้ส่งมอบยาและเวชภัณฑ์แล้ว ซ่ึงรายได้ของบริษทัมีจ านวนเงินท่ีมีนัยส าคญัต่องบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 และปริมาณรายการของรายไดท่ี้เกิดขึ้นเป็นประจ าทุกวนัจากผูป่้วยจ านวนมากและหลายประเภท ท าให้บริษทั

อาจมีความเส่ียงจากการรับรู้รายไดท่ี้ไม่ถูกตอ้งและไม่ครบถว้น 

ขา้พเจ้าได้ท าความเข้าใจและประเมินการออกแบบและการน าไปปฏิบัติของการควบคุมภายใน รวมถึงระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการด าเนินงานของโรงพยาบาลและระบบบญัชี และขา้พเจา้ไดท้  าความเขา้ใจและปฏิบติังาน

ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบติังานตามการควบคุมท่ีส าคญัของการบนัทึกบญัชีรายได ้นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดมี้การ

สุ่มตวัอยา่งเพ่ือทดสอบรายการขายและบริการท่ีเกิดขึ้นระหว่างปีส าหรับรายไดแ้ต่ละประเภทกบัเอกสารประกอบการขายและ

การให้บริการ และขา้พเจา้ไดสุ่้มตวัอย่างทดสอบรายการขายท่ีท ารายการผ่านใบส าคญัทัว่ไป เพ่ือตรวจความผิดปกติท่ีอาจ

เกิดขึ้นของรายการจากการบนัทึกรายการผา่นใบส าคญัทัว่ไป 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ

รายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานประจ าปีนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของ

ผูส้อบบญัชี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื่นมีความขดัแยง้ท่ีมี

สาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดั

ต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว่้ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้ง

ส่ือสารเร่ืองดังกล่าวกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลเพื่อให้ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลด าเนินการแก้ไขข้อมูลท่ีแสดงขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริง 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ือง

ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหาร

มีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทั 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ
บัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย  ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือ
คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูล

ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการ

ทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่

ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ  เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ

เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการ

สอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้

สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่

แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูล

ในงบการเงินท่ีเก่ียวข้องหรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ  ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของ

ขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์

หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดงรายการและ

เหตุการณ์ในรูปแบบที่ท  าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี

ไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหาก

ขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น

อิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ี

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาด

ความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงิน  

ในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่

กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่า

ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของข้าพเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี

ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 

 

นายอุดม ธนูรัตน์พงศ ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8501 

บริษทั พีวี ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพฯ 20 กุมภาพนัธ์ 2564 



หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย์ 3

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 158,882,969             49,211,457               

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 6 56,941,182               48,944,138               

สินคา้คงเหลือ 7 23,406,722               21,668,866               

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 239,230,873             119,824,461             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 8 1,941,000                 1,941,000                 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 9 12,000,000               12,000,000               

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2, 10 1,527,133,923          1,603,727,418          

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 2, 11 11,758,737               -                            

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย์ -                            33,400                      

สิทธิการเช่า 2, 11 -                            1,895,278                 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 5,673,526                 6,565,399                 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 6,316,783                 5,160,262                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 109,441                    109,441                    

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,564,933,410          1,631,432,198          
รวมสินทรัพย์ 1,804,164,283          1,751,256,659          

บริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563

บาท

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี   



หมายเหตุ 2563 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 20,000,000               -                            

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 14 87,348,424               128,914,453             

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 102,338,174             100,830,470             

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2, 16 2,101,578                 520,905                    

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 26 12,392,424               9,015,972                 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,177,909                 1,248,068                 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 225,358,509             240,529,868             

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 186,191,869             165,836,617             

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 2, 16 7,389,198                 1,976,408                 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 29,555,248               25,019,490               

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 390,000                    410,000                    

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 223,526,315             193,242,515             

รวมหนีสิ้น 448,884,824             433,772,383             

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 546,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 546,000,000             546,000,000             

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

หุน้สามญั 546,000,000 หุน้ ช าระเตม็มูลค่าแลว้ 546,000,000             546,000,000             

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 19 669,539,669             669,539,669             

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 9,520,818                 9,520,818                 

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 20, 21 41,342,000               36,642,000               

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 21 88,876,972               55,781,789               

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,355,279,459          1,317,484,276          
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,804,164,283          1,751,256,659          

บาท
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563

บริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี   



หมายเหตุ 2563 2562

3

รายได้จากกจิการโรงพยาบาล 4, 22 799,328,928      816,575,784      

ตน้ทุนกิจการโรงพยาบาล 4, 25 (566,638,996)    (571,591,629)    

ก าไรขั้นต้น 232,689,932      244,984,155      

รายไดอ่ื้น 23 13,208,406        13,688,219        

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 25 (6,048,536)        (4,726,251)        

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 25 (115,529,865)    (123,630,673)    

ตน้ทุนทางการเงิน (7,833,991)        (10,189,511)      

ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 116,485,946      120,125,939      

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26 (22,642,327)      (23,713,247)      

ก าไรส าหรับปี 93,843,619        96,412,692        

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
    ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 17 (1,810,545)        (3,325,414)        

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไมถู่กจดัประเภทใหม่

ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 26 362,109             665,083             
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,448,436)        (2,660,331)        
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 92,395,183        93,752,361        

ก าไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.17 0.18 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 546,000,000 546,000,000 

บริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บาท

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



ส่วนเกินทุน

ทุนเรือนหุ้น จากการจ่ายโดยใช้

หมายเหตุ ท่ีออกและช าระแลว้ ส่วนเกินมลูคา่หุ้น หุ้นเป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร รวม

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 546,000,000          669,539,669          9,520,818              31,820,000            21,014,628            1,277,895,115       

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 20, 21 -                         -                         -                         4,822,000              (4,822,000)             -                         

เงินปันผลจ่าย 21 -                         -                         -                         -                         (54,163,200)           (54,163,200)           

ก าไรส าหรับปี -                         -                         -                         -                         96,412,692            96,412,692            

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                         -                         -                         -                         (2,660,331)             (2,660,331)             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 546,000,000          669,539,669          9,520,818              36,642,000            55,781,789            1,317,484,276       

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 20, 21 -                         -                         -                         4,700,000              (4,700,000)             -                         

เงินปันผลจ่าย 21 -                         -                         -                         -                         (54,600,000)           (54,600,000)           

ก าไรส าหรับปี -                         -                         -                         -                         93,843,619            93,843,619            

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                         -                         -                         -                         (1,448,436)             (1,448,436)             
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 546,000,000          669,539,669          9,520,818              41,342,000            88,876,972            1,355,279,459       

ก าไรสะสม

บาท

บริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี       



2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 116,485,946           120,125,939

ปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)จาก

  กิจกรรมด าเนินงาน

คา่เส่ือมราคา 86,737,162             85,677,972

คา่เส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช/้สิทธิการเช่า 1,383,041               111,397

คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 1,052,373               1,067,255               

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน/หน้ีสงสยัจะสูญ 960,323                  342,792                  

ขาดทุนจากสินคา้เส่ือมคุณภาพ 159,470                  101,272                  

(ก าไร)ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายและจ าหน่ายสินทรัพย์ (4,540)                     156,138                  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,699,846               7,230,682               

ดอกเบ้ียรับ (346,037)                 (293,176)                 

ดอกเบ้ียจ่าย 7,833,991               10,189,511             
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

  และหน้ีสินด าเนินงาน 217,961,575           224,709,782

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์ าเนินงานเพ่ิมข้ึน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (8,957,367)              (15,563,999)

สินคา้คงเหลือ (1,897,326)              (5,487,960)

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (224,504)                 16,470,712

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (70,159)                   22,365

จ่ายช าระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (974,633)                 (202,600)                 

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน (20,000)                   -                          

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 205,817,586           219,948,300

รับดอกเบ้ีย 346,037                  331,149                  

จ่ายภาษีเงินได้ (20,060,287)            (16,963,623)            

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 186,103,336           203,315,826

บาท

บริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี   



2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนระยะสั้นกบัสถาบนัการเงินลดลง -                          30,000,000

เงินสดจ่ายซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (54,226,059)            (178,995,918)

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 71,480                    27,296                    

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (160,500)                 (584,755)                 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (54,315,079)            (149,553,377)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 20,000,000             -                          

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 60,000,000             65,000,000             

จ่ายช าระเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (38,137,044)            (73,843,618)            
จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (2,025,273)              (436,560)                 

จ่ายเงินปันผล (54,523,103)            (54,193,904)            

จ่ายดอกเบ้ีย (7,431,325)              (10,156,382)            

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (22,116,745)            (73,630,464)            

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ 109,671,512           (19,868,015)

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 49,211,457 69,079,472
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 158,882,969 49,211,457

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ                                                                                                                                          
รายการท่ีไมใ่ช่เงินสด
     - ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ ยงัไมไ่ดช้ าระเงิน 3,441,552 8,292,156
     - ซ้ืออุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเช่าเงินทุน 4,959,996 2,827,870
     - เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง 1,350,871 37,915,714
     - เงินปันผลคา้งจ่าย 781,707 704,809                  

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บาท

บริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี   



 

 115  

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ ์จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2536 และไดแ้ปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั พร้อมทั้งเปล่ียนช่ือเป็น 
บริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ ์จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2559 และไดจ้ดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2560 โดยประกอบธุรกิจโรงพยาบาลภายใตช่ื้อ “โรงพยาบาลราชพฤกษ”์ 

บริษทัมีส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 456 หมู่ท่ี 14 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 

2. เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดย
สภาวชิาชีพบญัชี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย 

การแสดงรายการในงบการเงิน ไดท้ าข้ึนเพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 
2562 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินของบริษัทได้จัดท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจัดท างบการเงินดังกล่าวเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงานในประเทศ ดงันั้นเพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัได้
จดัท างบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการหลาย
ประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย 
การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผล
ภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้ นซ่ึงไม่อาจอาศัยขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและน าไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกับการก าหนดจ านวน
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณ
การไว ้

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวด นั้น ๆ 
และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและในงวดอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 
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การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบันไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดการ
ชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่
แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบั
มูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลย
พินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

การเปลีย่นแปลงจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวา่งปี 2563 บริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงใหม่ และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน
ของบริษทั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปได้
ดงัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 
       การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ        

เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทาง
การเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของเคร่ืองมือทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงิน
สดตามสัญญาและโมเดลธุรกิจของบริษทั (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทาง
การเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
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การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัจากรายการดงัต่อไปน้ี 

-     การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต - บริษทัตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินโดย
ไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน บริษทัจะใชว้ิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผล
ขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุส าหรับลูกหน้ีการคา้ โดยฝ่ายบริหารของบริษทัพิจารณาแลว้ว่า การรับรู้รายการผล
ขาดทุนดา้นเครดิตขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัใหมี้การปรับปรุงก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สญัญาเช่า และการตีความมาตรฐาน
การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมี
ระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบับท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจัด
ประเภทสัญญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี 
17 

บริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวด
ก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า 
มาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

ผลกระทบจาก

มาตรฐานการรายงานทาง

31 ธนัวาคม 2562 การเงิน ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,603,727,418    (2,633,406) 1,601,094,012       

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                      8,181,782                         8,181,782              

สิทธิการเช่า 1,895,278           (1,895,278) -                         

บาท
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ผลกระทบจาก

มาตรฐานการรายงานทาง

31 ธนัวาคม 2562 การเงิน ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด

ช าระภายในหน่ึงปี 520,905              340,809                            861,714                 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 1,976,408           3,312,289                         5,288,697              

บาท

 

’การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก บริษทัรับรู้หน้ีสินตามสญัญาเช่าส าหรับสญัญาเช่าท่ี
เคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ีย
ตามนัยของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมของบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจัด
ประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน บริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสญัญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อน
วนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

บาท
ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,341,296                
หัก สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต  ่า (20,000)
บวก การรับรู้หน้ีสินตามสญัญาเช่าตามอายสุญัญาท่ีเหลือ

   จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 2,910,600                
หัก ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (578,798)
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึนจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 3,653,098                
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 2,497,313                
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 6,150,411                

ประกอบดว้ย
หน้ีสินตามสญัญาเช่าหมุนเวียน 861,714                   
หน้ีสินตามสญัญาเช่าไม่หมุนเวียน 5,288,697                

6,150,411                
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รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

บาท
ท่ีดิน 3,203,098                 
อาคาร 450,000                    
รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 3,653,098                 

 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชี
เพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพ่ือให้เกิดความชดัเจนในวิธี
ปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผลบงัคบัใชส้ าหรับการ
จัดท างบการเงินของบริษัทท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563  

บริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี 

-   เลือกท่ีจะไม่น าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคตมาใชใ้นการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน โดยใช้
วธีิการอยา่งง่าย 

ฝ่ายบริหารของบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบต่องบการเงินหลงัจากการส้ินสุดการถือปฏิบติัแนวปฏิบติัทางการ
บญัชีฉบบัดงักล่าว 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีป่รับปรุงใหม่ แต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่จ านวนหลายฉบับ ซ่ึงจะมีผลบังคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วน
ใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้
มาตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าว 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 

เกณฑ์ในการวดัค่าในการจดัท างบการเงนิ 

นอกจากท่ีเปิดเผยไวใ้นหัวขอ้อ่ืน ๆ ในสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุประกอบงบการเงินอ่ืน ๆ เกณฑใ์นการ
จดัท างบการเงินใชร้าคาทุนเดิม 

รายได้ 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล ประกอบดว้ย รายไดค้่ารักษาพยาบาล  ค่าหอ้งพกั และค่ายา โดยจะรับรู้รายไดเ้ม่ือ
ไดใ้หบ้ริการเสร็จส้ินลง หรือเม่ือไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เม่ือมีการส่งมอบยาแลว้ 

รายไดค้่าเช่า 

รายไดค้่าเช่ารับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

ดอกเบ้ียรับ 

นโยบายการบญัชีท่ีถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดด้ว้ยวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

นโยบายการบญัชีท่ีถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง ดว้ยอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

รายไดอ่ื้น 

รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

ค่าใช้จ่าย 

สญัญาเช่าด าเนินงาน 

นโยบายการบญัชีท่ีถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ท่ีไดรั้บตาม
สัญญาเช่าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนจะบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุนในรอบบญัชีท่ีมีรายการดงักล่าว 

ตน้ทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลงสภาพให้
พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่ง
ประสงค์ ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบดว้ยดอกเบ้ีย และตน้ทุนอ่ืนท่ี
เกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสญัญาเช่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยใชว้ธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
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ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 

บริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ี
พนกังานไดท้ างานใหก้บับริษทั 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้

หน้ีสินผลประโยชน์พนักงานส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการท างานของ
พนกังาน โดยการประมาณจ านวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตท่ีพนกังานจะไดรั้บจากการท างานใหก้บับริษทัตลอดระยะเวลา
ท างานถึงปีท่ีเกษียณอายุงานในอนาคตตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่าวไดถู้กคิดลดเป็นมูลค่า
ปัจจุบัน อตัราคิดลดใช้อตัราผลตอบแทนของพนัธบัตรรัฐบาลเป็นอตัราอา้งอิงเร่ิมตน้ การประมาณการหน้ีสินดังกล่าว
ค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การบริการในอดีต หรือ ผลก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที บริษทัรับรู้ผลก าไร
และขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดข้ึน 

เม่ือขอ้สมมติท่ีใชใ้นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมีการเปล่ียนแปลง บริษทัรับรู้ผลก าไร(ขาดทุน)จากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนทนัทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการ
ดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขาย
ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการ
ประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
ท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสาม
ระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีบริษทัประมาณข้ึน  
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ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

ภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงิน

ไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีบนัทึกในส่วนของผู ้

ถือหุน้หรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี

โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ี

เก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีและมูลค่าฐานภาษีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใชอ้ตัรา

ภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

การก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  บริษทัตอ้งค านึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทาง

ภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึนและมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ บริษทัเช่ือวา่ไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่าย

เพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทาง

กฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจ

เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ ๆ อาจท าให้บริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความ

เพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิด

การเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ี

จะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดย

หน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการ

มีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่าย

ช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมีจ านวน
เพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
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เคร่ืองมือทางการเงนิ  

นโยบายการบญัชีท่ีถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563  

การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน  

บริษทัจดัประเภทรายการสินทรัพยท์างการเงินเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายตาม
โมเดลธุรกิจ (Business model) ของบริษทั ในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและตามลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญา
ของสินทรัพยท์างการเงินนั้น โดยจดัประเภทเป็น  

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือเขา้เง่ือนไขทั้ งสองขอ้ในการถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือรับกระแสเงินสดตามสญัญา และขอ้ก าหนดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงิน ท าใหเ้กิดกระแสเงินสดซ่ึง
เป็นการจ่ายช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนด สินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีรับรู้
รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีท ารายการ และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (ถา้มี)   

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจ าหน่าย 

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงพร้อม
ท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดในจ านวนท่ีทราบได ้และมีความเส่ียงท่ีไม่มีนยัส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงมูลค่า 

 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

นโยบายการบญัชีท่ีถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

บริษทัตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จ าเป็นตอ้งรอใหเ้หตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน บริษทัจะใชว้ิธีการอยา่งง่ายโดยใชข้อ้มูลสถานะคงคา้งในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
ตลอดอายสุ าหรับลูกหน้ีการคา้ 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต ความน่าจะเป็นของการไดรั้บ
ช าระหน้ี อายขุองหน้ีท่ีคงคา้ง ภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น และขอ้สมมติฐานรวมถึงการเลือกขอ้มูลการคาดการณ์ภาวะ
เศรษฐกิจมหภาคในอนาคตมาใชใ้นแบบจ าลอง อย่างไรก็ตามการใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีแตกต่างกนัอาจมีผลต่อ
จ านวนค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ดงันั้น การปรับปรุงค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนอาจมีข้ึน
ไดใ้นอนาคต 
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นโยบายการบญัชีท่ีถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

บริษทับันทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไป
พิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายลูุกหน้ี 

ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่น
ขณะนั้น เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามการใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีแตกต่างกนัอาจมีผลต่อจ านวนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
ดงันั้น การปรับปรุงค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญอาจมีข้ึนไดใ้นอนาคต 

สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนตามวธีิเขา้ก่อน - ออกก่อน หรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 

ตน้ทุนของสินคา้ ประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีซ้ือ หรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นในการขาย 

บริษทับนัทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ส าหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยั และคา้งนาน 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไดแ้ก่ ท่ีดิน ท่ีถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากมูลค่าท่ีเพ่ิมข้ึนหรือทั้งสอง
อยา่ง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการหรือใชใ้นการบริหารงาน 

ท่ีดิน แสดงในราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  

 ท่ีดินแสดงในราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในภายหลงั 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ถา้มีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของ
รายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุง
อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
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ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนซ่ึงค านวณโดยวธีิเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์ดงัน้ี 

ประเภทสินทรัพย์ จ  านวนปี

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 - 50

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 50

ระบบสาธารณูปโภค 5 - 30

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 5 - 20

อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 5 - 20

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 5 - 50

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3 และ 5

ยานพาหนะ 5 
 

บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน และสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ได้รับการทบทวนทุกส้ินรอบปีบัญชี และ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม  

รายการก าไรและรายการขาดทุนจากการจ าหน่ายก าหนดโดยเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัราคาตามบญัชีและรวม
ไวใ้นก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าตดัจ าหน่ายบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน ซ่ึงค านวณโดยวธีิเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณเป็นเวลา 10 ปี 

วิธีการตดัจ าหน่าย อายุการให้ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ ไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความ
เหมาะสม 
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สัญญาเช่า 

นโยบายการบญัชีท่ีถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

บริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสญัญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้
ประกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่าย
ช าระตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ 

หากบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนให้แก่บริษทัเม่ือส้ินสุดอายุ
สญัญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวธีิเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุ
การใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดอายสุญัญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน ดงัน้ี 

ประเภทสินทรัพย์ จ  านวนปี
ท่ีดิน 8
อาคาร 17
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10
อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 10  

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล บริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า คิดลด
ดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสญัญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิมของบริษทั หลงัจากวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่า
ตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพ่ิมข้ึนโดยสะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะทอ้นการจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแล้ว นอกจากน้ี มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงหรือประเมินสญัญาเช่าใหม่ 

สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่า
ซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

นโยบายการบญัชีท่ีถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

สิทธิการเช่า 

สิทธิการเช่าเป็นสิทธิการเช่าอาคาร แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม 

ค่าตดัจ าหน่ายบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามอายกุารใหป้ระโยชน์เป็นเวลา 18 ปี 10 เดือน 
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สญัญาเช่าการเงิน 

สัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กับผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของ
จ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า โดยจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและ
ค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ือให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู ่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตามสัญญา
เช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบันทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของ
สญัญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่า หรืออายุ
ของสญัญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะต ่ากวา่ 

ภายใตส้ญัญาเช่าการเงินไดก้ าหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงินเม่ือครบก าหนดตามมูลค่า
หรืออตัราท่ีตกลงร่วมกนั ดงันั้น หากบริษทัมีนโยบายเลือกซ้ือสินทรัพยด์งักล่าวจะบนัทึกจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายซ้ือรวมไวใ้น
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ 
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน  

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด  
สูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 

การค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึง มูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย์
แลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการจากกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต
จะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินได ้เพ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึง
แปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น
ใหพิ้จารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมีความเก่ียวขอ้งดว้ย 

การกลบัรายการดอ้ยค่า 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการหากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเพ่ือให้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่า
เส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่ายเสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 

นโยบายการบญัชีท่ีถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

บริษทัรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยไม่
จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน บริษทัพิจารณาการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของ
สินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และก าหนดวิธีการวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่าง
กนัในแต่ละระดับ โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญั ซ่ึงบริษทัใช้
วธีิการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ

ประมาณการหนีสิ้น 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเม่ือบริษทัมีภาระหน้ีสินเกิดข้ึนจากขอ้พิพาททางกฎหมายหรือภาระ
ผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือ
ช าระภาระหน้ีสินดังกล่าว โดยจ านวนภาระหน้ีสินดงักล่าวสามารถประมาณจ านวนเงินได้อย่างน่าเช่ือถือ ถา้ผลกระทบ
ดงักล่าวเป็นนัยส าคญั ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาด
ปัจจุบนัก่อนค านึงภาษีเงินได ้ เพ่ือให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมี
ต่อหน้ีสิน 

เงนิตราต่างประเทศ  

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้น
การด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

บริษทัไดใ้ห้ผลตอบแทนแก่คู่สัญญาและ/หรือพนกังานโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑท่ี์ช าระดว้ยตราสารทุนของบริษทัหรือผูถื้อหุ้น
ของบริษทัในนามของบริษทัท่ีไดรั้บหรือไดม้าซ่ึงบริการ โดยบริษทัไดรั้บบริการจากคู่สัญญาบริการและ/หรือจากพนกังาน
เป็นส่ิงตอบแทนส าหรับตราสารทุนของบริษทัท่ีออกให ้

มูลค่ายติุธรรมของบริการของคู่สัญญาและ/หรือของพนกังานเพ่ือแลกเปล่ียนกบัการให้ตราสารทุนจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายดว้ย
มูลค่าท่ีอา้งอิงจากการประมาณมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนท่ีออกใหห้กัดว้ยราคาท่ีอาจตอ้งจ่ายเพ่ือใหไ้ดต้ราสารทุน 

ค่าใชจ่้ายทั้งหมดจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนพร้อมกบัการปรับปรุงรายการเป็นส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์
ภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 
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เงนิปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่ายและเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลบันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญ ชี ซ่ึงท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นและ
คณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปีดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายและ

ช าระแลว้ในระหวา่งปี 

4. รายการบัญชีกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทั หรือถูกบริษทัควบคุมไม่วา่จะ
เป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้ม
ซ่ึงท าใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อบริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัท่ีมีอ านาจในการวางแผน
และควบคุมการด าเนินงานของบริษทั 

ในระหว่างปี บริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไข
ทางการคา้และเกณฑ์ตามสัญญาท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายการบญัชีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

2563 2562

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล(1)

ธีระวฒัน์ไมโครคลินิค 408                          84,600                     

นายแพทยธี์ระวฒัน์ ศรีนคัรินทร์ 35,891                     385,310                   

ผูช่้วยศาสตราจารย ์นายแพทยวิ์นยั ตนัติยาสวสัดิกุล -                           4,600                       

ศาสตราจารย ์นายแพทยว์ลัลภ เหล่าไพบูลย์ 45,742                     86,309                     

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิราภรณ์ ศรีนคัรินทร์ 5,644                       64,712                     

ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล

รองศาสตราจารย ์นายแพทยศ์รีชยั ครุสนัธ์ิ 209,450                   186,450                   

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิราภรณ์ ศรีนคัรินทร์ 97,820                     73,720                     

บริษทั ไฟน์เฮา้ส์ แคเตอร่ิง จ  ากดั 9,755,978                9,638,468                

บาท

 
 (1)รายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาลเป็นรายไดส่้วนต่างจากสวสัดิการ 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

2563 2562

ลูกหนีก้ารค้า
ธีระวฒัน์ไมโครคลินิค -                           1,200                       
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิราภรณ์ ศรีนคัรินทร์ -                           660                          
เจ้าหนีก้ารค้า
บริษทั ไฟน์เฮา้ส์ แคเตอร่ิง จ  ากดั 422,749                   393,346                   
ค่าตอบแทนกรรมการค้างจ่าย
กรรมการ 1,200,000                1,200,000                

บาท

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าคญั 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าคญั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

2563 2562

ผลประโยชน์ระยะสั้น 13,959,460              13,276,050              
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 429,611                   1,147,220                
รวม 14,389,071              14,423,270              

บาท

 

สัญญาทีส่ าคญั 

ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 บริษทัไดท้ าสัญญากบันายวรงค ์เหล่าไพบูลย ์(“ผูข้าย”) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายหน่ึงของบริษทัและมี
ความสัมพนัธ์กบักรรมการของบริษทัให้เป็นผูข้ายอาหารปรุงส าเร็จเพ่ือใชส้ าหรับให้บริการแก่ผูเ้ขา้รับบริการของบริษทั ซ่ึง
อตัราราคาอาหารเป็นราคาท่ีตกลงร่วมกนั โดยสญัญาฉบบัน้ีมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 หาก
คู่สญัญาไม่ไดแ้จง้ความประสงคว์า่จะยกเลิกสัญญา ใหถื้อวา่สัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต้่อเป็นคราว ๆ ไปคราวละ 1 ปี ต่อมา
เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 บริษทัไดท้ าบนัทึกแนบทา้ยสญัญาซ้ือขายอาหารกบัผูข้าย เพ่ือปรับเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ไฟน์เฮา้ส์ 
แคเตอร่ิง จ ากดั ซ่ึงมีความสมัพนัธ์กบัผูข้ายและเปล่ียนแปลงราคาอาหาร  
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ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ช่ือ ประเทศ/สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์

นายแพทยธี์ระวฒัน์ ศรีนคัรินทร์ ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการ
ผูช่้วยศาสตราจารย ์นายแพทยวิ์นยั ตนัติยาสวสัดิกุล ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการ โดยลาออกจากการเป็น

กรรมการเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563
รองศาสตราจารย ์นายแพทยศ์รีชยั ครุสนัธ์ิ ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการ
ศาสตราจารย ์นายแพทยว์ลัลภ เหล่าไพบูลย์ ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการ
ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์พรรณ ศรีธรรมา ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการ
นายศรัณย ์สุภคัศรัณย์ ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการ
ศาสตราจารย ์นายแพทยว์นัชยั วฒันศพัท์ ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการ โดยลาออกจากการเป็น

กรรมการเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2564
นายธีระศกัด์ิ ณ ระนอง ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการ
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิราภรณ์ ศรีนคัรินทร์ ไทย ผูถื้อหุน้และมีความสมัพนัธ์กบักรรมการของบริษทั
ธีระวฒัน์ไมโครคลินิค ประเทศไทย มีความสมัพนัธ์กบักรรมการของบริษทั
นายทรงธรรม ศรีนคัรินทร์ ไทย ผูถื้อหุน้และมีความสมัพนัธ์กบักรรมการของบริษทั
นายรักธรรม ศรีนคัรินทร์ ไทย ผูถื้อหุน้และมีความสมัพนัธ์กบักรรมการของบริษทั
บริษทั ไฟน์เฮา้ส์ แคเตอร่ิง จ  ากดั ประเทศไทย มีความสมัพนัธ์กบัผูถื้อหุน้ของบริษทั
นายสุธน ศรียะพนัธุ์ ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการ

 

หลกัเกณฑ์ในการคดิรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกนั 

นโยบายการก าหนดราคา
รายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาล ราคาและเง่ือนไขเช่นเดียวกบัลูกคา้ทัว่ไป
ตน้ทุนกิจการโรงพยาบาล ตามมลูฐานท่ีตกลงร่วมกนั
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5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

2563 2562
เงินสด 664,924                  1,409,314               
เงินฝากธนาคาร 158,218,045           47,802,143             
รวม 158,882,969           49,211,457             

บาท

 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

2563 2562

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                           1,860                      
                      - กิจการอ่ืน- กิจการอ่ืน 57,459,981              48,517,912             
รวม 57,459,981              48,519,772             
หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน/หน้ีสงสยัจะสูญ (2,024,896)               (1,064,573)              
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 55,435,085              47,455,199             

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 1,399,745                1,355,899               
รายไดค้า้งรับ 99,826                      133,040                  
อ่ืน ๆ 6,526                        -                          
รวม 56,941,182              48,944,138             

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน/หน้ีสงสยัจะสูญ 960,323                    342,792                  

บาท
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บริษทัมียอดลูกหน้ีการคา้คงเหลือ โดยแยกตามจ านวนเดือนท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

2563 2562

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 31,355,478              29,407,554              

เกินก าหนดช าระ

  1 - 30 วนั 15,539,497              10,078,043              

  31 - 60 วนั 3,342,948                3,528,038                

  61 - 90 วนั 1,302,640                1,777,874                

  91 - 180 วนั 499,342                   963,248                   

  181 - 365 วนั 1,631,998                641,734                   

  365 วนัข้ึนไป 547,294                   318,703                   

รวมลูกหน้ีการคา้ท่ีออกใบแจง้หน้ีแลว้ - กิจการอ่ืน 54,219,197              46,715,194              

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน/หน้ีสงสยัจะสูญ (2,024,896)              (1,064,573)              

สุทธิ 52,194,301              45,650,621              

ลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หน้ี - กิจการอ่ืน 3,240,784                1,802,718                
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน - สุทธิ 55,435,085              47,453,339              

บาท

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ านวนเงิน 1,860 บาท เป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึง
ก าหนดช าระ  

7. สินค้าคงเหลือ 

2563 2562

ยาและเวชภณัฑ์ 23,770,196             21,872,870             

หัก ค่าเผ่ือสินคา้เส่ือมคุณภาพ (363,474)                 (204,004)                 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 23,406,722             21,668,866             

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
ขาดทุนจากสินคา้เส่ือมคุณภาพ 159,470                  101,272                  

บาท
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8. เงนิฝากสถาบันการเงนิทีต่ดิภาระค า้ประกนั 

เงินฝากประจ าท่ีมีอยู่กบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวนเงิน 1.94 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2562: 1.94 ลา้นบาท) ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัการใชไ้ฟฟ้า หลกัประกนัทางธุรกิจ และการซ้ือยาและเวชภณัฑ์ (ดูหมาย
เหตุ28) 

9.    อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

2563 2562
ท่ีดิน 12,000,000             12,000,000             

บาท

 

บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท 1989 คอนซัลแเทนส์ จ ากัด ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระให้ท าการประเมินราคาท่ีดิน ซ่ึงมีราคา
ประเมินจ านวนเงิน 40.42 ลา้นบาท โดยราคาประเมินไดพ้ิจารณาจากวธีิเปรียบเทียบราคาตลาด ตามรายงานการประเมินราคา
ทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2563  
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10. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

ส่วนปรับปรุง อาคารและ ระบบ เคร่ืองมือและ อุปกรณ์และเคร่ืองมือ เคร่ืองตกแต่งและ อุปกรณ์ สินทรัพยร์ะหว่าง
ท่ีดิน ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอาคาร สาธารณูปโภค อุปกรณ์ทางการแพทย์ เคร่ืองใช้ เคร่ืองใชส้ านกังาน คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ ก่อสร้าง/ติดตั้ง รวม

ราคาทุน
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 214,244,044    8,887,603      782,933,488         353,719,188    242,140,397           14,781,968                 104,195,702        16,417,299    10,492,160    43,941,390        1,791,753,239    
ซ้ือ/โอนเขา้ -                   96,915           22,492,728           21,531,362      22,985,136             6,119,786                   18,016,591          543,906         681,000         5,200,576          97,668,000         
จ าหน่าย/โอนออก -                   (55,000) (31,017) (296,786) (605,162) (235,198) (277,005) -                 (32,000) (48,512,849) (50,045,017)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 214,244,044    8,929,518      805,395,199         374,953,764    264,520,371           20,666,556                 121,935,288        16,961,205    11,141,160    629,117             1,839,376,222
รายการปรับปรุงจากการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก -                   -                -                       -                   -                          (2,827,871) -                       -                 -                 -                     (2,827,871)
ซ้ือ/โอนเขา้ -                   15,520           272,486                1,203,818        8,487,311               740,293                      716,552               1,433,790      -                 247,050             13,116,820         
จ าหน่าย/โอนออก -                   (6,000) -                       (73,129) (5,462,300) (300,704) (257,748) (79,829) (130,000) (272,807) (6,582,517)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 214,244,044    8,939,038      805,667,685         376,084,453    267,545,382           18,278,274                 122,394,092        18,315,166    11,011,160    603,360             1,843,082,654    

ค่าเส่ือมราคาสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 -                   141,056         45,897,748           17,033,405      65,220,223             3,039,251                   6,696,201            5,738,852      7,201,628      -                     150,968,364       
คา่เส่ือมราคา -                   578,372         18,973,500           28,376,565      17,556,215             2,243,824                   13,342,913          3,685,224      921,359         -                     85,677,972
จ าหน่าย/โอนออก -                   (1,681) (8,431) (252,243) (580,084) (208,406) (270,999) -                 (31,998) -                     (1,353,842)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -                   717,747         64,862,817           45,157,727      82,196,354             5,074,669                   19,768,115          9,424,076      8,090,989      -                     235,292,494
รายการปรับปรุงจากการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก -                   -                -                       -                   -                          (194,465) -                       -                 -                 -                     (194,465)
คา่เส่ือมราคา -                   582,560         19,087,063           28,899,301      17,536,856             2,173,067                   13,700,615          3,861,340      896,360         -                     86,737,162         
จ าหน่าย/โอนออก -                   (379) -                       (60,843) (5,462,287) (257,421) (252,020) (79,821) (129,999) -                     (6,242,770)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 -                   1,299,928      83,949,880           73,996,185      94,270,923             6,795,850                   33,216,710          13,205,595    8,857,350      -                     315,592,421       

บาท
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ส่วนปรับปรุง อาคารและ ระบบ เคร่ืองมือและ อุปกรณ์และเคร่ืองมือ เคร่ืองตกแต่งและ อุปกรณ์ สินทรัพยร์ะหว่าง
ท่ีดิน ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอาคาร สาธารณูปโภค อุปกรณ์ทางการแพทย์ เคร่ืองใช้ เคร่ืองใชส้ านกังาน คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ ก่อสร้าง/ติดตั้ง รวม

ค่าเผ่ือการด้อยค่า
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 -                   -                -                          -                  -                               -                            -                           -                 -              356,310             356,310              
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ -                   -                -                          -                  -                               -                            -                           -                 -              -                     -                      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -                   -                -                          -                  -                               -                            -                           -                 -              356,310             356,310              
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ -                   -                -                          -                  -                               -                            -                           -                 -              -                     -                      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 -                   -                -                          -                  -                               -                            -                           -                 -              356,310             356,310              

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 214,244,044    8,211,771     740,532,382            329,796,037   182,324,017                12,958,481               102,167,173            7,537,129      3,050,171    272,807             1,601,094,012    
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -                   -                -                          -                  -                               2,633,406                 -                           -                 -              -                     2,633,406           
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 214,244,044    8,211,771     740,532,382            329,796,037   182,324,017                15,591,887               102,167,173            7,537,129      3,050,171    272,807             1,603,727,418    

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 214,244,044    7,639,110     721,717,805            302,088,268   173,274,459                11,482,424               89,177,382              5,109,571      2,153,810    247,050             1,527,133,923    

บาท
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2563 2562

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
แสดงไวใ้น
   ตน้ทุนกิจการโรงพยาบาล 59,643,407              59,100,518              

   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 27,093,755              26,577,454              
   รวม 86,737,162              85,677,972              

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมไดต้ดัจ าหน่าย

ค่าเส่ือมราคาทั้งจ  านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่ 103,129,633            106,582,352            

บาท
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11. สินทรัพย์สิทธิการใช้/สิทธิการเช่า 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิการใช/้สิทธิการเช่า ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

เคร่ืองมือและ อุปกรณ์และเคร่ืองมือ
ท่ีดิน อาคาร สิทธิการเช่า อุปกรณ์ทางการแพทย์ เคร่ืองใช้ รวม

ราคาทุน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -                       -                       2,100,000            -                             -                             2,100,000         
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการน ามาตรฐาน
   การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 3,203,098            2,550,000            (2,100,000)           -                             2,827,871                  6,480,969         
เพ่ิมข้ึน/โอนเขา้ -                       -                       -                       4,959,996                  -                             4,959,996         
จ าหน่าย/โอนออก -                       -                       -                       -                             -                             -                    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 3,203,098            2,550,000            -                       4,959,996                  2,827,871                  13,540,965       

ค่าเส่ือมราคาสะสม
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -                       -                       204,722               -                             -                             204,722            
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการน ามาตรฐาน
   การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก -                       204,722               (204,722)              -                             194,465                     194,465            
ค่าเส่ือมราคา 413,303               138,173               -                       548,778                     282,787                     1,383,041         
จ าหน่าย/โอนออก -                       -                       -                       -                             -                             -                    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 413,303               342,895               -                       548,778                     477,252                     1,782,228         

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -                       -                       1,895,278            -                             -                             1,895,278         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 2,789,795            2,207,105            -                       4,411,218                  2,350,619                  11,758,737       

บาท
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2563 2562
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
แสดงไวใ้น
   ตน้ทุนกิจการโรงพยาบาล 548,778                     -                             
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 834,263                     111,397                     
   รวม 1,383,041                  111,397                     

บาท

 

12. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 11,003,865                   
ซ้ือ/โอนเขา้ 584,755                        
จ าหน่าย/โอนออก (36,209)                         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 11,552,411                   
ซ้ือ/โอนเขา้ 160,500                        
จ าหน่าย/โอนออก -                                
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 11,712,911                   
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 3,917,069                     
ค่าตดัจ าหน่าย 1,067,255                     
จ าหน่าย/โอนออก (36,208)                         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 4,948,116                     
ค่าตดัจ าหน่าย 1,052,373                     
จ าหน่าย/โอนออก -                                
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 6,000,489                     

บาท
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ค่าเผ่ือการด้อยค่า
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 38,896                          
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -                                
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 38,896                          
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -                                
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 38,896                          

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 6,565,399                     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 5,673,526                     

บาท

 

2563 2562
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
แสดงไวใ้น

   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,052,373                      1,067,255                      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
ราคาตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมไดต้ดัจ าหน่าย
ค่าตดัจ าหน่ายทั้งจ  านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู่ 1,531,646                      1,000,000                      

บาท

 

13. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

บาท

2563
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 20,000,000                  

 

เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 12 ตุลาคม 2563 บริษทัไดต้่อตัว๋สญัญาใชเ้งินจ านวนเงินรวม 20 ลา้นบาท ใหแ้ก่ธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงครบก าหนดช าระในวนัท่ี 10 มีนาคม  2564 และวนัท่ี 10 เมษายน 2564 ตามล าดบั  

เจา้หน้ี ประเภทสินเช่ือ 2563 2562 อา้งอิงอตัราดอกเบ้ีย
ธนาคาร  เงินเบิกเกินบญัชี - 10.00 MOR
ธนาคาร  ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 20.00 - ร้อยละ 2
ธนาคาร  หนงัสือค ้าประกนั 1.64 1.20 -

วงเงิน(ลา้นบาท)
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หลกัประกนั 

บริษทัใชห้ลกัประกนัเดียวกบัเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 15) 

14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

2563 2562

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 422,749                   393,346                   

- กิจการอ่ืน 35,005,511              30,339,561              

35,428,260              30,732,907              

เจา้หน้ีอ่ืน 3,069,835                4,128,094                

เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์น 3,441,552                8,292,156                

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 1,350,871                37,915,714              

รายไดรั้บล่วงหนา้ 6,868,646                8,128,047                

เงินเดือนและค่าใชจ่้ายพนกังานคา้งจ่าย 15,906,151              19,115,000              

ค่าสาธารณูปโภคคา้งจ่าย 1,584,225                1,651,399                

ค่าแพทยค์า้งจ่าย 13,952,671              13,899,205              

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืน 5,746,213                5,051,931                

รวม 87,348,424              128,914,453            

 บาท

 

15. เงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิ 

2563 2562
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 288,530,043            266,667,087            
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (102,338,174)           (100,830,470)           
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 186,191,869            165,836,617            

บาท
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การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

2563 2562
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 266,667,087             275,510,705            
บวก เงินกูเ้พ่ิมข้ึน 60,000,000               65,000,000              
หัก จ่ายช าระ (38,137,044)             (73,843,618)             
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 288,530,043             266,667,087            

บาท

 
 

โดยมีรายละเอียดมูลหน้ีดงัน้ี 

วงเงิน อตัราดอกเบ้ีย
เจา้หน้ี (ลา้นบาท) 2563 2562 ระยะเวลา (ร้อยละต่อปี) การช าระหน้ี

ธนาคาร    620.00     288.53     266.67 ธ.ค. 2558 - ธ.ค. 2568 MLR งวดท่ี 1 - 24 ช าระเพียงดอกเบ้ียนบัจาก
     วนัท่ีเบิกเงินกูค้ร้ังแรก (29 ธนัวาคม 2558)

งวดท่ี 25 - 48 ช าระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย
งวดละไม่ต  ่ากวา่ 7 ลา้นบาท
งวดท่ี 49 เป็นตน้ไป ช าระเงินตน้พร้อม
ดอกเบ้ียงวดละไม่ต  ่ากวา่ 9 ลา้นบาท

มูลหน้ี (ลา้นบาท)

 
ทั้งน้ี บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินกูย้มืระยะยาวอ่ืนๆ ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาเงินกู ้ซ่ึงรวมถึง การด ารง
อตัราส่วนทางการเงินตามท่ีธนาคารก าหนด 

บริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้ในปัจจุบนัและท่ีจะมีข้ึนต่อไปในภายหนา้ เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงิน
กูย้มืจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 10) 
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16. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

รายการเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตามสญัญาเช่า ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

บาท

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 2,497,313                

รายการปรับปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16

มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 3,653,098                

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 6,150,411                

เพ่ิมข้ึน 4,959,996                

จ่ายช าระ (1,619,631)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 9,490,776                

หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี (2,101,578)               
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 7,389,198                

 

ค่าใชจ่้ายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เก่ียวกบัสญัญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

บาท
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 1,383,041                
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า 405,642                    
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีมีมลูค่าต  ่า 20,000                      
รวม 1,808,683                

 
บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เพื่อใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ีย
ประมาณ 4 ปี ถึง 18 ปี 10 เดือน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีจ านวนค่าเช่าขั้นต ่าตามสญัญาเช่า ดงัน้ี 

มลูค่าปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นต ่า มลูค่าปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นต ่า
ภายใน 1 ปี          2,101,578 392,167                2,493,745                   520,905 133,935              654,840          
1 - 5  ปี          6,207,197 570,271                6,777,468                1,976,408 206,392              2,182,800       
มากกวา่ 5 ปี          1,182,001 86,716                  1,268,717                             -   -                      -                  

รวม 9,490,776        1,049,154             10,539,930     2,497,313        340,327              2,837,640       

2563 2562
บาท

 

บริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสญัญาเช่าในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวนเงิน 2.03 ลา้นบาท  



 

 144  

17. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มี
ดงัน้ี 

2563 2562
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25,019,490               14,665,994               
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:
   ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 3,218,121                 2,080,563                 
   ตน้ทุนดอกเบ้ีย 481,725                    530,966                    
   ตน้ทุนบริการในอดีต -                            4,619,153                 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
   ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 630,360                    3,061,354                 

   ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 1,180,185                 264,060                    

ผลประโยชน์พนกังานท่ีจ่ายในปีปัจจุบนั (974,633)                  (202,600)                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 29,555,248               25,019,490               

บาท

 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้าเป็น
จ านวนเงินประมาณ 0.27 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน
ประมาณ 17 ปี  

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงานของ
พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง 

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลง ร้อยละ 0.50) (1,627,825)       1,769,588       (1,363,557)        1,481,076        

อตัราการข้ึนเงินเดือน (เปล่ียนแปลง ร้อยละ 1.00) 3,223,674        (2,794,789)     2,711,863         (2,354,192)       

อตัราการหมนุเวียนพนกังาน (เปล่ียนแปลง ร้อยละ 20.00) (2,801,973)       3,399,913       (2,331,486)        2,821,446        

2563 2562
บาท
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บริษทัก าหนดโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซ่ึงให้สิทธิแก่พนกังานท่ี
เกษียณอายแุละท างานครบระยะเวลาท่ีก าหนด เช่น พนกังานท่ีท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่
นอ้ยกวา่อตัราเงินเดือน ๆ สุดทา้ย 400 วนั 

ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีใช้ในการประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
เน่ืองจากเกษียณอาย ุณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 (แสดงโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั) มีดงัต่อไปน้ี 

2563 2562
อตัราคิดลด ร้อยละ 1.77 ร้อยละ 1.96
อตัราการข้ึนเงินเดือน ร้อยละ 5.00 ร้อยละ 5.00
อตัราการหมนุเวียนพนกังาน ร้อยละ 1.91 - 22.92 ร้อยละ 1.91 - 22.92
เกษียณอายุ 55 ปี 55 ปี

 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลดประมาณการจากอตัราผลตอบแทนถวัเฉล่ียของพนัธบตัรรัฐบาล ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และสะทอ้นประมาณการของจงัหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์ 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในการประมาณการความเป็นไปไดท่ี้จะอยูจ่นเกษียณในอนาคตอยา่งสมเหตุสมผลประมาณการ
จากตารางมรณะปี 2560 

18. ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

2563 2562
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8,311,815                  5,686,943                  
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,995,032) (526,681)
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 6,316,783                  5,160,262                  

บาท
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 

ณ วนัท่ี ก าไร ก าไร ณ วนัท่ี
1 มกราคม 2563 (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวาคม 2563

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 63,741 287,134 -                      350,875               

ค่าเผ่ือสินคา้เส่ือมสภาพ 40,800 31,894 -                      72,694
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 79,041 -                       -                      79,041

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 499,463             1,398,692 -                      1,898,155

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 5,003,898 545,043 362,109 5,911,050
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (526,681) (1,468,351) -                      (1,995,032)

   สุทธิ 5,160,262          794,412                362,109               6,316,783            

บาท

 

ณ วนัท่ี ก าไร ก าไร ณ วนัท่ี
1 มกราคม 2562 (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวาคม 2562

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 81,789 (18,048) -                      63,741                 

ค่าเผ่ือสินคา้เส่ือมสภาพ 20,546 20,254 -                      40,800
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 79,041 -                      -                      79,041

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน -                      499,463 -                      499,463

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,933,199 1,405,616 665,083 5,003,898
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน (21,743) (504,938) -                      (526,681)

   สุทธิ 3,092,832           1,402,347            665,083               5,160,262            

บาท

 

19. ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกวา่มูลค่าหุน้ท่ี
จดทะเบียนไว ้บริษทัจะตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะน าไปจ่ายเงิน
ปันผลไม่ได ้
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20. ส ารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวน
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 

21. เงนิปันผล 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2563 มีมติใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงานส าหรับ
ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 16.38 ลา้นบาท 

ท่ีประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุ้นของบริษัทเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับ
ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 38.22 ลา้น
บาท และอนุมติัการจดัสรรส ารองตามกฎหมาย จ านวนเงิน 4.82 ลา้นบาท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2562 มีมติใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงานส าหรับ
ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 38.22 ลา้นบาท 

ท่ีประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุ้นของบริษัทเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับ
ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.0292 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 15.94 ลา้น
บาท และอนุมติัการจดัสรรส ารองตามกฎหมาย จ านวนเงิน 2.43 ลา้นบาท 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัจ่ายเงินปันผลทั้งส้ินเป็นจ านวนเงิน 54.60 ลา้นบาท และ 54.16 ลา้น
บาท ตามล าดบั พร้อมทั้งจดัสรรส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนเงิน 4.70 ลา้นบาท และ 4.82 ลา้นบาท ตามล าดบั  

22. รายได้จากกจิการโรงพยาบาล 

2563 2562

ผูป่้วยนอก 291,215,238          282,962,720          
ผูป่้วยใน 508,113,690          533,613,064          
รวม 799,328,928          816,575,784          

บาท
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23. รายได้อ่ืน 

2563 2562

รายไดศู้นยอ์าหาร 1,421,207              1,914,305              
รายไดด้อกเบ้ีย 346,037                 293,176                 
เงินสนบัสนุนการพฒันาโรงพยาบาล 7,200,250              8,590,200              
รายไดค้่าเช่า 1,317,492              1,335,019              
อ่ืนๆ 2,923,420              1,555,519              
รวม 13,208,406            13,688,219            

บาท

 

24. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึง
ประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้ ในปัจจุบนักองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดย บริษทั
หลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตาม
ขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
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25. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะทีส่ าคญั 

2563 2562

การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือ 135,759,177            133,637,754            
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 12,523,399              12,008,538              
ค่าแพทย์ 162,053,837            163,638,007            
ค่าตรวจวิเคราะห์โรค 11,538,023              11,444,745              
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 225,508,512            231,464,774            
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 1,646,000                1,656,000                
ค่าเส่ือมราคา 88,008,501              85,677,972              
ค่าตดัจ าหน่าย 1,052,373                1,067,255                
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายและจ าหน่ายสินทรัพย์ -                           156,138                    
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 7,512,237                6,217,891                
ค่าท าความสะอาดและซกัรีด 1,227,104                3,513,948                
ค่าสาธารณูปโภค 19,632,727              21,808,233              
วสัดุส้ินเปลืองส านกังานใชไ้ป 2,345,327                2,688,911                
ค่าวารสารและส่ิงพิมพ์ 54,374                      72,870                      
ค่าใชจ่้ายการตลาด 2,905,389                2,230,915                
ค่าท่ีปรึกษา 2,762,261                5,716,664                
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 4,531,096                4,737,949                
ค่าโทรศพัทแ์ละไปรษณีย์ 1,880,252                1,942,125                
ค่าเดินทาง 680,010                    1,515,171                
ค่าประกนัภยั 577,654                    588,821                    
ค่าเช่า 1,407,346                803,278                    
รายจ่ายเพ่ือการศึกษาและกีฬา -                           13,000                      
ภาษีป้ายและภาษีโรงเรือน 407,724                    821,468                    
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน/หน้ีสงสยัจะสูญ 960,323                    342,792                    
ผลขาดทุนดา้นเครดิต/หน้ีสูญและหน้ีสูญรับคืน 273,262                    1,011,478                
ค่าเผ่ือสินคา้เส่ือมสภาพ 159,470                    101,272                    
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 2,811,019                5,070,584                
รวม 688,217,397            699,948,553            

บาท
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26. ภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

2563 2562
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน

ส าหรับปีปัจจุบนั 23,436,739             25,115,594            

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว (794,412)                 (1,402,347)             
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22,642,327             23,713,247            

บาท

 

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

2563 2562
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 362,109 665,083

บาท

การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง 

อตัราภาษี อตัราภาษี

(ร้อยละ) บาท (ร้อยละ) บาท

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 116,485,946            120,125,939            

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 23,297,189              20 24,025,188              

รายจ่ายท่ีไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี 1,502,268                1,952,863                

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (1,362,718) (862,457)

ภาษีเงินไดส้ าหรับปีปัจจุบนั 20 23,436,739              21 25,115,594              

การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว (794,412) (1,402,347)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19 22,642,327              20 23,713,247              

2563 2562

บาท
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27. ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในส าหรับใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานของผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของบริษทั คือ กรรมการบริษทั 

บริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจโรงพยาบาล ดงันั้นบริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว บริษทั
ด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศ ดงันั้น บริษทัมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว 

28. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ดงัน้ี  

28.1 หนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารเพ่ือใชใ้นการค ้าประกนั จ านวนเงิน 1.94 ลา้นบาท 

28.2 จ่ายช าระตามสญัญาจา้งท่ีปรึกษา จ านวนเงิน 0.86 ลา้นบาท 

28.3 จ่ายช าระตามสญัญาบริการ จ านวนเงิน 3.68 ลา้นบาท 

28.4 จ่ายช าระตามสญัญางานออกแบบโครงสร้างอาคาร จ านวนเงิน 0.23 ลา้นบาท 

29. ล าดบัช้ันของมูลค่ายุตธิรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีสินทรัพยท่ี์เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                   40,420,000       -                   40,420,000      

บาท

 

ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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30. มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และวนัท่ี            
1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม

ราคาทุนตดัจ าหน่าย

หนีสิ้นทางการเงนิ

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 308,530,043          308,530,043          

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 9,490,776              9,490,776              
รวม 318,020,819          318,020,819          

บาท

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

 

มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม

ราคาทุนตดัจ าหน่าย
หนีสิ้นทางการเงนิ

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 266,667,087          266,667,087          
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 6,150,411              6,150,411              
รวม 272,817,498          272,817,498          

บาท

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563

 

เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินโดยส่วนใหญ่เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินฝาก
สถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั และหน้ีสินทางการเงินโดยส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ซ่ึงจดัอยูใ่นประเภท
ระยะสั้น มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบ
แสดงฐานะการเงิน 

31. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

นโยบายการบริหารความเส่ียง 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเงินฝากสถาบัน
การเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน หน้ีสินตามสญัญาเช่า และเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน บริษทัมีความ
เส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว  
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ความเส่ียงด้านเครดติ 

ความเส่ียงดา้นเครดิต หมายถึง ความเส่ียงท่ีลูกคา้ไม่สามารถช าระหน้ีตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว ้และความเส่ียงจากคู่สัญญาไม่
สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญา ซ่ึงอาจท าให้เกิดความสูญเสียทางการเงินได ้บริษทัไม่มีการกระจุกตวัอยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียงดา้นเครดิต ทั้งน้ีฝ่ายบริหารของบริษทับริหารความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการ
ควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม  ดงันั้น บริษทัจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ จ านวนเงิน
สูงสุดท่ีบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือ คือ มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้ซ่ึงไดห้ักดว้ยค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตามท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง การท่ีมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน หรือรายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 
อาจเกิดการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาด 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินของบริษทัโดยส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัโดยอา้งอิงตามอตัราตลาด เช่น 
อตัราดอกเบ้ียลูกคา้ชั้นดีของธนาคารพาณิชย ์ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย/์เงินฝากประจ า หรือ อตัราดอกเบ้ียอา้งอิงอ่ืน เป็นตน้ 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สามารถจัดตามประเภทอตัรา
ดอกเบ้ีย ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนดหรือ
วนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) นบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน
ไดด้งัน้ี 

อตัราดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลงตาม

อตัราตลาด ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 157,753,956     -                    -                  -                1,129,013      158,882,969    

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -                   -                    -                  -                56,941,182    56,941,182      

เงินฝากสถาบนัการเงิน

   ท่ีติดภาระค ้าประกนั -                   1,941,000         -                  -                -                 1,941,000        
หนีสิ้นทางการเงิน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -                   -                    -                  -                87,348,424    87,348,424      
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน -                   122,338,174      186,191,869   -                 308,530,043    
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -                   2,101,578         6,207,197       1,182,001      -                 9,490,776        

บาท

-
2.35

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบก าหนด

อตัราดอกเบ้ีย

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี

ของสัญญาหรือก่อนก าหนดอตัราใหม่

3.25 - 5.92

ร้อยละ

0.05 - 0.55

-

0.20 - 0.25
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อตัราดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลงตาม

อตัราตลาด ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 47,346,930      -                    -                  -                1,864,527         49,211,457      

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -                  -                    -                  -                48,944,138       48,944,138      

เงินฝากสถาบนัการเงิน

   ท่ีติดภาระค ้าประกนั -                  1,941,000         -                  -                -                   1,941,000        
หนีสิ้นทางการเงิน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -                  -                    -                  -                128,914,453     128,914,453    
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน -                  100,830,470      165,836,617   -                   266,667,087    
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -                  520,905            1,976,408       -                -                   2,497,313        5.92

ร้อยละ

0.10 - 0.75

-

0.80 - 0.90

บาท

-
3.25

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบก าหนด

ของสัญญาหรือก่อนก าหนดอตัราใหม่ อตัราดอกเบ้ีย

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงท่ีบริษทัอาจได้รับความเสียหายอนัสืบเน่ืองมาจากท่ีบริษทัไม่สามารถเปล่ียน
สินทรัพยเ์ป็นเงินสดและหรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอตามความตอ้งการและทนัต่อเวลาท่ีบริษทัจะตอ้งน าไปช าระ
ภาระผกูพนัไดเ้ม่ือครบก าหนด 

บริษทัมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง โดยจดัใหมี้การติดตามและวางแผนเก่ียวกบักระแสเงินสด รวมทั้ง
จดัหาวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินเพื่อใหเ้พียงพอต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ระยะเวลาคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน มีดงัน้ี 

เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 158,882,969       -                   -                        -                 -               158,882,969      

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -                      56,941,182      -                        -                 -               56,941,182        

เงินฝากสถาบนัการเงิน

   ท่ีติดภาระค ้าประกนั -                      1,941,000        -                        -                 -               1,941,000          
หนีสิ้นทางการเงิน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -                      87,348,424      -                        -                 -               87,348,424        
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน -                      122,338,174    186,191,869          -                 -               308,530,043      
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -                      2,101,578        6,207,197             1,182,001      -               9,490,776          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

บาท
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เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 49,211,457            -                         -                        -                    49,211,457        

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -                         48,944,138             -                        -                    48,944,138        

เงินฝากสถาบนัการเงิน

   ท่ีติดภาระค ้าประกนั -                         1,941,000               -                        -                    1,941,000          
หนีสิ้นทางการเงิน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -                         128,914,453           -                        -                    128,914,453      
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน -                         100,830,470           165,836,617          -                    266,667,087      
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -                         520,905                  1,976,408             -                    2,497,313          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

บาท

 

32. การจดัประเภทรายการใหม่ 

บริษทัไดจ้ดัประเภทรายการใหม่บางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการ
แสดงรายการในงบการเงินปีปัจจุบนัดงัน้ี 

ก่อนจดั จดัประเภท หลงัจดั
ประเภทใหม่ ใหม่ ประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงนิ

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 101,351,375      520,905             100,830,470      
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -                     (520,905)            520,905             

บาท

 

33. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2564 คณะกรรมการไดมี้มติใหน้ าเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นประจ าปี 2564 เพ่ือจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญั 
จ านวน 546,000,000 หุน้ รวมเป็นจ านวนเงิน 54.60 ลา้นบาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 

34. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2564 



 
รายงานประจ าป ี2563 

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) 
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บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) 
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บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) 
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บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) 
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นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลราชพฤกษ์  

ได้มอบหน้ากาก N95 จ านวน 500 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น 
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บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) 
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ต้อนรับคณะกรรมการสมาคมสถาปนิกสยาม เพ่ือตัดสินงานสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจ าปี 2020  

โดยทางโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ได้เข้าร่วมประกวดงานสถาปัตยกรรมดีเด่น ในครั้งนี้ด้วย 



 
รายงานประจ าป ี2563 

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) 

 161  

 
 

   
 

 

โรงพยาบาลราชพฤกษ์และวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 

โดย ศ.ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 

และนายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลราชพฤกษ์ 

ไดล้งนามบันทึกข้อตกลงระหว่างองค์กร เพื่อสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการจัดการสุขภาพ (Health Science Management)  

เพ่ือร่วมพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมนักศึกษาด้านสาธารณสุขผ่านการปฏิบัติงานจริง 
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บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) 
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โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ได้ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาล  

ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน "โครงการพระราชทาน อุปนายิกาสภากาชาดไทย"  

ณ สถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่น 

 

 

 



 
รายงานประจ าป ี2563 

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) 
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โรงพยาบาลราชพฤกษ์ มอบสื่อความรู้การป้องกันตนเองให้ห่างไกลจาก " เชื้อไวรัสโควิด-19 "  

พร้อมมอบแอลกอฮอล์ เจล ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  

 

 

 



 
รายงานประจ าป ี2563 

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) 
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ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล พนักงาน ร่วมท าบุญตักบาตร ครบรอบ 2 ปี โรงพยาบาลราชพฤกษ์แห่งใหม่ 

 

 

 

 



 
รายงานประจ าป ี2563 

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) 
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โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จัดกิจกรรมส่งมอบความรักความห่วงใยให้กับผู้รับบริการ  

เพ่ือให้ลูกๆ ได้ร่วมกิจกรรมบอกรักคุณแม่ และมอบดอกมะลิให้กับคุณแม่ เนื่องในโอกาส “วันแม่แห่งชาติ” 



 
รายงานประจ าป ี2563 

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) 

 166  

 

 

 

 

 

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาราชพฤกษ์  

ร่วมการสัมมนางานหอการค้าขอนแก่น ในหัวข้อ “ความต้องการบริการและธุรกิจ ส าหรับสังคมสูงวัย" 
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เนื่องในวันมหิดล คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล พนักงาน โรงพยาบาลราชพฤกษ์ได้ จัดพิธีวางพวงมาลา  

เพ่ือร าลึกถึงพระเกียรติคุณ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  

องค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย  

ณ ลานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ชั้น 2 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ 
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รว่มในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ Mammogram ในสตรีกลุ่มเสี่ยง  

ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  

และในเดือน ตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านมโลก  

โดย รศ.พญ. จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์ ผู้อ านวยการฝ่ายแพทย์โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ได้ร่วมเสวนาให้ความรู้เรื่อง

มะเร็งเต้านมแก่ผู้เข้าร่วมในพิธี ณ ลานข้าวเหนียว ศูนย์การค้าเช็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น 
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ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู  

(Chersery Home International) 
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เนื่องในโอกาสของ “วันพยาบาลแห่งชาติ”  

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาล จึงได้จัดกิจกรรมในวันพยาบาลขึ้น  

เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

และเพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลได้ตระหนักและส านึกในหน้าที่  

เยี่ยงพระกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติเสมอมา 
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โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ออกหนว่ยพยาบาลในงานสปัดาหค์วามปลอดภยั สิง่แวดลอ้ม และพลงังาน  

ณ บจก.พานาโซนคิ แมนแูฟคเจอริง่ (ประเทศไทย)   

ใหบ้รกิารตรวจสขุภาพเบือ้งตน้ และใหค้  าปรกึษาดา้นสขุภาพ  

รวมถงึกิจกรรมอื่น ๆ แก่ผูบ้รหิารและพนกังาน 
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นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์  ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนจาก วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  

ขึ้นมอบเกียรติบัตรให้แก่ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  

ในงานประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8/2563  

The 8th National and International Conference 2020 (CASNIC&ESEC 2020)  

เรื่อง "แนวทางและแนวโน้มอุดมศึกษาหลัง COVID-19"  

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) 
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โรงพยาบาลราชพฤกษ์ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบการรักษา แบบ Healing Environment  

จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ   

กับแนวคิดการรักษาทั้งร่างกายและจิตใจตั้งแต่ก้าวแรกท่ีคุณเดินเข้ามาสัมผัส   

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเรียนรู้  

เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนของสังคม 
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โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จดัพิธีนอ้มร  าลกึในพระมหากรุณาธิคณุ  

พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศรมหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

เนื่องในวนัชาติ และวนัพอ่แหง่ชาติ 

พรอ้มทัง้จดักิจกรรมเยีย่มสวสัดีผูร้บับรกิารคณุพอ่ ซึง่ บรรยากาศเป็นไปดว้ยความอบอุน่ 

และมอบเกียรติบตัรใหก้บัพนกังานท่ีเป็นคณุพอ่ที่ท าหนา้ที่เป็นแบบอยา่งทีด่ีของครอบครวั 



 

  



 
 

 

 
 

 

 
 

ดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ 
 

 
 
 

 
 
 

www.rph.co.th 

 
 

 
 
 

e-mail: info@rph.co.th 
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