
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จาํกดั (มหาชน) 

รายงานประจาํป�  2564
( แบบ 56-1  One Report )

สําหรับรอบป� สิ�นสุด 31 ธนัวาคม 2564 เป� นตน้ไป 
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ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจและผลการด าเนินงาน 
1.1.1 ประวติัความเป็นมา 

บรษิทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”)  เริม่ก่อตัง้ในปี 2536 ในนามของบรษิทั สฐีานการแพทย ์
จ ากดั เพื่อด าเนินธุรกิจการให้บรกิารทางการแพทย์ ในนามโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ซึ่งนับเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มี
ชื่อเสยีงในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นคุณภาพการรกัษาพยาบาลภายใตร้าคาทีเ่หมาะสม โรงพยาบาลก่อตัง้โดยกลุ่มแพทยแ์ละ
อาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ซึ่งปัจจุบนัเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นหลกัในบรษิทัได้แก่ นายแพทย์ธี
ระวฒัน์ ศรนีคัรนิทร ์ศาสตราจารยน์ายแพทยว์ลัลภ เหล่าไพบลูย ์และผูช้่วยศาสตราจารยน์ายแพทยว์นิยั ตนัตยิาสวสัดกิุล 
ซึ่งมองเหน็ความต้องการของบรกิารทางดา้นสาธารณสุขของประชาชนในบรเิวณจงัหวดัขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ การศึกษา และทางการแพทย์ ของภาคตะวนัออกออกเฉียงเหนือและภาคพื้นอินโดจีน (Economic Center, 
Education Center and Medical Hub of Indochina)  เ ป็ น แหล่ ง ที่ ตั ้ง ข อ งศู น ย์ ก ล า งด้ า นก า ร ศึกษ าขอ งภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มมีหาวทิยาลยัขอนแก่นเป็นสถานศกึษาขนาดใหญ่ มบีุคลากรทางการศกึษาและนกัศกึษาเขา้มาทา
งานและพกัอาศยัอยู่ประจ าเป็นจ านวนมาก ก่อใหเ้กดิขยายตวัของทีพ่กัอาศยั หมูบ่า้นจดัสรร รวมถงึมคีนจากต่างถิน่เขา้มา
พกัอาศยัและทางานเป็นจ านวนมาก โดยทางผูก้่อตัง้ไดเ้ลง็เหน็วา่การใหบ้รกิารของสถานพยาบาลต่าง ๆ ในเขตอ าเภอเมอืง
และจงัหวดัใกลเ้คยีงยงัมจี านวนไมม่ากและไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการดงักลา่ว จงึไดต้ดัสนิใจก่อตัง้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ 
ขึน้ในบรเิวณ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น ซึ่งเป็นพืน้ทีท่ีอ่ยู่ในท าเลทีม่กีารเตบิโตสูง และอยู่บนถนนสาย
หลกั คอื ถนนมติรภาพ โดยไดเ้ริม่เปิดด าเนินงานตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 2537 ซึง่ไดร้บัการตอบรบัเป็นอยา่งดจีากประชาชน
ในจงัหวดัขอนแก่น และจงัหวดัใกลเ้คยีงตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมา  

เพื่อพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนั ด้านการแพทย์และการรกัษาพยาบาล รวมถึงส่งเสริมการพฒันา
คุณภาพและความปลอดภยัในการดแูลรกัษาพยาบาลผูป่้วยดว้ยมาตรฐานสากลทีย่อมรบัทัว่โลก โรงพยาบาลจงึไดเ้ขา้รว่ม
การตรวจประเมินและผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล จากองค์กร Joint Commission 
International (JCI) ประเทศสหรฐัอเมรกิา เมือ่วนัที ่28 สงิหาคม 2562 และไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน Global Healthcare 
Accreditation COVID-19 Guidelines for Medical Travel Programs (GHA’s COVID-19) เมื่อวนัที่ 15 ตุลาคม 2563 ซึ่ง
เป็นโรงพยาบาลแหง่ที ่2 ของประเทศไทยทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานดงักลา่ว 

บรษิทัมพีนัธกิจในการด าเนินธุรกิจได้แก่ “เรามุ่งมัน่พฒันาและให้บรกิารด้านสุขภาพที่มคีวามปลอดภยัระดบั
มาตรฐานสากล ด้วยความเหน็อกเหน็ใจ ค่าบรกิารที่เป็นธรรม เป็นผู้น าด้านสิง่แวดล้อมเพื่อการเยยีวยา มุ่งเน้นให้เกิด
ประสบการณ์ทีเ่ป็นเลศิแก่ผูร้บับรกิาร” ซึ่งบรษิทัได้ยดึถือและปฏบิตัิมานับตัง้แต่เริม่เปิดด าเนินงานโรงพยาบาลตัง้แต่ปี 
2537 ซึง่เป็น พนัธกจิหลกัทีบ่รษิทัใหค้วามส าคญัเสมอมา โดยเป็นทีม่าของการใหบ้รกิารทีม่คีณุภาพและไดม้าตรฐาน ท าให้
บรษิทัไดร้บัความไวว้างใจ ความเชื่อมัน่และศรทัธาจากประชาชนในพืน้ที ่ซึง่ปัจจยัดงักล่าวเป็นเหตุผลหลกัประการหน่ึงที่
ท าใหผ้ลการด าเนินงานบรษิทัสามารถเตบิโตอยา่งต่อเน่ืองนบัตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน) มทีนุจดทะเบยีนรวม 546 ลา้นบาท มี
จ านวนเตยีงผูป่้วย จ านวน 198 เตยีง โดยมหีอ้งตรวจทัง้หมด 36 หอ้ง และศนูยก์ารแพทยค์รบวงจร จ านวน 5 ศนูย ์ 

 

 

 



 

 

 

1.1.2 วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทใน
ภาพรวม 

คณะกรรมการท าหน้าที่ก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงนิส าหรบับรษิทั 
เพื่อใหผู้บ้รหิารและพนักงานมจีุดมุ่งหมายในการด าเนินงานไปในทศิทางเดยีวกนั ซึ่งในปี 2564 คณะกรรมการบรษิทัได้
พจิารณาทบทวน และอนุมตัวิสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยทุธ์เป้าหมาย และทศิทางการด าเนินงานธรุกจิของบรษิทั 

วิสยัทศัน์ (vision) 

“เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนชัน้น า 

ท่ีให้บริการด้านสขุภาพอย่างมีคณุภาพมาตรฐานสากล 

ด้วยหวัใจความเป็นมนุษย”์ 

 

พนัธกิจ (mission) 

 “เรามุง่ม ัน่พฒันาและใหบ้รกิารดา้นสขุภาพทีม่คีวามปลอดภยัระดบัมาตรฐานสากล ดว้ยความเหน็อกเหน็ใจ 
คา่บรกิารทีเ่ป็นธรรม เป็นผูน้ าดา้นสิง่แวดลอ้มเพือ่การเยยีวยา มุง่เน้นใหเ้กดิประสบการณ์ทีเ่ป็นเลศิแก่ผูร้บับรกิาร” 

ค่านิยมองคก์ร (core value) 

Integrity: ด ารงไว้ซ่ึงความบริสทุธ์ิแห่งการประกอบวิชาชีพ 

Happiness: ใส่ใจความสขุของบคุลากร ร่วมกนัพฒันาความสขุในโรงพยาบาล 

Humanized and Holistic Care: การทางานท่ีเตม็เป่ียมไปด้วยความเมตตากรณุา 

Thai Hospitality: ต้อนรบัด้วยไม่ตรีและดแูลอย่างเอือ้อาทร 

Professional: มีความเช่ียวชาญและให้ความเช่ือมัน่ได้ในงานท่ีรบัผิดชอบ 

เป้าหมายการด าเนินธรุกิจและโครงการในอนาคต 
บรษิทัมุง่ม ัน่ทีจ่ะกา้วเป็นอนัดบัหน่ึงของโรงพยาบาลเอกชนชัน้ดา้นการบรกิารแพทยน์ าในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมเีป้าหมายดงัน้ี  
1. เพิม่บรกิารทางการแพทย ์ตวัอยา่ง การบรกิารรกัษาโรคเฉพาะทาง เครือ่งมอืแพทย์ 
2. พฒันาการใหบ้รกิารขององคก์ร 
3.เพิม่ขดีความสามารถการแขง่ขนัในคณุภาพการบรกิารรกัษาพยาบาล อกีทัง้ยงัรกัษาความสมัพนัธอ์นัดตี่อคูค่า้ 

ในการชว่ยเหลอืพฒันาสงัคมและรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มเพือ่ความยัง่ยนืในระยะยาว 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

  

  



 

 

 

1.1.3 ล าดบัเหตกุารณ์ท่ีส าคญัของบริษทั ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 

บรษิทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน) ก่อตัง้เมื่อปี 2536 โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อด าเนินกจิการสถานพยาบาล
เอกชน ใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลและบรกิารทางการแพทย ์โดยบรษิทัไดแ้ปรสภาพ เป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั เมือ่วนัที ่9 กนัยายน 
2559 และไดเ้ขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมือ่วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2560 ในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา มี
เหตุการณ์ส าคญัเกีย่วกบับรษิทั ดงัน้ี 

 

 

 



 

 

 

 

 
1.1.3 การใช้เงินท่ีได้จากการะดมทนุเป็นไปตามวตัถปุระสงคห์รือไม่ 
 -ไมม่-ี 

  
1.1.4 ข้อผกูพนัท่ีบริษทัให้ค า มัน่ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์และ/หรือเงื่อนไข
การอนุญาตของส า นักงาน (ถ้ามี) และ/หรือเงื่อนไขการรบัหลกัทรพัยข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ (ถ้ามี)  

 -ไมม่-ี 
 

 



 

 

 

 

 
  



 

 

 

1.2 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

การประกอบธรุกจิของบรษิทัฯ มรีายละเอยีดดงัน้ี 

1.2.1 โครงสร้างรายได้ของบริษทัฯ 

รายไดห้ลกัของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยรายไดจ้ากรกัษาพยาบาลและการบรกิารทางการแพทย ์ 

โครงสร้างรายได้ของบรษิัท ปี 2561–2564 
             
รายได้จากกิจการ

โรงพยาบาล 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้าน
บาท 

ร้อยละ ล้าน
บาท 

ร้อยละ ล้าน
บาท 

ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ผู้ป่วยนอก (OPD) 209.09 39.24 282.96 34.65 291.22 36.43 381.08 

 

26.98 

 

ผู้ป่วยใน (IPD) 323.80 60.76 533.61 65.35 508.11 63.57 1,031.48 73.02 

ร า ย ไ ด้ จ า ก กิ จ ก า ร
โรงพยาบาล 

532.89 100.00 816.57 100.00 799.33 100.00 1,412.56 100.00 

 

 
 จดุเด่นทางการเงิน 

 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ก าไรส าหรบัปี 96.41 11.61 93.84 11.55 402.99 28.29 
ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 93.75 11.29 92.40 11.37 406.47 28.54 
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้น  

0.18 
 

0.17 
 

0.74 ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท)/* 
 

 
 
 
 



 

 

 

1.2.1 ข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์
(1) ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ และการพฒันานวตักรรมธรุกิจ 

ในช่วงแรก บรษิทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน) เป็นโรงพยาบาลเอกชนทีใ่หก้ารดูแลรกัษาผูป่้วยใน
ระดบัตตยิภูม ิ(ระดบัความซบัซ้อนไม่สูง) โดยให้บรกิารตรวจวนิิจฉัยและรกัษาพยาบาล รวมทัง้ให้ค าปรกึษาแนะน า แก่
ผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ โดยมีขอบเขตพื้นที่การให้บริการครอบคลุมจังหวัดขอนแก่น และทุกจังหวัดในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ รวมทัง้ประเทศเพื่อนบา้นในภูมภิาคอนิโดจนี โดยมจีงัหวดัใกลเ้คยีง ไดแ้ก่ จงัหวดัชยัภูม ิกาฬสนิธุ์ 
มหาสารคาม อุดรธานี เป็นตน้ 

ปัจจุบนั บรษิทัฯ ใหบ้รกิารทางการแพทยท์ีค่รอบคลุมการรกัษาโรคทัว่ไป และโรคเฉพาะทางทีห่ลากหลายทีเ่ริม่มี
ความซบัซอ้นมากขึน้ จงึไดม้กีารเพิม่ศกัยภาพใหม้คีวามครอบคลุมขอบเขตการใหบ้รกิารทางการแพทยท์ีห่ลากหลายและ
ครบวงจรยิง่ขึน้ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการใหม ่ๆ ของผูร้บับรกิาร ประกอบดว้ย  ศนูยก์ารแพทยค์รบวงจร 5 ศนูย ์ไดแ้ก่  
ศูนย์ไตเทียม, ศูนย์การได้ยนิและการทรงตวั, ศูนย์โรคกระดูกสนัหลงัครบวงจร (Spine center), ศูนย์เต้านมครบวงจร 
(Breast Center), ศนูยห์ ูการไดย้นิและการทรงตวั  และคลนิิกโรคเฉพาะทาง 
 

ข้อมลู ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

รายการ จ านวน (ห้อง) 
หอ้งตรวจผูป่้วย   36 
อาท ิ 

- หอ้งตรวจอายรุกรรม 
- หอ้งตรวจอายรุกรรมเดก็ 
- หอ้งตรวจห ูคอ จมกู 
- หอ้งตรวจการไดย้นิและการทรงตวั 
- หอ้งตรวจตา 
- หอ้งตรวจกระดกูและขอ้ 

 

หอ้งผา่ตดั (OR)   3 
หอ้งคลอด (LR)  4 
หอ้งสอ่งกลอ้ง  2 
หอ้งผูป่้วยทารกแรกเกดิ (Nursery) 5 
หอ้งโรคระบบทางเดนิหายใจ (ARI Clinic) 2 
หอ้งตรวจแรงดนัลบ 1 
หออภบิาลผูป่้วยหนกั (ICU)  12 
หอผูป่้วยใน (Cohort Ward) 84 
หอผูป่้วยใน (Ward) ธรรมดา 97 



 

 

 

 ขอบเขตการให้บริการทางการแพทย ์
โรงพยาบาลใหบ้รกิารทางการแพทยผ์า่นโรงพยาบาลเอกชน โดยทมีแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญในแต่ละสาขา ดว้ยเครื่องมอื

และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มปีระสทิธภิาพ เพื่อความปลอดภยัและสุขภาพที่ดขีองผู้เขา้มาใช้บรกิาร โรงพยาบาลราช
พฤกษ์ เป็นโรงพยาบาลทีใ่หก้ารดแูลรกัษาผูป่้วยในระดบัทตุยิภมูโิดยผูเ้ชีย่วชาญในสาขาหลกั ๆ ไดแ้ก่ 

ศนูยก์ารแพทยค์รบวงจร (Excellent Center) 
 

ศนูยเ์ต้านมครบวงจร (Breast Center) 
 

 

คลินิกเต้านมโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ให้บรกิารรกัษาที่
ครบวงจร ประกอบด้วย  ศลัยแพทย ์ รงัสแีพทยส์าขารงัสวีนิิจฉยั
และภาพวินิจฉัยเต้านม รังสีแพทย์สาขารังสีร ักษา  และอายุร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเคมบี าบดั พยาธแิพทย์ ที่ท างานเป็นทมี
เพื่อให้การดูแลท่านอย่างใกล้ชดิพร้อมวางแผนการรกัษาเฉพาะ
บุคคลตามมาตรฐานสากล เช่น ใหบ้รกิารรกัษาแบบสงวนเต้านม
ส าหรบัสุภาพสตรีที่เป็นมะเร็งในระยะเริ่มต้น มีรงัสีแพทย์ที่ให้
ค าปรกึษาและให้การรกัษาที่มุ่งเน้นการใช้รงัสรีกัษาโดยไม่ต้อง
ผา่ตดัเตา้นมออกทัง้หมดส าหรบัผูป่้วยทีส่ามารถท าการรกัษาแบบ
เกบ็เตา้นมเอาไวไ้ด ้เป็นตน้ 

บรกิารของคลนิิกเตา้นม ของโรงพยาบาลราชพฤกษ ์ใหบ้รกิาร
ดา้นการวนิิจฉยัปัญหาและโรคของเตา้นม ดงันี้ 

 การตรวจเตา้นมโดยละเอยีดจากแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ 
 การตรวจเตา้นมดว้ยเครือ่งแมมโมแกรมระบบดจิติลัที่

ทนัสมยัและเครือ่งอลัตราซาวด ์
 การเกบ็ตวัอยา่งชิน้เนื้อหรอืถุงน ้าของเตา้นมโดยใชเ้ขม็

ขนาดเลก็ดูดเซลไปตรวจ 
 การเกบ็ตวัอยา่งชิน้เนื้อโดยใชเ้ขม็เจาะตดัชิน้เนื้อของ

เตา้นมโดยอาศยัเครือ่งอลัตรา้ซาวน์น าทาง 
 การเกบ็ตวัอยา่งชิน้เนื้อโดยการผา่ตดั ในกรณี : 

- แพทยค์ล ากอ้นได ้สามารถผา่ตดักอ้นไดท้นัที
ในกรณไีมม่ขีอ้ระวงัอืน่ๆรว่ม 

- หากแพทยค์ล ากอ้นไมไ่ด ้เชน่ การพบกลุ่ม
หนิปนูทีส่งสยัมะเรง็จากการตรวจดว้ยเครือ่ง
แมมโมแกรม รงัสแีพทยจ์ะใชล้วดน าทางวาง
ตรงต าแหน่งหนิปนูโดยอาศยัเครือ่งแมมโมแก
รม (Needle Localization) กอ่นการผา่ตดั 

ศนูยไ์ตเทียม (Hemodialysis Center)   บรษิทัฯ มกีารฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไตเทยีมมาตรฐานทีไ่ดร้บัการ
รบัรองคุณภาพจากสมาคมโรคไต และมกีารฟอกเลอืดด้วยเครื่อง
ไตเทียมประสิทธิภาพสูง (Online hemodiafiltration) เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการขจดัของเสยีไดม้ากขึน้ มบีรกิารดงันี้ 

 มีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมาตรฐานส าหรบั

ผู้ป่วยไตวายฉับพลนัที่จ าเป็นต้องได้รบัการฟอกเลือด

อยา่งเรง่ด่วน 

https://www.bumrungrad.com/th/horizon-cancer-treatment-chemotherapy-bangkok-thailand/chemo-therapy


 

 

 

 
 

 
 

 

 มกีารฟอกเลอืดแบบต่อเนื่อง 24 ชัว่โมง ส าหรบัผูป่้วยที่

มไีตวายฉับพลนั ที่อาการวกิฤตไม่สามารถฟอกเลือด

ดว้ยวธิมีาตรฐาน 

 มอุีปกรณ์เพือ่ความเพลดิเพลนิขณะเขา้รบัการฟอกเลอืด 

เชน่  IPAD สว่นตวัส าหรบัผูป่้วย 

 มบีรกิารห้องพกัรบัรองญาตทิีจ่ดัเป็นสดัส่วนโดยเฉพาะ

ของศนูยไ์ตเทยีม 

 บรกิารเจาะตรวจวนิิจฉยัชิน้เนื้อไต 

 มบีรกิารการเจาะตรวจวนิิจฉยัชิน้เนื้อไตโดยอายุรแพทย์

เฉพาะทางที่มปีระสบการณ์  โดยมจีุดประสงค์เพื่อหา

สาเหตุทีท่ าให้การท างานของไตลดลงที่พบร่วมกบัการ

ตรวจพบเลือดในปัสสาวะ หรือมีภาวะโปรตีนรัว่ ใน

ปัสสาวะ การวนิิจฉัยโรคเนื้อไตอกัเสบที่เกดิจากภูมแิพ้

ตวัเอง  เพือ่การรกัษาโรคไตไดท้นัทว่งท ี

ศนูยโ์รคกระดกูสนัหลงัครบวงจร (Spine center) 

 

ศูนย์กระดูกสนัหลัง (Spine Center) มีทีมแพทย์เฉพาะทางให้
ค าปรึกษาดูแลและรกัษาผู้ป่วยโรคเกี่ยวกบักระดูกสนัหลงัและ
กล้ามเนื้อทุกรูปแบบ ทัง้อาการปวดหลัง ปวดคอจากปัญหา
กล้ามเนื้ออกัเสบออฟฟิศซนิโดรม ผูป่้วยทีไ่ด้รบับาดเจบ็บรเิวณ
กระดูกสนัหลงัตัง้แต่คนจนถงึกน้กบ โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อน
หรือกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังติดเชื้อ
กระดูกสนัหลงัคด รวมถึงการผ่าตดัเพิม่ความสูง เป็นต้น โดยมี
เทคโนโลย ีMRI (Magnetic Resonance Imaging) และ CT-Scan 
(Computerized Tomography) รุน่ใหมล่่าสุดเป็นเครือ่งมอืตรวจหา
ความผดิปกติและช่วยให้การวนิิจฉัยแม่นย า รวมถึงช่วยให้การ
ผา่ตดัรกัษามปีระสทิธภิาพสงูสุด 



 

 

 

 
 เครือ่งมอืและเทคโนโลย ี

 เครือ่ง O-arm สามารถเอกซเรยส์รา้งภาพ 3 มติ ิชว่ยใหก้าร
ผา่ตดัมคีวามแมน่ย ามากขึน้ 

 เครือ่ง Navigator คลื่นจบัต าแหน่งอุปกรณ์ทีแ่พทยใ์สเ่ขา้ไป
ในรา่งกายของผูป่้วยทุกชนิด โดยไมจ่ าเป็นจะตอ้งเปิดแผล 
และมคีวามแมน่ย าสงู 

 การผา่ตดัผา่นกลอ้ง ชว่ยลดขนาดการเปิดแผลผา่ตดัลดการ
บาดเจบ็ของกลา้มเนื้อหลงั ลดการเสยีเลอืด 

 Neuromonitoring อุปกรณ์น าทางการผา่ตดัทีช่ว่ยใหแ้พทย์
เหน็โครงสรา้งภายในระบบประสาทไดก้วา้งขึน้แสดงผลแบบ 
Real timeชว่ยลดระยะเวลาในการผา่ตดั ลดความเสีย่งต่อ
การบาดเจบ็ของเสน้ประสาท ตลอดจนลดความเสีย่งในการ
เกดิอมัพฤกษ ์อมัพาต 

 Illizarov เครือ่งมอืยดึตรงึกระดูกภายนอกรา่งกาย ส าหรบั
แกไ้ขปัญหาความพกิารในกระดูกแต่ก าเนิด, โรคกระดูกตดิ
เชือ้, เนื้องอกกระดูก,การบาดเจบ็ของกระดูกและปัญหาขา
ทัง้สองขา้งสัน้ยาวไมเ่ทา่กนั 

 การผา่ตดัเปลีย่นหมอนรองกระดูกเทยีม (Total disc 
replacement) 

ศนูยห์ ูการได้ยินและการทรงตวัแบบครบวงจร (โสตประสาท) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

      บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความส าคญัของปัญหาด้านนี้ จึงจดัตัง้
ศูนย์หู การได้ยนิและการทรงตวัเพื่อวนิิจฉัยโรค รกัษาและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพของผู้ ป่วยอย่างครบวงจร ซึ่ง ปัจจุบันเราเป็น
โ ร ง พ ย า บ า ล เ อ ก ช น แ ห่ ง แ ร ก แ ล ะ แ ห่ ง เ ดี ย ว ใ น ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ทีม่ทีมีแพทยโ์สต ศอ นาสิกเฉพาะทางด้าน
โสตประสาท (Neurotologist) นกัแกไ้ขการไดย้นิในเดก็ (Pediatric 
Audiologist)  และนักแก้ไขการได้ยิน  (Audiologist)  รวมถึง
เครื่องมอืทนัสมยัทีจ่ะสามารถตรวจวนิิจฉัยหาสาเหตุโรคหู การ
สูญเสยีการได้ยนิและการทรงตวัทัง้ในเดก็ ผูใ้หญ่และผูสู้งอายุได้
อย่างถูกต้อง รวมถงึการให้การรกัษาและฟ้ืนฟูบ าบดัในผูป่้วยแต่
ละรายอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

บริการของศูนย์หู การได้ยินและการทรงตัว  แบ่งการบริการ
ออกเป็น 4 ดา้น ดงันี้ 

 การตรวจวินิจฉัยโรค ได้แก่ การติดเชื้อของหู (Ear 

infection) หูน ้าหนวก (Chronic otitis media) หูน ้าหนวก

ชนิดร้ายแรง (Cholesteatoma) การสูญเสียการได้ยิน 

(Hearing loss)  การสูญเสียการได้ยินแบบฉับพลัน 

(Sudden hearing loss) เสยีงรบกวนในหู  (Tinnitus) น ้า

ในหูชัน้ในไม่เท่ากนั (Meniere’s disease)เวยีนศรีษะบา้น

หมุนขณะเปลี่ยนท่ า  (Benign paroxysmal positional 



 

 

 

 

 

 

vertigo)หินปูนเกาะกระดูกหูชัน้กลาง (Otosclerosis) 

กระดูกหูเคลื่อนหลุด (Ossicular chain disruption) รูหูตบี 

(Ear canal stenosis) เนื้องอกของเสน้ประสาทสมองคูท่ี ่8 

(Acoustic neuroma) 

 การผ่าตดั ไดแ้ก่ 

- การฉดียาผา่นเยือ่แกว้ห ู 

- การเจาะเยื่อแก้วหูเพื่อใส่ท่อระบายน ้ าจากหูชัน้

กลาง  

- การผา่ตดัปะแกว้ห ู 

- การผา่ตดักรอกระดูกหลงัหเูพือ่รกัษาโรคหนู ้าหนวก

ชนิดรา้ยแรง  

- การผา่ตดัซ่อมกระดูกหชูัน้กลาง  

- การผา่ตดัขยายรหู ู 

- การผา่ตดัรกัษาเนื้องอกในห ู

- การผา่ตดัฝังประสาทหเูทยีม  

 การตรวจวินิจฉัยทางโสตประสาท  

3.1 การตรวจคดักรองการไดย้นิ  การตรวจคดักรองการไดย้นิด้วย
เ ค รื่ อ ง  OAE (Screening Otoacoustic emissions; Screening 
OAEs 

3.2 การตรวจวนิิจฉัยความผดิปกติทางการได้ยนิ แยกประเภท 
เดก็และผูใ้หญ่ 

 การฟ้ืนฟสูมรรถภาพการได้ยินและการทรงตวั 

- ใส่ เครื่องช่วยฟังในเด็กและผู้ใหญ่ (Hearing aid 
fitting) 

- ฟ้ืนฟูสมรรถภาพการได้ยนิภายหลงัจากใส่เครื่องช่วย
ฟังหรือภายหลังการผ่าตัด ฝังประสาทหู เทียม 
(Hearing rehabilitation) 

- ให้ค าปรึกษา-ตรวจสภาพเครื่องช่วยฟัง (Hearing 
education, counseling and hearing aid check up) 

- การฟ้ืนฟูระบบการทรงตวัจากภาวะเวยีนศรีษะบ้าน
หมุน (Canalith repositioning procedure) 

ศนูยโ์รคหลอดเลือดสมอง (Stoke Center)      บรษิทัฯ ได้ตระหนักถงึความส าคญัของโรคหลอดเลอืดสมอง 
จะจดัตัง้ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองขึ้น โดยให้บริการครบวงจร 
ตัง้แต่ การดูแลในภาวะฉุกเฉิน เช่น การรกัษาด้วยยาสลายลิ่ม
เลอืด(ra-PA) การผา่ตดัสมอง การเฝ้าระวงัภาวะเสรกิซอ้นของโรค
เลือดเลือดสมองแบบป่วยใน จนถึงการฟ้ืนฟูให้ผู้ป่วยสามารถ
กลบัไปใชช้วีติในสงัคมไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ 

 



 

 

 

 

บริการของศนูยโ์รคหลอดเลือดสมอง 
 ตรวจคดักรองและวินิจฉัยโรคโดยแพทย ์ 

สง่ตรวจเลอืดทางหอ้งปฏบิตักิาร การวนิิจฉยัทางรงัสี

วทิยา CT scan MRI scan Carotid duplex ultrasound 

 การฟ้ืนฟ ูทีอ่อกแบบใหเ้หมาะสมกบัคนไขเ้ฉพาะบุคคล 

โดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ 

- กลา้มเนื้อออ่นแรง ฝึกยนื เดนิ และการท า
กจิกรรมต่าง ๆ 

- ฝึกพดู 
- ฝึกกลนื 
- ฝึกการทรงตวั 
- ระงบัปวด 
- ลดการเกรง็ของกลา้มเนื้อ 

 การฟ้ืนฟผููป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง 

ทมีงานเวชศาสตรฟ้ื์นฟูซึง่น าทมีโดยแพทยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟู 
นกักายภาพบ าบดั นกักจิกรรมบ าบดั จะรว่มกนัประเมนิและ
วางแผนการรกัษาภาวะต่าง ๆ ทีย่งัมคีวามบกพรอ่งหลงเหลอื
หลงัจากเกดิโรคหลอดเลอืดสมอง 

 
  



 

 

 

แผนกสติู-นรีเวช 

 

 
 

ดแูลสุขภาพสตรทีุกวยัอย่างครบวงจร ตัง้แต่การตรวจสุขภาพสตรแีละการวนิิจฉยั การป้องกนัและรกัษาโรคของ
สตร ีการใหค้ าปรกึษาเรื่องคุมก าเนิด การฝากครรภแ์ละการคลอด โดยสตูนิรแีพทย ์ใหก้ารดแูลมารดาและทารก ตัง้แต่เริม่
ตัง้ครรภ์ วนิิจฉัยภาวะผดิปกตขิองทารกในครรภ์ ดูแลปัญหาแทรกซ้อนที่อาจเกดิขึน้ เช่น ตัง้ครรภ์แฝด การคลอดก่อน
ก าหนด ภาวะครรภ์เป็นพษิ และมเีลอืดออกก่อนคลอด ภาวะรกเกาะต ่า การดูแลระหว่างตัง้ครรภ์ และการคลอด ช่วยให้
มารดาตัง้ครรภ์และคลอดลูกไดอ้ย่างปลอดภยั มทีมีพยาบาลวชิาชพีช านาญการดา้นสูตินรเีวช พรอ้มดว้ยเครื่องมอืทาง
การแพทยท์ีท่นัสมยั 

การบริการดแูลสขุภาพสตรีทกุช่วงวยั 
 คลินิกผ่าตดัผ่านกล้องทางนรีเวช 

 คลินิกเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ ์

ใหก้ารบรกิารดแูลสภุาพดา้นการตรวจวนิิจฉยัและรกัษาความผดิปกตขิองทัง้มารดาและทารกในครรภ ์ เรา

พรอ้มใหค้ าปรกึษาส าหรบัผูห้ญงิทกุวยัครอบคลมุตัง้แต่การดแูลสขุภาพทัง้แมต่ัง้ครรภแ์ละทารก ไปจนถงึการ

วนิิจฉยัโรค การป้องกนัและรกัษาโรคของสตรกีารฝากครรภแ์ละวางแผนการคลอด  ใหก้ารดแูลรกัษาและให้

ค าปรกึษาแนะน าอยา่งใกลช้ดิตัง้แต่ก่อนคลอดจนไปถงึหลงัคลอด ดว้ยทมีสตูิ-นรแีพทย ์กุมารแพทย ์และแพทย์

ผูเ้ชีย่วชาญ สาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ ์ผูม้ปีระสบการณ์  ใหค้ าปรกึษาตลอด 24 ชัว่โมง 

 

 



 

 

 

แผนกศลัยกรรม  

 คลนิิกศลัยกรรมทัว่ไป  ใหก้ารดแูลรกัษาโรคทางศลัยกรรมไดอ้ย่างครบถว้นใหบ้รกิารตรวจวนิิจฉัย รกัษาและ

ผา่ตดัโดยศลัยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นและมปีระสบการณ์การผา่ตดัอย่างเชีย่วชาญ ดว้ยเทคนิคการผา่ตดั

ทีท่นัสมยั เช่น เสน้เลอืดขอด น่ิว กอ้นที่เตา้นม รวมทัง้มทีมีสหสาขาวชิาชพีทีม่ปีระสบการณ์สูง เพือ่ใหผู้ป่้วย

ไดร้บัการบรกิารทีม่คีวามปลอดภยัสงูสดุ ป้องกนัการเกดิภาวะแทรกซอ้นและคอยดแูลเอาใจใสทุ่กท่านทีเ่ขา้มา

ใชบ้รกิารดุจญาตมิติร ใหบ้รกิารดว้ยเทคโนโลยทีางการแพทยท์ีท่นัสมยั และการผา่ตดัโดยทมีแพทยศ์ัลยกรรม

ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง ทีม่ปีระสบการณ์ อาทเิชน่  การผา่ตดัน่ิวในถุงน ้าด ีการผา่ตดัไสต้ิง่ การผา่ตดัไสเ้ลือ่น การ

ผา่ตดักอ้นเน้ือต่าง ๆ ในรา่งกาย เป็นตน้ 

 ศลัยกรรมกระดูกและข้อ ให้บริการตรวจรกัษาและผ่าตัดผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ อาทิเช่น การผ่าตัด

กระดกูหกั รกัษาอาการขอ้อกัเสบ ขอ้เสือ่ม หรอืโรคกระดกูพรนุ เป็นตน้ 

 ศลัยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ใหบ้รกิารในการตรวจและรกัษา โรคภาวะผดิปกตใินการปัสสาวะ การตดิ

เชือ้ของระบบปัสสาวะ ภาวะต่อมลกูหมากโต ภาวะหยอ่นสมรรถภาพทางเพศในผูป่้วยชาย รวมทัง้โรคน่ิวในไต 

กรวยไต ทอ่ไต หรอืกระเพาะปัสสาวะ เป็นตน้ และโรคต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบทางเดนิปัสสาวะ 

 
แผนกกระดกูและข้อ 

ประกอบไปดว้ยคลนิิกส าคญั 3 คลนิิก ไดแ้ก่ คลนิิกกระดกูและขอ้ คลนิิกโรคกระดกูเดก็ และ คลนิิกเวชศาสตรก์าร
กฬีา ซึง่ใหบ้รกิารอยา่งครบวงจรส าหรบัการวนิิจฉยั การรกัษาและการผา่ตดักระดกูโดยศลัยแพทยอ์อรโ์ธปิดกิสผ์ูเ้ชีย่วชาญ
เฉพาะด้านและมปีระสบการณ์การผ่าตดั เช่น อุบตัิเหตุกระดูกหกั ขอ้เคลื่อนหลุด ขอ้แพลง บาดเจบ็กล้ามเน้ือ เส้นเอ็น 
น้ิวล๊อค พงัผดือุง้มอืกดทบัเสน้ประสาท หมอนรองกระดกูทบัเสน้ประสาท การตรวจเอก็ซเรยก์ระดกู  เอก็ซเรยค์อมพวิเตอร ์
(CT scan)  เอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) มคีวามพร้อมด้านการผ่าตดั ในภาวะกระดูกหกั จากอุบตัิเหตุจราจร 
อุบตัเิหตุจากการท างาน  โดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ และ มคีวามช านาญดา้นการผา่ตดั ตลอด 24 ชัว่โมง  
 

 การให้บริการ 

- กระดกูและขอ้ทัว่ไป 

- กระดกูสนัหลงั 

- โรคขอ้เขา่และขอ้สะโพก  

- โรคกระดกูส าหรบัเดก็ 

- เวชศาสตรท์างการกฬีา 

 

 



 

 

 

 คลินิกเวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine Clinic) พร้อมให้ค าแนะน าแก่ผู้ที่สนใจออกก าลงักายในการ

เตรยีมตวัและการป้องกนัการบาดเจบ็ นอกจากนัน้ยงัพร้อมให้การตรวจวนิิจฉัยและให้การรกัษาผูท้ี่ได้รบัการ

บาดเจบ็จากการออกก าลงักายหรอืบาดเจบ็ทีเ่กดิจากการท างานดว้ยวธิทีีเ่ป็นมาตรฐานและทนัสมยั เพือ่ใหผู้ป่้วย

ไดร้บัการดแูลอย่างเหมาะสมและรอบดา้นเราจงึท างานร่วมกบัหลายสาขาวชิาชพีดแูลผูป่้วย โดยเป้าหมายเพือ่ให้

ผูป่้วยสามารถกลบัไปเล่นกฬีาหรอืท างานไดต้ามปกตหิรอืใกลเ้คยีงปกตมิากทีสุ่ด โดยจดัใหม้พีืน้ทีข่องหอ้งตรวจ

ผู้ป่วยในการตรวจวินิจฉัย ห้องกายภาพ และห้องผ่าตัดรักษาที่ทันสมยัได้มาตรฐานความปลอดภัยตาม

มาตรฐานสากล JCI (Joint Commission International)  

 

 

 คลินิกเวชศาสตรก์ารกีฬา  

 ใหบ้รกิารตรวจรกัษาการบาดเจบ็ขอ้ต่อ กลา้มเนื้อ และเสน้เอน็ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกก าลงักายหรอืการท างาน 

โดยครอบคลมุการดแูลการบาดเจบ็ต่าง ๆ เชน่   

- เสน้เอน็ไขวห้น้าขอ้เขา่ฉีกขาด (ACL injuries) 
- เสน้เอน็ไขวห้ลงัขอ้เขา่ฉีกขาด (PCL injuries) 
- เสน้เอน็ประกบัขา้งฉีกขาด (medial and lateral ligament injuries) 
- หมอนรองกระดกูขอ้เขา่ฉีกขาด (meniscus injuries) 

 

 



 

 

 

 

แผนกอายรุกรรม  

 

 คลินิกโรคผิวหนัง  ใหบ้รกิารตรวจรกัษาพยาบาล รวมทัง้ใหค้ าแนะน าในการดแูลสุขภาพแก่ผูป่้วยผวิหนงั โดย
ทมีแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง  

 คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด) 
 คลินิกโรคทางเดินหายใจ 
 คลินิกโรคข้อและรูมาติสซัม่   ให้บรกิารตรวจวนิิจฉัยและรกัษาอาการโรคขอ้อกัเสบต่างๆ และโรคแพภู้มิ

ตวัเอง โรคขอ้อกัเสบ และโรคขอ้อกัเสบเรือ้งรงั เช่น  โรคขอ้อกัเสบเกาต์ (gout) โรคเกาตเ์ทยีม (Pseudogout) 

ขอ้อกัเสบรมูาตอยด ์(Rheumatoid arthritis) โรคขอ้กระดกูสนัหลงัอกัเสบตดิยดึ (Ankylosing spondylitis) 

 โรคข้ออกัเสบสะเก็ดเงนิ(Psoriatic arthritis) โรคแพ้ภูมติวัเอง (Autoimmune disease)  เช่น  โรคเอสแอลอี 

(SLE) โรคหนงัแขง็ ( Systemic sclerosis) เป็นตน้ 

 คลินิกโรคทางเดินอาหารและตบั 
 คลินิกสุขภาพท่านชาย เน้นการดูแลและรกัษาสุขภาพเพศชายแบบองค์รวม และเขา้ถึงสาเหตุของปัญหา 
ครอบคลุมทัง้ดา้นร่างกายและจติใจ ภายใตม้าตรฐานสากล  ดแูลอย่างเป็นระบบครบวงจร  มุง่เน้นการรกัษาที่
เหมาะสมเฉพาะรายบุคคล เพือ่ตรงกบัความคาดหวงั สรา้งความความพงึพอใจแก่ผูใ้ชบ้รกิาร ภายใตก้ารดแูล
โดยแพทยเ์ฉพาะทางดา้นระบบทางเดนิปัสสาวะ ใหค้ าปรกึษา แนะน า ตรวจวนิิจฉยั และดแูลรกัษาทุกเรื่องที่
ส าคญัเกีย่วกบัสขุภาพเพศชาย ซึง่ไดแ้ก่ 

- อาการปัสสาวะผดิปกต ิไดแ้ก่ โรคต่อมลกูหมากโต มะเรง็ต่อมลกูหมาก ปัสสาวะบอ่ย 
- อาการหยอ่นสมรรถภาพทางเพศ มปัีญหาหลัง่เรว็ 
- ภาวะพรอ่งฮอรโ์มนเพศชายหรอืภาวะวยัทองในผูช้าย 



 

 

 

- ความผดิปกตขิองอวยัวะเพศ เชน่ อวยัวะเพศโคง้งอ มผีืน่ ตุ่ม แผลทีอ่วยัวะเพศ 

 คลินิกล าไส้ใหญ่และทวารหนัก ใหบ้รกิารตรวจวนิิจฉยัและรกัษาโรคทางระบบล าไสใ้หญ่และทวารหนัก อย่าง

ครอบคลุมครบวงจร โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศัลยกรรมล าไส้ใหญ่และทวารหนัก (Colorectal 

surgeon) และทมีสหสาขาวชิาชพี (Multidisciplinary team) โดยมุง่เน้นใหก้ารดแูลอยา่งเฉพาะราย (Personalized 

medicine) เพือ่ใหผ้ลการรกัษาทีด่ทีีสุ่ด การบรกิาร ใหค้ าปรกึษา ตรวจวนิิจฉยั และผ่าตดัแกไ้ขความผดิปกตโิรค

ทางล าไสใ้หญ่และทวารหนกั ไดแ้ก่ 

- การรกัษาโรครดิสดีวงทวารหนกั ทัง้แบบไมต่อ้งผา่ตดั และแบบผา่ตดั 

- การผา่ตดัรกัษาโรคฝีคณัฑสตูรแบบเกบ็หรูดูทวารหนกั (LIFT procedure) 

- การรกัษาโรคมะเรง็ล าไสใ้หญ่และล าไสต้รงครอบคลมุทกุระยะอยา่งเหมาะสม 

- การผ่าตดัรกัษามะเรง็ล าไสต้รงส่วนปลายแบบเก็บกลา้มเน้ือหูรูดทวารหนัก เพื่อหลกีเลีย่งการมถีุง

หน้าทอ้งทวารเทยีมถาวร 

- การตรวจสอ่งกลอ้งเพือ่การวนิิจฉยัโรคทางล าไสใ้หญ่และทวารหนกั (Diagnostic colonoscopy) 

- การผา่ตดัผา่นกลอ้งสอ่งตรวจล าไสใ้หญ่เพือ่ตดัติง่เน้ือขนาดใหญ่ (EMR, ESD) 

- การผา่ตดัโดยใชเ้ทคนิคการเจาะรสูอ่งกลอ้งทางหน้าทอ้ง (Laparoscopic Surgery) 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
แผนกกมุารเวช 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บรกิารตรวจรกัษาและดแูลสง่เสรมิสขุภาพตัง้แต่เดก็แรกเกดิจนถงึวยัรุน่ เพือ่สง่เสรมิใหเ้ดก็มสีขุภาพทัง้กายและใจที่
แขง็แรง โดยให้บริการตรวจวินิจฉัย ดูแล และรกัษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กซึ่งป่วยด้วยโรคทัว่ไป หรือปัญหาภาวะวกิฤ ติ 
นอกจากน้ี ยงัใหค้ าปรกึษาการดูแลสุขภาพเดก็ตามช่วงวยั รวมทัง้การส่งเสรมิและประเมนิภาวะสุขภาพเดก็ และตดิตาม
พฒันาการการเจรญิเตบิโตทัง้ทางรา่งกาย จติใจ และสตปัิญญา การใหว้คัซนีป้องกนัโรคต่าง ๆ และการใหค้ าแนะน าในการ
อบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน เพื่อใหเ้ดก็ได้มพีฒันาการที่ด ีและเตบิโตอย่างมศีกัยภาพ ดว้ยทมีกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมี
ประสบการณ์ในการรกัษาและดแูลสขุภาพเดก็มาอยา่งยาวนาน ประกอบไปดว้ยคลนิิก ดงัน้ี 

- คลนิิกระบบทางเดนิอาหารและตบัในเดก็ 

- คลนิิกโรคเลอืดและมะเรง็ในเดก็ 

- คลนิิกโรคต่อมไรท้อ่และการเจรญิเตบิโตในเดก็ 

- คลนิิกกุมารเวชและวคัซนี 

 

 

 

- คลนิิกฝึกพดู (Speech Therapy) 

- คลนิิกพฒันาการเดก็ 



 

 

 

- คลนิิกพฤตกิรรมและพฒันาการเดก็ 

แผนกห ูคอ จมกู 

 
 

แผนก ห ูคอ จมกู ใหบ้รกิารตรวจวนิิจฉยัและรกัษาอาการทีเ่กีย่วกบัหคูอ จมกู ทัง้ในเดก็และผูใ้หญ่ ตัง้แต่การให้
ค าปรกึษา การรกัษา ร่วมกบัการผ่าตดั โดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง พรอ้มเครื่องมอืทางการแพทยท์ีท่นัสมยั เพือ่ให้
ผู้ป่วยได้รบัการรกัษาอย่างถูกต้อง และปลอดภยั แยกออกเป็น คลนิิก หู คอ จมูก  ประกอบด้วยทมีบุคลากรสหสาขา
วชิาชพี ทีพ่รอ้มใหบ้รกิารอยา่งมมีาตรฐาน อาท ิคลนิิกโรคจมกูและไซนสั  คลนิิกเวชศาสตรก์ารนอนหลบั (นอนกรน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
แผนกจกัษุ 
 

 
 

ใหบ้รกิารดแูลรกัษาทกุโรคและอาการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัดวงตา ตัง้แต่อาการทัว่ไปจนถงึการรกัษาทีต่อ้งอาศยัความ
เชีย่วชาญเฉพาะดา้น โดยทมีจกัษุแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญหลากหลายสาขา พรอ้มดว้ยเครือ่งมอืและอุปกรณ์ทีท่นัสมยัส าหรบัการ
ตรวจวนิิจฉัยและรกัษา ประกอบไปด้วย คลนิิกจกัษุ คลินิกโรคจอตาและวุน้ตา และคลินิกโรคตาเด็ก ซ่ึงเพยีบพร้อมด้วย
คณะแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญในดา้นต่าง ๆ ครอบคลุมทุกปัญหาทีเ่กีย่วกบัดวงตา ไดแ้ก่  ตอ้กระจก จอประสาทตา โรคตาในเดก็
และตาเข โรคกระจกตา เป็นตน้ มา่นตาอกัเสบ 

1. การบรกิาร 

1. การตรวจวดัสายตาแบบครบวงจร 

2. การตรวจสายตาในเดก็ 

- การตรวจคดักรองการมองเหน็และสายตาขีเ้กยีจในเดก็ 

- การตรวจ รกัษาและผา่ตดัโรคตาในเดก็ 

- การตรวจ รกัษาและผา่ตดัโรคกลา้มเน้ือตาในเดก็และผูใ้หญ่ 

- การผา่ตดัตอ้กระจกและเลนสเ์ทยีมดว้ยเครือ่งสลายตอ้กระจก 

- การตรวจคดักรองตา 

- การบรกิาร lid spa 

- การผา่ตดัตอ้เน้ือ 

- การผา่ตดัตอ้กระจก 



 

 

 

 
2. ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย ์

- เครือ่งวดัสายตาดว้ยคอมพวิเตอร ์

- เครือ่งวดัเลนสแ์กว้ตาเทยีม 

- เครือ่งวดัความดนัลกูตา 

- เครือ่งวดัความโคง้ของกระจกตา 

- เครือ่งถ่ายภาพจอประสาทตา 

- เครือ่งเลเซอร ์

- เครือ่ง Ultrasound 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
แผนกทนัตกรรม  
 

 
 

บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึความส าคญัของสุขภาพช่องปากและฟันทีส่วยงาม แขง็แรง ดว้ยความเขา้ใจถงึการดูแลปัญหา
สุขภาพช่องปากทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละบุคคล เราจงึจดัสรรทมีทนัตแพทยแ์ละเจา้หน้าที ่ทีม่คีวามรูค้วามช านาญเฉพาะทาง 
ไวใ้หบ้รกิารเพือ่อ านวยความสะดวกแก่ทา่น อาททิางดา้น ทนัตกรรมรกัษารากฟันเทยีม ทนัตกรรมประดษิฐ ์ ทนัตกรรมจดั
ฟัน ศลัยศาสตรช์อ่งปาก ปรทินัตวทิยา  ทนัตกรรมรกัษาโรคกลิน่ปาก  เป็นตน้  

ใหบ้รกิารตรวจวนิิจฉยั และใหก้ารรกัษาทางทนัตกรรม โดยทนัตแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชาญ ดว้ยเครื่องมอืทีท่นัสมยั ระบบ
ฆ่าเชือ้ทีไ่ดม้าตรฐานและใชเ้ครื่องมอืปลอดเชื้อ  ประกอบไปดว้ย 3 คลนิิก ไดแ้ก่ คลนิิกทนัตกรรมทัว่ไป คลนิิกทนัตกรรม
จดัฟัน และคลนิิกทนัตกรรมประดษิฐ์ 

 

3. บริการทนัตกรรมเฉพาะทาง 

- ทนัตกรรมรากเทยีมและรกัษารากฟัน 
- ทนัตกรรมประดษิฐ ์
- ทนัตกรรมจดัฟัน 
- ศลัยศาสตรช์อ่งปาก ปรทินัตวทิยา 

 



 

 

 

 

แผนกตรวจสขุภาพ   

 
 
บริการทางการแพทย ์
          ดว้ยการใหบ้รกิารตรวจสขุภาพในหลายโปรแกรมส าหรบัทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตทิีอ่อกแบบใหเ้หมาะสมกบัใน
แต่ละบุคคล ตรวจคน้หาความเสีย่งดา้นสุขภาพเบื้องตน้แบบ One Stop Service ควบคุมป้องกนั ปัจจยัเสีย่งของการเกดิ
โรคโดยส่งพบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง มกีารแนะน า  โปรแกรมที่สมัพนัธ์กบัการเจ็บป่วยในอดตี การด าเนิน
ชวีติประจ าวนัทัง้ในด้าน อาหารและการออก าลงักาย ปัจจยัเสี่ยงด้านเกี่ยวกบัโรค (Risk factor) และปัญหา พนัธุกรรม 
(Family history)  การตรวจท า-ต่อ ใบอนุญาตเขา้งาน  (Work permit) รวมถงึโปรแกรมตรวจสขุภาพประจ าปี 

การบริการตรวจสขุภาพ 

 ตรวจสขุภาพพนกังานบรษิทัคูส่ญัญาทัง้ตรวจสขุภาพก่อนเขา้ท างานและตรวจสขุภาพประจ าปี 
 ตรวจสุขภาพ ในกลุ่มผูร้บับรกิารทีม่คีวามเสีย่งต่อการปฏบิตังิานในทีอ่ ับอากาศ ทีสู่ง การปรุงอาหาร ขบัรถเพื่อ
การพาณิชย ์และตรวจทัว่ไปในกลุม่โรงงานอุสาหกรรม 

 ตรวจสขุภาพบคุคลทัว่ไป 
 ตรวจสขุภาพก่อนท าประกนัชวีติ 
 ตรวจสขุภาพเพือ่เดนิทางไปต่างประเทศ 
 ตรวจสขุภาพในกรณีขอใบรบัรองแพทย ์



 

 

 

แผนกรงัสีวินิจฉัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 แผนกรงัสวีนิิจฉยั มุง่เน้นในการใหบ้รกิารตรวจดา้นรงัสวีนิิจฉยัดว้ยความถกูตอ้ง แมน่ย า และรวดเรว็ ดว้ยเครื่อง
เอ็กซเรย์ทัว่ไป (General X-Ray) ที่มรีะบบ DR (Digital Radiography) ซึ่งเป็นระบบที่สร้างภาพทางรงัสไีด้อย่าง
รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพสงูอกีทัง้ยงัมบีรกิารตรวจดว้ยเครื่องเอก็ซเรยค์อมพวิเตอร์ (CT : Computer Tomography) 
ซึง่เป็นเทคโนโลยทีีช่่วยสรา้งภาพ 3 มติ ิเพิม่ความแมน่ย าในการวนิิจฉยัโรคและหาความผดิปกตขิองอวยัวะภายในรา่งกาย
ไดอ้ยา่งชดัเจน 
 นอกจากน้ีทางแผนกรงัสวีนิิจฉยัมบีรกิารเครือ่งตรวจคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้า MRI (Magnetic Resonance) และมี
บริการเครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นความถี่สูง  (Ultrasound) เป็นต้น อีกทัง้ทางแผนกรงัสีวินิจฉัยยงัมีบริการเครื่อง
เอก็ซเรยเ์คลื่อนที ่ทีไ่ดร้บัการรบัรองและผ่านมาตรฐานสากลอย่างเครื่อง Portable X-Ray ซึง่สามารถเคลื่อนยา้ยไปหอ
ผูป่้วยวกิฤตติามแผนกต่างๆได ้พรอ้มทัง้มเีจา้หน้าทีผู่เ้ชีย่วชาญใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง โดยใหบ้รกิารดว้ยการค านึงถงึ
ความสะดวกและความปลอดภยัในการใหร้งัสใีหแ้ก่ผูป่้วย 
 
 



 

 

 

 
แผนกเวชศาสตรฉุ์กเฉิน  
 

 
 
ใหบ้รกิารการแพทยฉุ์กเฉินทีมุ่่งเน้นการวนิิจฉยัและรกัษาผูป่้วยทีไ่ดร้บับาดเจบ็ ทีเ่กิดอย่างฉบัพลนัและตอ้งการ

การรกัษาทางการแพทยอ์ยา่งเรง่ดว่น 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
แผนกกายภาพบ าบดั 
 

 
 

 คลินิกเวชศาสตรฟ้ื์นฟ ู

- ใหบ้รกิารรกัษาดว้ยวธิกีารทางกายภาพบ าบดัและกจิกรรมบ าบดั 
- ใหบ้รกิารตรวจรกัษาดว้ยวธิกีารทางเวชศาสตรฟ้ื์นฟู การฝังเขม็โดยแพทยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟู และแพทยเ์ฉพาะ

ทางฝังเขม็ 
 



 

 

 

 
 

 บริการทางการแพทย ์

- กายภาพบ าบดัดว้ยการกระตุน้กลา้มเน้ือดว้ยไฟฟ้า 
- กาบภาพบ าบดัดว้ยเครือ่งเลเซอร ์
- กายภาพบ าบดัดว้ยคลืน่ไฟฟ้าความถีส่ ัน้ 
- กายภาพบ าบดัดว้ยคลืน่ไฟฟ้าความถีเ่หนือเสยีง 
- กายภาพบ าบดัดว้ยการฝึกการทรงตวั 
- กายภาพบ าบดัดว้ยการดดัดงึขอ้ต่อ 
- กายภาพบ าบดัดว้ยการดงึคอ – ดงึหลงั 
- กายภาพบ าบดัดว้ยการประคบรอ้น – เยน็ 
- กายภาพบ าบดัดว้ยวธิกีารใชข้ีผ้ ึง้พาราฟิน 
- กายภาพบ าบดัดว้ยการฝึกการเคลือ่นยา้ย 
- กายภาพบ าบดัทางระบบการหายใจ 
- กายภาพบ าบดัดว้ยวธิกีารออกก าลงักาย 
- กายภาพบ าบดัดว้ยการใชเ้ตยีงฝึกยนืส าหรบัผูป่้วยทีไ่มส่ามารถยนืได ้
- กายภาพบ าบดัดว้ยเครือ่งงอ – เหยยีดเขา่ 
- กายภาพบ าบดัดว้ยคลืน่กระแทก 

  



 

 

 

 ศกัยภาพในการให้บริการทางการแพทย ์

 
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ มุง่เน้นการใหบ้รกิารทางการแพทย์ทีม่คีุณภาพ ดว้ยอตัราค่าบรกิาร ทีคุ่ม้ค่าและสมเหตุสมผล 

(Value for Money Services) มาอย่างต่อเน่ือง ด้วยความพร้อมของทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ที่มคีวามรู้ความ
ช านาญ ความพรอ้มของเครือ่งมอือุปกรณ์ ทางการแพทยท์ีม่คีวามพรอ้มและทนัสมยั ตลอดจนการพฒันา ปรบัปรงุกระบวนการ
ทางานและการใหบ้รกิารอยา่งมปีระสทิธภิาพมาโดยตลอด สง่ผลใหโ้รงพยาบาล ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน สถานพยาบาลระดบั
นานาชาตจิาก JCI  

นอกจากนี้บรษิทัฯ ไดใ้ชร้ะบบงานดา้นการเกบ็รปูภาพทางการแพทย ์(Medical Image) หรอืภาพถ่ายรงัส ีโดยมกีาร
รบั-สง่ขอ้มลูภาพในรปูแบบดจิติอล หรอืทีเ่รยีกวา่ระบบ PACS (Picture Archiving and Communication System) มาใชใ้น
การจดัากรรบัส่งขอ้มลูผ่านระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ รวมทัง้ระบบ HIS (Hospital Information System) ซึ่งเป็นระบบ
บริการผุ้ป่วยที่เชื่อมโยงออนไลน์ตัง้แต่แผนกเวชระเบียน พยาบาล แผนกรงัสีวินิจฉัย แผนกเภสชักรรม จนถึงแผนก
แคชเชยีร ์โดยการบนัทกึประวตัคินไขแ้ละประวตักิารรกัษาในระบบคอมพวิเตอร ์ซึง่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน
และลดต้นทุนในการด าเนินงาน รวมทัง้เพิม่ความรวดเร็วในการให้บริการคนไข้ นอกจากน้ีบริษัทณ ยงัมกีารก าหนด
เป้าหมายในการควบคมุตน้ทุน (Cost Improvement Goal) ทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ การบรหิารตน้ทนุทรพัยากรบคุคล การบรหิาร
ตน้ทุนดา้นโครงสรา้งและการประหยดัพลงังาน การบรหิารคลงัทและ 5 ส การบรหิารจดัการเครื่องมอืและอุปกรณ์ทางการ



 

 

 

แพทย ์และการบรหิารจดัการ เพือ่ใหก้ารควบคน้ และการบรหิารจดัการหน้ี เพือ่ใหก้ารควบตุมตน้ทุนและค่าใชจ้า่ยในแต่ละ
ดา้นเป็นไปอยา่งมสีทิธภิาพสงูสดุ 

บรษิทัมศีกัยภาพดา้นสถานทีใ่นการใหบ้รกิารทางการแพทย ์และมอีตัราการใชบ้รกิารแยกตามกลุม่ผูป่้วย ดงัน้ี 

 จ านวนห้องตรวจและจ านวนเตียงให้บริการ 

ศกัยภาพในการใหบ้รกิารกลุ่มผูร้บับรกิารผูป่้วยนอก (Out-Patient Department : OPD) ประเมนิจากจ านวนห้อง
ตรวจรกัษา ในขณะทีศ่กัยภาพในการใหบ้รกิารกลุ่มผูป่้วยใน (In-Patient Department : IPD) ประเมนิจากจ านวนเตียงที่
ให้บรกิาร โดยศกัยภาพในการใหบ้รกิารของบรษิทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมหี้องตรวจจ านวน 36 ห้อง และ
ใหบ้รกิารจ านวนเตยีง 198 เตยีง  

 อตัราการใช้บริการ 

อตัราการใชบ้รกิารของกลุ่มผูป่้วย ประเมนิจากจ านวนการใหบ้รกิารจรงิเปรยีบเทยีบกบัศกัยภาพในการใหบ้รกิาร
สูงสุด โดยแยกเป็นกลุ่มผูป่้วยนอกและกลุ่มผูป่้วยใน ทัง้น้ี ในปี 2562-2564 กลุ่มผูป่้วยนอกมอีตัราการใชบ้รกิารในอตัรา
ร้อยละ16.98 ร้อยละ 18.22 และร้อยละ 25.28 ตามล าดบั ทัง้น้ี ยงัมอีตัราการใช้ห้องตรวจที่ไม่สูงนัก เน่ืองจากเป็นการ
เตรยีมพืน้ทีเ่ผือ่ส าหรบัใหบ้รกิารในอนาคตดว้ย 

ในขณะทีก่ลุ่มผูป่้วยในมอีตัราการใชบ้รกิาร (อตัราการครองเตยีง) ในปี 2562-2564 รอ้ยละ 67.62  รอ้ยละ  56.93 และ 
รอ้ยละ 70.00 ตามล าดบั ทัง้น้ี เกดิจากการเปิดใหบ้รกิารอาคารโรงพยาบาลแหง่ปัจจบุนั ซึง่มจี านวนหอ้งพกัผูป่้วยในเพิม่ขึน้ 

กลุ่มผู้ป่วยนอก (OPD) ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
จ านวนหอ้งตรวจ (เฉลีย่)  35 35 36 

จ านวนวนั 365 366 365 
ความสามารถในการรบัผูป่้วยนอกสงูสดุ (ครัง้) ** 689,850 691,740 709,560 

จ านวนผูป่้วยนอกรบัการรกัษาจรงิ (ครัง้) 135,783 126,016 179,344 
อตัราการใช้บริการ (ร้อยละ) 19.68 18.22 25.28 

หมายเหตุ  ** ความสามารถในการรบัผูป่้วยนอกสงูสดุประมาณ 54 ครัง้ต่อหอ้งต่อวนั 

 
กลุ่มผู้ป่วยใน (IPD) ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จ านวนเตยีงเปิดใชบ้รกิารจรงิ (เฉลีย่)  160 171 198 572 
จ านวนวนั 365 366 365 183 

ความสามารถในการรบัผูป่้วยในสงูสดุ (เตยีง) 58,338 62,586 72,270 104,676 
จ านวนผูป่้วยในรบัการรกัษาจรงิ (เตยีง) 39,450 35,633 27,077 72,222 

อตัราการใช้บริการ (ร้อยละ) 67.62 56.93 37.46 68.99 
   70.00 

หมายเหตุ : ในช่วงครึง่ปีหลงัของปี 2564 บรษิทัฯ ได้เริม่เปิดใหบ้รกิาร Hospitel จ านวน 572 ห้อง ทัง้นี้  ห้องพกัHospitel จ านวน 1 
ห้องสามารถรองรบัผู้ป่วยและเข้าพกัได้สูงสุด 3 คน-4 คน ขึ้นอยู่กบัขนาดของห้องพกัแต่ละประเภทหรือกรณีผู้ป่วยติดเชื้อทัง้
ครอบครวั  



 

 

 

 ลกัษณะการให้บริการแบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะ 
(1) การให้บริการผู้ป่วยนอก (Out Patient Department: OPD) 
บรษิทัฯ มหีอ้งตรวจผูป่้วย ใหบ้รกิารทัง้หมดจ านวน 36 หอ้ง สามารถรองรบัการบรกิารไดจ้ านวน 54 ครัง้ต่อวนั 
(2) การให้บริการผู้ป่วยใน (In Patient Department: IPD) 
บรษิทัฯ มหีอ้งพกัใหบ้รกิารแก่ผูป่้วยหลายประเภท สามารถรองรบัความต้องการของผูป่้วยและญาตไิดค้รบทุก
รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นหอ้งดลีกัซ์ หอ้งซุปเปอร์ดลีกัซ์ หอ้งจูเนียร์สวที หอ้งสวที หอ้งพรเีมยีร์ หอ้งผูป่้วยวกิฤต ิ – 
ICU (ปกต)ิ หอ้งผูป่้วยวกิฤต ิ– ICU (positive/negative pressure) หอ้งทารกแรกเกดิ – Nursery (เดก็ป่วย) หอ้ง
ทารกแรกเกดิ – Nursery (Newborn) หอ้งรอคลอด หลกัการคดิค่าบรกิารหอ้งพกั ส าหรบัผูร้บับรกิารทีช่ าระค่า
รกัษาพยาบาลดว้ยเงนิสด / บตัรเครดติ และค่ารกัษาพยาบาลทีเ่กนิวงเงนิกรมธรรม ์รบัส่วนลดค่าหอ้งเพิม่ตาม
ประเภทของหอ้งพกั 

ประเภทห้องพกัและอตัราค่าบริการ 
 ห้องประเภทดีลกัซ ์(ผู้ใหญ่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ห้องประเภทดีลกัซ ์(เดก็) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 ห้องประเภทซุปเปอรดี์ลกัซ์ (A และ B) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 ห้องประเภทจเูนียรส์วีท 

 
 ห้องประเภทสวีท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ห้องประเภทพรีเมียร ์RPH Premier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 ห้องผู้ป่วยวิกฤต ICU (ปกติ) 
 

 
 

 ห้องผู้ป่วยวิกฤต ICU (Positive/Negative pressure) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 ห้องทารกแรกเกิด (New born) 
 

 
 

 ห้องทารกแรกเกิด (เดก็ป่วย) 
 

  



 

 

 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 ในบริษทัฯ 
 เน่ืองจากมสีถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ทัว่โลก ตัง้แต่เดอืนธนัวาคม 2562 เป็น
ต้นมา ท าให้ธุรกิจทัว่ไปจนถงึธุรกิจโรงพยาบาลทัว่ประเทศ ประสบปัญหาจ านวนผูร้บับรกิารลดลงอย่างทัว่ถงึ 
สง่ผลใหจ้ านวนผูป่้วยและจ านวนวนันอนของบรษิทัฯ ลดลงอยา่งต่อเน่ืองตัง้แต่ชว่งเดอืนเมษายน - สงิหาคม 2563 
อยา่งไรกต็ามผูป่้วยและผูร้บับรกิารเริม่กลบัเขา้มาใชบ้รกิารเพิม่ขึน้ในชว่งเดอืนพฤศจกิายน ดว้ยโรคไขห้วดั SRV 
ท าใหจ้ านวนผูป่้วยเดอืนพฤศจกิายน 2563 - มกราคม 2564 เพิม่ขึน้อยา่งมนียัส าคญั 

เพื่อปรบัตวัให้ต่อสถานการณ์ในการเพิม่จ านวนผู้ป่วยและการเขา้รบับรกิารในกลุ่มผูป่้วยต่างประเทศ 
บริษัทฯ ได้รบัอนุมตัิให้เป็นสถานการกกักนัในโรงพยาบาลทางเลือก ให้บริการกลุ่มผู้ป่วย AHQ (Alternative 
Hospital Quarantine) จงึท าใหจ้ านวนผูป่้วยในและจ านวนวนันอนเพิม่ขึน้ แต่อย่างไรกต็ามโรงพยาบาลได้มกีาร
เปิดใหบ้รกิาร Ward 8 และ Ward 9 เพือ่รองรบัการส่งและรกัษาต่อส าหรบัผูป่้วยกลุ่มทีต่ดิเชือ้ COVID-19 โดยมี
การวางมาตรการการใหบ้รกิาร วธิแีละนโยบายการปฏบิตังิาน รวมถงึการจดัแบ่งพืน้ทีเ่พื่อใหบ้รกิารผูป่้วยกลุ่ม
ดงักลา่วโดยเฉพาะ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการควบคมุโรคตดิเชือ้และมาตรฐานโรงพยาบาลในทกุ ๆ ดา้น  

 แผนการรองรบัการแพร่ระบาดของของโควิดโรงพยาบาล 

- จดัตัง้คณะกรรมการตดิตามสถานการณ์ COVID-19  

- คณะกรรมการป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล 

- จดักจิกรรม ICN Round  

- จดัท าคูม่อืการปฏบิตังิานเพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล 

- รณรงคห์า้มรบัประทานอาหารรว่มกนั ตลอดจนรณรงคใ์หส้วมหน้ากากอนามยัอยูต่ลอดเวลา 
 

การรบัวคัซนีของบคุลากรทางการแพทย ์รายละเอยีดตารางการรบัวคัซนีแต่ละเขม็  
(ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564) 
         (หน่วย : คน) 

จ านวนพนักงาน เขม็ 1 เขม็ 2 เขม็ 3 เขม็ 4 

พนกังานและแพทย ์ 782 782 782 705 

พนกังานบรษิทัคูส่ญัญา 38 38 - - 

จ านวนการรบัวคัซีน(%) 100 100 100 90.15 

 
หมายเหตุ  เพือ่ป้องกนัการแพร่กระจายของเชื้อไวรสัและการเกิด Cluster บริษัทฯ จึงได้จดัสรรวคัซีนให้แก่
พนักงานของบรษิัทคู่สญัญา และคู่สญัญาของบรษิทัด้วย เช่น พนักงานซ่อมเครือ่งมอืแพทย์ พนักงานร้านค้า 
ผูป้ระกอบการศนูยอ์าหาร และพนกังานบางเวลา (Part-Time) ทีป่ฏบิตังิานภายใน Hospitel เป็นตน้ 

 



 

 

 

ภาพบรรยากาศการให้บริการฉีดวคัซีนแก่ประชาชนทัว่ไปและบคุคลากรทางการแพทย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

มาตรการป้องกนัและควบคมุการแพร่กระจายการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในโรงพยาบาล (Cluster) 
 

 
  



 

 

 

1.2.3 นโยบายการวิจยัและพฒันาในด้านต่าง ๆ   
 ในปี 2564 บรษิทั ยงัไมม่แีผนการลงทุนวจิยั แต่เมือ่ค านึงขนาดการประกอบธุรกจิ การตอบสนองความตอ้งการ
ของผูม้สี่วนไดเ้สยีและพรอ้มรองรบัการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ซึ่งน าไปสู่การเพิ่มโอกาสและ
ความสามารถในการแขง่ขนั 
 

 ในปี 2565 บริษทั มีแผนการพฒันา 

 เปิดใหบ้รกิารศนูย ์Excellent Center เพิม่ ไดแ้ก่ ศนูยเ์บาหวาน ศนูยม์ะเรง็ ศนูยอ์ุบตัเิหตุและฉุกเฉิน 

 การขอรบัรองมาตรฐาน Planetree International คา่ใชจ้า่ยตลอดโครงการประมาณ 2 ลา้นบาท 

 
  



 

 

 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั   
1.3.1 ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละข้อมลูผู้ถือหุ้น 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมทีนุจดทะเบยีนทัง้สิน้ 546,000,000 บาท โดยเป็นหุน้สามญัจ านวน 
546,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท และมทีุนทีเ่รยีกช าระแลว้ 546,000,000 บาท (ชื่อ
ยอ่หลกัทรพัย ์: RPH) 

 
1.3.2 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั   
(1) รายช่ือกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่  10 รายแรก 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัตามบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มรีายละเอยีดดงัน้ี  

ล าดบั ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละของหุ้นท่ี
ช าระแลว้ 

1. ครอบครวั "ศรีนัครินทร"์ 76,908,680 14.09 
นายธรีะวฒัน์  ศรนีคัรนิทร ์   63,701,900 11.67 
นางจริาภรณ์  ศรนีคัรนิทร ์ 8,586,280 1.57 
นายทรงธรรม  ศรนีคัรนิทร ์ 2,429,150 0.44 
นายรกัธรรม  ศรนีคัรนิทร ์ 1,991,350 0.36 
นายวฒุนินัท ์ ศรนีคัรนิทร์ 200,000 0.04 

2. ครอบครวั "เหล่าไพบลูย"์  59,339,425  11.49 
นายวลัลภ เหลา่ไพบลูย ์ 24,497,360 4.49 
น.ส. รชันีย ์เหลา่ไพบลูย์ 10,476,620 1.92 
นายพฒันา เหลา่ไพบลูย ์ 10,113,570 1.85 
นายเรวฒัน์ เหลา่ไพบลูย ์ 1,838,365 0.34 
นางมาลนีิ เหลา่ไพบลูย ์ 3,013,480 0.55 
นายวทิยา เหลา่ไพบลูย์     2,997,740 0.55 
นายวรงค ์เหลา่ไพบลูย ์   1,484,120 0.27 
น.ส .วมิลนิ เหลา่ไพบลูย์        1,545,530 0.28 
นางยีสุ่น่ เหลา่ไพบลูย์      1,350,880 0.25 
นายธนวรรธก ์เหลา่ไพบลูย ์ 500,060 0.09 
นายสรุยิะ เหลา่ไพบลูย ์ 387,700 0.07 
น.ส. โชตนิภา เหลา่ไพบลูย ์   348,570          0.06 

    น.ส. วภิาดา เหลา่ไพบลูย ์ 348,570 0.06 
นายสวุฒัน์ เหลา่ไพบลูย์ 326,860 0.06 
นางเพชรมณี เหลา่ไพบลูย ์ 55,000 0.01 
นายสรรเพชญ เอง็อุทยัวฒัน์ เหลา่ไพบลูย์ 55,000 0.01 
นางวไิล ตนัมติร 2,767,450 0.51 



 

 

 

นายกติตพิงษ์ ตนัมติร 230,290 0.04 
นายนรวชิญ์ ตนัมติร 358,970 0.06 
นายนยทตั  ตนัมติร 348,570 0.06 

3. บริษทั ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  38,216,510  7.00 
4. ครอบครวั “เรืองประเสริฐกลุ”   27,468,800 5.03 

นางอมัพร เรอืงประเสรฐิกุล  16,000,000  2.93 
นายวสินัต ์เรอืงประเสรฐิกลุ  8,127,500  1.49 
นางปิยะวลัย ์เรอืงประเสรฐิกุล  3,087,000  0.57 
น.ส. ศตพร เรอืงประเสรฐิกุล  254,300  0.05 

5. ครอบครวั “มณีรอด” 14,087,470 2.58 
นายนนัทวฒัน์ มณีรอด  8,506,210  1.56 
นายธรีะวฒัน์ มณีรอด  3,140,000  0.58 
นายถริ มณีรอด  2,441,260  0.45 

6. กระทรวงการคลงั  14,700,000  2.69 
7. ครอบครวั ศิริธนชยั (1)  13,700,000  2.51 

นายวราฤทธิ ์ศริธินชยั 12,200,000 2.23 
นายธนชยั ศริธินชยั 1,500,000 0.27 

8. ครอบครวั “ศรียะพนัธุ”์  13,929,610  2.55 
นายสธุน ศรยีะพนัธุ ์  8,000,810  1.47 
นายกนัตพ์นัธ ์ศรยีะพนัธุ์ 3,370,400 0.62 
นายสเุทพ ศรยีะพนัธุ ์ 1,822,500 0.33 
นางอ าไพ ศรยีะพนัธุ ์  300,000  0.05 
น.ส. สวุธดิา ศรยีะพนัธุ ์ 435,900 0.08 

9. ครอบครวั ศิริธนชยั (2)  14,551,600  2.67 
นายธนะ ศริธินชยั 14,547,400 2.66 
น.ส. อมรรตัน์ ศริธินชยั   4,200 0.0 

10. นายไพบลูย ์เสรวีวิฒันา 3,200,000 0.59 
11. อื่น ๆ 269,897,905  49.43  

รวมจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกและช าระเตม็มลูค่าแล้ว 546,000,000 100.00 
 

การจดักลุม่ผูถ้อืหุน้ขา้งตน้ เป็นการจดักลุ่มในเบือ้งตน้ตามนามสกุลและขอ้มลูสาธารณะทีเ่ปิดเผยทัว่ไปเท่านัน้ ซึง่มไิด้
หมายรวมถงึการจดักลุ่มโดยนับรวมผูถ้อืหุน้ทีเ่กีย่วขอ้งตามมาตรา 258 ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 หรอื ผูถ้อืหุน้ทีอ่ยูภ่ายใตผู้ม้อี านาจควบคมุเดยีวกนั  หรอื หลกัเกณฑค์วามสมัพนัธแ์ละพฤตกิรรมทีเ่ขา้ขา่ยการร่วม
กระท าการ (Acting in Concert) แต่อยา่งใด  



 

 

 

ทัง้น้ี ไมม่สีญัญาหรอืขอ้ตกลงระหวา่งกลุม่ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั ในประเดน็ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด าเนินงาน   โดย
ทีส่ญัญาหรอืขอ้ตกลงดงักล่าวนัน้บรษิทัรบัทราบและร่วมลงนามดว้ย และบรษิทัฯ ไม่มกีารประกอบธุรกจิโดยการถอืหุน้ใน
บรษิทัอื่น (Holding company) 

 
รายละเอียดการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษทัและผู้บริหาร 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

ล าดบั 

 

รายช่ือ 

 

ต าแหน่ง 

 

จ านวนหุ้นสามญั 
(หุ้น) 

ร้อยละของหุ้น 

ท่ีช าระแล้ว 

1 นายสธุน ศรยีะพนัธ ์ ประธานกรรมการ  8,000,810 1.47 

2 ศ.นพ.วลัลภ เหลา่ไพบลูย์ รองประธานกรรมการ 24,497,360 4.49 

3 นพ.ธรีะวฒัน์ ศรนีคัรนิทร ์ กรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 63,701,900 11.67 

4 รศ.นพ.ศรชียั ครสุนัธิ ์ กรรมการ 6,200,060 1.13 

5 ศ.คลนิิก นพ.สพุรรณ ศรธีรรมมา กรรมการ 2,400,000 0.43 

6 นายศรณัย ์สภุคัศรณัย ์ กรรมการ 1,055,000 0.19 

7 ดร.ธรีะศกัดิ ์ณ ระนอง กรรมการ - - 

8 นายวรเทพ รางชยักุล กรรมการ - - 

10 รศ.พญ.จริาภรณ์ ศรนีคัรนิทร ์ ผูอ้ านวยการฝ่ายแพทย ์ 8,586,280 1.57 

11 นางสาวสภุาพร สขุ ี ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ - - 

12 นางสาวสริธีร ปาลเกดิ ผูอ้ านวยการฝ่ายการพยาบาล - - 

13 นางขนิษฐา  ปิดสายะตงั ผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิารทรพัยากรมนุษย์ - - 

14 นายแพทยอ์นวชั รชัธร ผูอ้ านวยการฝ่ายสารสนเทศ - - 

15 นายยทุธนา วงษ์บ าหลาบ ผูอ้ านวยการฝ่ายสนบัสนุนบรกิาร - - 

16 นายแพทยเ์จษฎา พนัธวาศษิฏ ์ ผูช้่วยอาวโุสประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร - - 

17 นางภทัราภรณ์ จริชยัประวติร ผูช้่วยอาวโุสประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร - - 

18 นางสาวจฬุารตัน์ ศริสิงิห ์ เลขานุการบรษิทั - - 

 



 

 

 

 
1.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล   

 บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 40 (สีส่บิ) ของก าไรสุทธหิลงัหกัส ารองตาม

กฎหมาย ทัง้น้ีการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยจะขึน้อยู่กบัผลประกอบการ แผนการขยายธุรกจิ 

สภาพคลอ่ง ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร  

 ทัง้น้ี การพจิารณาจา่ยเงนิปันผลประจ าปีของบรษิทั จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เวน้แต่เป็นการ

จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบรษิัทมอี านาจอนุมตัิให้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่

ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป  

หมายเหต ุ: 1/รอการอนุมตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565                                 (หน่วย : ลา้นบาท) 
ค าอธิบาย 2561 2562 2563 2564 

อตัราก าไรสทุธิ (ล้านบาท) 48.43 96.41 93.84 402.99 
จ านวนเงินท่ีจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท) 45.97 76.44 70.98 163.80 
จ่ายปันผลระหว่างกาล 30.03 38.22 16.38 27.30 
จ่ายปันผลประจ าปี 15.94 38.22 54.60 136.50 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสทุธิ (ร้อยละ) 94.92 79.28 75.64 40.65 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

(2) การตลาดและการแข่งขนั 
 (ก) การตลาดของผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีส าคญั 

 นโยบายการตลาด 
 เน้นการตลาดเชิงรุกไปพร้อม ๆ กับการสร้างภาพลกัษณ์องค์กรเพื่อเพิ่มฐานคนไข้ใหม่ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศประเทศ รวมถงึการรกัษาฐานคนไข ้กลุ่มคนไขท้ัว่ไปและกลุ่มคนไขคู้่สญัญา โดยการบรหิารความสมพนัธ์กบั
คนไขร้่วมกบัการจดักจิกรรมอย่างสม ่าเสมอเพือ่ส่งเสรมิการตลาดทัง้ภายในและภายนอก ตลอดจนการผลติสือ่สิง่พมิพต์่าง 
ๆ เพือ่เป็นการสื่อสารใหข้อ้มลู และใชส้ื่อดจิติอล (Digital) นอกจากน้ีบรษิทัยงัใหค้วามส าคญักบัการส่งเสรมิแบบองค์รวม 
(Holistic Health Promotion ) และพฒันาการรกัษาพยาบาลอยา่งต่อเน่ืองใหเ้ทยีบเทา่โรงพยาบาลเอกชนชนน าของประเทศ
ไทย ในการขอรบัรองมาตรฐานโรงพยาบาลระดบัสากล เพือ่สรา้งความเชื่อมัน่ในการบรกิารทางการแพทยแ์ละขยายตลาด
ใหค้รอบคลมุตลาดในประเทศและต่างประเทศ 

 นโยบายด้านพฒันาคณุภาพการรกัษา  
 มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาศูนย์การแพทย์ครบวงจร  (Excellent Center) เน้นการสรรหาและพัฒนาบุคลากร
ผูเ้ชีย่วชาญทางการรกัษาเฉพาะทางในแต่ละสาขา น าเทคโนโลยทีางการแพทยท์ีท่นัสมยั มปีระสทิธภิาพสงู ใหบ้รกิารโดย
ทมีบคุลากรทางการแพทยท์ีม่คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ 

 นโยบายพฒันาคณุภาพการให้บริการ 
 มุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพและปรบัปรุงกระบวนการใหบ้รกิารแก่ผูป่้วย และผูร้บับรกิาร สนับสนุนใหบ้รกิารตาม
มาตรฐานการรกัษาพยาบาลระดบัสากลอยา่งต่อเน่ือง โดยการสรา้งความประทบัใจทีเ่หนือความคาดหมาย ดว้ยการบรกิาร
ทีส่ะดวกและรวดเรว็ ใหบ้รกิารเชงิรุก ดแูลดว้ยความเหน็อกเหน็ใจ อกีทัง้ยงัมแีผนการน าเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยั
เขา้มาชว่ยเสรมิการใหบ้รกิาร  

 นโยบายในการก าหนดราคา 
 บรษิทั มนีโยบายในการก าหนดราคาในระดบัทีเ่หมาะสม สอดคลอ้งกบัชนิดและวธิกีารรกัษา ซึง่การก าหนดราคา
ในการรกัษาต่าง ๆ สามารถเทยีบเคยีงไดก้บัคู่แข่งในระดบัเดยีวกนัในพืน้ที ่และอยู่ในระดบัทีส่ามารถแขง่ขนัได ้ทัง้น้ี ใน
ส่วนของอตัราค่าบรกิารหอ้งพกัคา้งคนื บรษิทั ก าหนดราคาโดยองิจากราคาตลาดของโรงพยาบาลเทยีบเคยีงทีต่ ัง้อยู่ใน
ท าเลเดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีง ซึง่อตัราราคาหอ้งพกัอาจแตกต่างโดยขึน้อยูก่บัสิง่อ านวยความสะดวกในหอ้งพกั 

1.3.2 การจดัจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
 ด้วยประสบการณ์กว่า 27 ปีท าให้บริษัท ได้รบัความไว้วางใจ และความเชื่อมัน่จากคนไข้ ผู้รบับริการ และ
ประชาชนจงัหวดัขอนแก่นและพืน้ทีใ่กลเ้คยีง ตลอดจนไดร้บัการยอมรบัจากบรษิทัต่าง ๆ เช่น บรษิทัประกนัชัน้น า บรษิทั
คู่สญัญา คู่คา้ ชัน้น าระดบัประเทศ โดยบรษิทัไดเ้พิม่ช่องทางการใหบ้รกิารทีห่ลากหลายขึน้ เช่น มแีผนเพิม่การใหบ้รกิาร
การแพทยท์างไกล (Telemedicine) เพือ่ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลง และรปูแบบวถิชีวีติใหม ่(New Normal) เพือ่เพิม่ขดี
ความสามารถในการยอมรบัจากกลุม่คนไขแ้ละผูร้บับรกิารทีห่ลากหลายมากขึน้ 
 
  



 

 

 

 ลกัษณะผู้รบับริการและกลุ่มเป้าหมาย 
  ผูร้บับรกิารทีส่ าคญัของบรษิทัสามารถจ าแนกเป็นกลุม่หลกั ๆ ไดด้งัน้ี 

1) กลุ่มผูร้บับรกิารเงนิสด คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 27.7 ของรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลปี 
2564 ได้แก่ กลุ่มผู้รบับริการที่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาลด้วยตนเอง โดยกลุ่ม
ผูร้บับรกิารเป้าหมายของบรษิทัไดแ้ก่ ประชาชนทีม่รีะดบัรายไดป้านกลางขึน้ไป ซึง่มทีีอ่ยูอ่าศยัหรอื
สถานที่ทางาน ในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถานที่ตัง้ของโรงพยาบาล หรือเป็นผู้ที่มีความเชื่อมัน่ใน
คุณภาพการให้บรกิารทางการแพทย์ของบรษิัทจนถึงกลุ่มผู้รบับรกิารรายย่อยอื่น ๆ ที่เขา้มาใช้
บรกิารของบรษิทัโดยบรษิทัเน้นการใหบ้รกิารอย่างมคีุณภาพ และเพิม่ขอบเขตการใหบ้รกิารทาง
การแพทยเ์ฉพาะทาง รวมทัง้การประชาสมัพนัธ์ทางการตลาดใหต้รงกบักลุ่มผูร้บับรกิารเป้าหมาย
ของบรษิทั 

2) กลุ่มผูร้บับรกิารคู่สญัญา คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 73.2 ของรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล ปี 
2564 ไดแ้ก่ กลุ่มผูร้บับรกิารทีเ่ขา้รบัการรกัษาพยาบาลโดยทีอ่งคก์รตน้สงักดัไดท้ าสญัญาขอ้ตกลง
ไวก้บัทางบรษิทัซึง่องคก์รตน้สงักดัจะเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่าย ในการรกัษาทีเ่กดิขึน้ หรอืเป็นกลุ่ม
ผูร้บับรกิารทีม่กีรมธรรมป์ระกนัสุขภาพ โดยบรษิทัจะเรยีกเกบ็ค่ารกัษากบัองค์กรต้นสงักดับรษิทั
ประกนัโดยตรง  
 

เมือ่น าขอ้มลูผูร้บับรกิารจดักลุ่มและแบ่งสดัส่วนกลุ่มรายได ้พบว่า กลุ่มผูร้บับรกิารเงนิสดในปี 

2564 มจี านวนลดลง เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรสัทีย่งัคงแพร่ระบาดอย่าง

ต่อเน่ือง ประกอบสภาพวกิฤตเศรษฐกจิท าใหก้ลุ่มผูร้บับรกิารมจี านวนและรายไดล้ดลงอย่างมี

นัยส าคญั ส่วนกลุ่มผู้รบับรกิารมจี านวนเพิม่ขึ้น เน่ืองจากเป็นกลุ่มผู้รบับรกิารคู่สญัญา ซึ่ง

ครอบคลมุถงึคนไข ้COVID-19 จดัอยูใ่นกลุม่รายไดจ้ากคูส่ญัญาราชการ และบรษิทัประกนัชวีติ  

ตลอดจนบรษิทัคูส่ญัญาทีเ่ขา้รบับรกิารฉีดวคัซนี  

 

สดัส่วนกลุ่มรายได้คนไข้และผู้รบับริการ ปี 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3) กลุ่มผู้รบับริการตามพระราชบญัญติัคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ  ได้แก่ ผู้เจบ็ป่วยจากการ
ประสบอุบตัิเหตุ  ทางจราจร ซึ่งเขา้รกัษาตามพระราชบญัญตัิคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ พ.ศ. 
2535 โดยโรงพยาบาลในบรษิทัตัง้อยูบ่รเิวณถนนหลกั ไดแ้ก่ ถนนมติรภาพ ซึง่มอีุบตัเิหตุทางจราจร
เกดิขึน้บ่อยครัง้ ดงันัน้โรงพยาบาลจงึมศีูนย์อุบตัเิหตุฉุกเฉิน เพือ่อ านวยความสะดวกใหก้บัผู้มาใช้
บรกิาร และท าใหโ้รงพยาบาลสามารถจดัส่งรถพยาบาลไปใหบ้รกิารในทีเ่กดิเหตุไดอ้ย่างทนัท่วงท ี
ทัง้น้ี โรงพยาบาลจะใหบ้รกิารรกัษาโดยไมค่ดิค่าใชจ้่ายจากผูป้ระสบเหตุและจะเบกิคา่ใชจ้่ายในการ
รกัษาจากบรษิทัประกนัทีท่ าประกนัภยัตามพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีแก่ผูเ้จบ็ป่วยหรอืคูก่รณี  สว่นกลุม่
ผูร้บับรกิารกองทุนเงนิทดแทนผูป้ระสบภยัจากการทางาน ไดแ้ก่ พนักงานของบรษิทัหรอืโรงงาน
อุตสาหกรรมทีม่อีาการเจบ็ป่วยอนัเน่ืองมาจากอุบตัิเหตุที่เกดิจากการทางาน ซึ่งเขา้รบัการรกัษา
ตามพระราชบญัญตัเิงนิทดแทน พ.ศ. 2537 โดยโรงพยาบาลจะใหบ้รกิารรกัษาโดยไมค่ดิค่าใชจ้่าย
จากผู้ป่วย และจะเบิกค่าใช้จ่ายในการรกัษาจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภยัจากการทางานใน
ภายหลงั 

1.3.3 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
 การจดัจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

ด้วยประสบการณ์กว่า 27 ปีท าให้บริษัท ได้รบัความไว้วางใจ และความเชื่อมัน่จากคนไข้ 

ผู้รบับรกิาร และประชาชนจงัหวดัขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคยีง ตลอดจนได้รบัการยอมรบัจาก

บรษิทัต่าง ๆ เช่น บรษิทัประกนัชัน้น า บรษิทัคู่สญัญา คู่คา้ ชัน้น าระดบัประเทศ โดยบรษิทัได้

เพิม่ช่องทางการให้บรกิารที่หลากหลายขึ้น เช่น มแีผนเพิม่การให้บรกิารการแพทย์ทางไกล 

(Telemedicine) เพือ่ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลง และรปูแบบวถิชีวีติใหม ่(New Normal) เพือ่

เพิม่ขดีความสามารถในการยอมรบัจากกลุม่คนไขแ้ละผูร้บับรกิารทีห่ลากหลายมากขึน้ 

  



 

 

 

 (ข) สภาพการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม 
 ภาวะอตุสาหกรรมในปีท่ีผ่านมา 
ผูป่้วยต่างประเทศทีเ่ขา้รบัการบรกิารทางการแพทยใ์นโรงพยาบาลของประเทศไทย แบ่งออกไดเ้ป็น 2 

ประเภท ไดแ้ก่ผูป่้วยชาวต่างชาติที่เขา้มารบับรกิารทางการแพทย์โดยเฉพาะหรอืกลุ่มนักท่องเที่ยวเชงิ
สุขภาพ (Medical Tourism) และกลุ่มต่างชาตทิีเ่ขา้มาท างานในประเทศไทย (Expatriate) โดยปัจจยัทีท่ า
ใหป้ระเทศไทยไดร้บัความนิยมในดา้นการทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ  
นอกจากน้ี สถานการณ์เศรษฐกจิจากผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสั COVID-19 รฐับาล

ไดเ้หน็ชอบหลกัการมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิและการลงทุนโดยการดงึดดูชาวต่างชาตทิีม่ศีกัยภาพสงูเขา้
สู่ประเทศไทยธุรกจิการใหบ้รกิารทางการแพทย ์และยงัไดร้บัการสนบัสนุนจากรฐัเพือ่ใหป้ระเทศไทยเป็น
ศนูยก์ลางสขุภาพนานาชาต ิMedical Hub โดยมเีป้าหมายหลกั 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรกัษาพยาบาล การ
ส่งเสรมิสุขภาพ ผลติภณัฑ์สุขภาพและสมุนไพรไทย และการเพิม่ผลผลติด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลอืก รวมถงึการพฒันาโรงพยาบาลและคลนิิกของไทยใหไ้ดม้าตรฐานทดัเทยีมนานาชาต ิ
(ผลการด าเนินงานตามนโยบายการพฒันาประเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางสขุภาพนานาชาต ิ(Medical hub) 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 กองสขุภาพระหวา่งประเทศ กรมสนบัสนุนสขุภาพ 

  ขอ้ไดเ้ปรยีบหรอืจดุแขง็ของโรงพยาบาลไทย ม ี3 ประเดน็ใหญ่ ๆ ประกอบดว้ย 
1) ความสามารถในการรกัษาของแพทยไ์ทยทีไ่มเ่ป็นสองรองใคร  
2) ราคาไมแ่พง หากเปรยีบเทยีบกบัระดบัมาตรฐานการรกัษาเดยีวกนั ไทยถอืวา่ม ีประสทิธภิาพ

ในการรกัษาสงูตดิอนัดบัโลก ในขณะทีร่าคาสามารถเทยีบเคยีงไดก้บัอนิเดยีเทา่นัน้  
3) เป็นเรื่องของการให้บริการทางการต้อนรบั (Hospitality) ที่ดีของไทย ซึ่งบุคลากรทางการ 

แพทยข์องไทยเป็นจงึเป็นทีช่ื่นชอบของชาวต่างชาตมิาก เรื่องยิม้แยม้มติรไมตรตี่าง ๆ เมื่อมี
การให้คะแนนไทย จงึเป็นที่หน่ึงมาตลอด อย่างไรก็ตาม หากประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็น
ศูนย์กลางทางการแพทย์สิง่แรกทีร่ฐับาล จะต้องท่า คอืการลดขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง
ของคนทีจ่ะเขา้มารบับรกิารหรอืการรกัษาพยาบาลในประเทศไทย เช่น การท่าวซ่ีาจะตอ้งไม่
ยุง่ยาก และเรือ่งของระยะเวลาทีใ่หอ้ยูใ่นประเทศไทย เพราะคนตอ้งการเขา้มารกัษา นัน้ ปกติ
ต้องเป็นคนเจบ็คนป่วย แต่ในอนาคตเชื่อว่าคนจะปูองกนัมากกว่าการรกัษาพยาบาล ดงันัน้ 
เมือ่คน ต่างชาตเิขา้มารบัการตรวจเชค็รา่งกาย ตรวจสขุภาพ มารบับรกิารการแพทยท์างเลอืก
ต่าง ๆ จงึอยากใหท้่าการ แยกระหว่างโรงพยาบาล กบัการดแูลรกัษาสุขภาพ (Health Care) 
เพราะโรงพยาบาลเป็นเพยีงหน่ึงในสีข่อง การดูแลรกัษาสุขภาพ โดยรฐับาลจะต้องมุ่งเน้นที่
การให้บริการของการดูแลรกัษาสุขภาพด้วย  (อ้างอิงข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข (2557-
2561), ยทุธศาสตรก์ารวจิยัรายประเดน็ดา้นการเป็นศนูยก์ลางทางการแพทย(์Medical Hub), ,  

  



 

 

 

 แนวโน้มอตุสาหกรรมในอนาคต 
โอกาสการเติบโตของธรุกิจให้บริการทางการแพทย ์

1. อัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อร้ายแรงของคนไทยสูงขึ้น เช่น โรคหวัใจ 
โรคมะเรง็ โรคหลอดเลอืดสมอง โรคเบาหวาน โรคปอดบวม เป็นต้น ท าใหป้ระชาชนมคีวาม
ตอ้งการใชบ้รกิารทางการแพทยท์ีม่ากขึน้ ซึง่ปรมิาณความตอ้งการเขา้ถงึบรกิารทางการแพทย์
ดงักลา่วสงูเกนิกวา่ทีโ่รงพยาบาลของรฐัจะสามารถตอบสนองได ้

2. สงัคมไทยจะมผีูส้งูอายุในสดัส่วนเพิม่ขึน้ จากมาตรฐานทางสาธารณสุขทีด่ขี ึน้ท าใหอ้ายุเฉลีย่
ของคนไทยเพิม่ขึน้ ในขณะทีอ่ตัราการเกดิลดต ่าอยา่งต่อเน่ือง ดงันัน้สดัสว่นผูส้งูอาย ุ(มากกว่า 
60 ปี) เมือ่เทยีบกบัประชากรโดยรวมมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ โดยการเพิม่ขึน้ของสดัส่วนผูส้งูอายุจะ
เป็นผลใหส้งัคมไทยเริม่เขา้สู่รูปแบบสงัคมผูสู้งอายุในอนาคตซึ่งส่งผลท าใหม้กีารใชจ้่ายด้าน
สุขภาพเพิม่ขึน้ ซึง่จะสนบัสนุนแนวโน้มการขยายตวัของธุรกจิการใหบ้รกิารทางการแพทย์ใน
อนาคต 

 ภาพรวมธรุกิจโรงพยาบาลเอกชน 
ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสั COVID-19 (COVID-19) ทีร่ะบาดรุนแรงในช่วงเวลาที่

ผ่านมา แต่คาดว่ารายไดธุ้รกจิโรงพยาบาลเอกชน (ทีจ่ดทะเบยีนตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) ปี 2564 

น่าจะกลบัมาขยายตวัราวรอ้ยละ 1-4 เมือ่เทยีบกบัปี 2563 ทีห่ดตวัรอ้ยละ 14.1 ขณะทีก่ าไรสทุธน่ิาจะกลบัมา

ขยายตวัรอ้ยละ 15-20 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีทีแ่ลว้ อย่างไรกด็แีมว้่าผลประกอบการของธุรกจิโรงพยาบาล

เอกชนในปี 2564 จะมทีศิทางตามทีค่าดการณ์ไว ้แต่ดว้ยสถานการณ์ทีอ่าจจะไมแ่น่นอนในอนาคตโดยเฉพาะ

ในเรื่องของการควบคุมการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั COVID-19 ท าใหผู้ป้ระกอบธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน

อาจเผชิญกับปัจจยัท้าทายที่ส่งผลต่อรายได้และการท าก าไรในระยะข้างหน้า โดยสรุปประเด็นส าคัญ

ดงัต่อไปน้ี 

1) กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนที่พึง่พารายได้จากผู้ป่วยต่างชาตใินสดัส่วนทีสู่งโดยเฉพาะกลุ่ม Medical 
Tourism น่าจะได้รบัผลกระทบและมีความเสี่ยงมากกว่ากลุ่มโรงพยาบาลเอกชนในกลุ่มอื่น ๆ 
เน่ืองจากตลาดผูป่้วยต่างประเทศน่าจะยงัไม่สามารถกลบัเขา้มาใชบ้รกิารไดป้กต ิโดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้ป่วยจากสหรฐัอเมรกิา ยุโรป และเมยีนมาร์ ที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
COVID-19 ภายในประเทศยงัไมค่ลีค่ลาย ขณะทีจ่ านวนผูป่้วยชาวต่างชาตทิีก่ลบัมาน่าจะเป็นกลุ่ม
ชาวต่างชาติที่พกัอาศยัอยู่ในประเทศไทย (Expatriate) และกลุ่ม Medical Tourism บางประเทศ 
เช่น ตะวนัออกกลาง และจีน แต่ก็ยงัต้องปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของการกกัตวัอย่าง
เขม้งวด ซึง่คาดวา่จะกลบัมาไดบ้า้งในกรอบเวลาทีค่อ่นขา้งจ ากดัในช่วงครึง่ปีหลงั ทัง้น้ี คาดวา่ ในปี 
2564 ผูป่้วยชาวต่างชาตทิีเ่ขา้รบัการรกัษาพยาบาลในไทยอาจมปีระมาณ 1.57-1.77 ลา้นคน (ครัง้) 
เพิม่ขึน้จากปี 2563 ทีม่จี านวนราว 1.45 ลา้นคน (ครัง้) ในปี 2562 

2) กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนทีพ่ึง่พารายไดจ้ากผูป่้วยชาวไทยเป็นหลกัน่าจะเผชญิการแข่งขนัทีรุ่นแรง
มากขึน้ โดยเฉพาะเมือ่การเปิดประเทศเพือ่รองรบัตลาดผูป่้วยชาวต่างชาตจิะยงัไมก่ลบัมาเป็นปกติ
ไดใ้นเรว็วนั ท าใหผู้ป้ระกอบการกลุ่มทีเ่น้นเจาะตลาดผูป่้วยชาวต่างชาต ิจะมกีารปรบักลยุทธแ์ละ
หนัมาแย่งชงิตลาดผูป่้วยในประเทศกนัมากขึน้ แต่ทัง้น้ีดว้ยก าลงัซื้อของคนในประเทศทีย่งัอ่อนแรง 



 

 

 

จ านวนคนตกงานสะสมที่ย ังสูง ท าให้การเจาะตลาดผู้ป่วยชาวไทยนภาวะดังกล่าวมีความ
ยากล าบากเชน่กนั เมือ่เทยีบกบัช่วงทีผ่า่นมา โดยเฉพาะกลุม่ทีต่อ้งจา่ยคา่รกัษาพยาบาลเองอาจจะ
หนัไปใชบ้รกิารในโรงพยาบาลทีม่คี่ารกัษาพยาบาลถกูกวา่ หรอืเลอืกใชส้ทิธกิารรกัษาพยาบาลของ
ภาครฐั คลนิิกทัว่ไป หรอืแมแ้ต่การซื้อยามารบัประทานเอง ส่งผลใหก้ารแข่งขนัเพื่อแย่งส่วนแบ่ง
ตลาดผูป่้วยชาวไทยจะรุนแรงมากขึน้ในปี 2564 สว่นกลุม่ธรุกจิโรงพยาบาลเอกชนทีเ่จาะกลุ่มลูกคา้
ประกนัสุขภาพของภาครฐั เช่น ประกนัสงัคม ขา้ราชการ หรอืมสีดัส่วนของลกูคา้ประกนัสขุภาพใน
สดัส่วนทีส่งู น่าจะประคบัประคองรายได ้หรอืไดร้บัผลกระทบน้อยกว่ากลุ่มธุรกจิโรงพยาบาลทีจ่บั
กลุม่ลกูคา้กลุม่อื่น ๆ 

3) ปัจจยัทางดา้นก าลงัซื้อของคนในประเทศทีช่ะลอตวั และความกงัวลต่อการระบาดของโรคตดิเชื้อ
ไวรสั COVID-19 รวมถงึตน้ทุนการด าเนินการของธุรกจิทีย่งัสงู ยงัคงกดดนัการท ารายไดแ้ละก าไร
ของธรุกจิโรงพยาบาลเอกชนในปี 2564 ทา่มกลางสถานการณ์ทีผู่ป้ระกอบธรุกจิโรงพยาบาลเอกชน
มจี านวนมากและเป็นกลุ่มทุนรายใหญ่ ขณะทีผู่ป่้วยทีม่ศีกัยภาพกลบัไมไ่ดเ้พิม่ขึน้ จากปัจจยักดดนั
ทัง้ในเรื่องก าลงัซื้อของผูบ้รโิภค และความกงัวลต่อการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั COVID-19 นัน้ 
ท าใหก้ารรกัษาฐานลกูคา้เดมิ หรอืการขยายตลาดไปยงัลกูคา้ใหม ่ๆ ไมว่า่จะเป็นลกูคา้ชาวไทยหรอื
ชาวต่างชาต ิเพือ่ท ารายไดใ้หก้บัธรุกจิของโรงพยาบาลเอกชนอาจจะคอ่นขา้งล าบาก อกีทัง้ยงัเผชญิ
กบัปัจจยัทา้ทายอื่น ๆ รอบดา้นไมว่่าจะเป็นตน้ทุนทีค่าดว่ายงัคงสงูต่อเน่ืองเพื่อรกัษาคุณภาพของ
การให้บริการ ประกอบกบัพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามี
บทบาทมากขึน้ ท าใหผู้บ้รโิภคมตีวัเลอืกในการเขา้ถงึการรกัษาพยาบาลทีห่ลากหลายขึน้ 
ดงันัน้ภายใตส้ถานการณ์ดงักล่าว โรงพยาบาลจ าเป็นตอ้งมกีารปรบัตวัเพื่อรบัมอืกบัความทา้ทาย

ต่าง ๆ โดยสิ่งที่สามารถปรบัตวัได้ในระยะสัน้ คือ การควบคุมค่ารกัษาพยาบาลเพื่อให้ผู้ ป่วย

สามารถเข้าถึงได้ ท่ามกลางก าลังซื้อที่ย ังไม่ฟ้ืนตัว เช่น ลดราคาค่าห้อง จัดโปรแกรมค่า

รกัษาพยาบาลในราคาพเิศษ การชจูดุขายความเฉพาะทางของโรคในแต่ละกลุม้ลกูคา้ หรอืการผ่อน

ช าระค่ารกัษาพยาบาลทีย่าวนานขึน้ รวมถงึการเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัผูป่้วยต่างชาตทิีเ่ริม่

ทยอยเขา้มาใชบ้รกิารรกัษาพยาบาลในไทย (กลุ่ม Special Tourism Visa: STV และกลุ่มอื่น ๆ ที่

ภาครฐัอาจจะพจิารณาเพิม่เตมิในอนาคต) เช่น การเตรยีมเอกสารทางการแพทยใ์หก้บัผูป่้วย การ

จดัเตรยีมหอ้งพกัส าหรบัผูต้ดิตามผูป่้วย เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 จ านวนคู่แข่งขนัโดยประมาณและขนาดของบริษทั 
โอกาสการเตบิโตของสถานพยาบาลในจงัหวดัขอนแก่นและพืน้ทีโ่ดยรอบถอืว่ามศีกัยภาพสงู เน่ืองจาก เป็น

พื้นที่ที่มีประชากรมาก อีกทัง้ยัง เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี

มหาวทิยาลยัขอนแก่นเป็นสถานศกึษาขนาดใหญ่ มบีุคคลการทางการศกึษาและนกัศกึษาเขา้มาท างานและ

พกัอาศยัอยู่ประจ าเป็นจ านวนมาก อย่างไรกต็าม เมื่อพจิารณาจากทมีบุคลากรทางการแพทย์ ศกัยภาพใน

การใหบ้รกิาร จ านวนเตยีงทีเ่ปิดใหบ้รกิาร รวมทัง้ชื่อเสยีงและความเชื่อถอืต่อของประชาชนในพืน้ที ่บรษิทั

ถอืวา่เป็นโรงพยาบาลเอกชนชัน้น า ในพืน้ที ่โดยคูแ่ขง่ของบรษิทัไดแ้ก่  

ผู้ให้บริการ กลุ่มผู้รบับริการเป้าหมาย  
(เรียงล าดบัจากอตัราค่าบริการมากไป

น้อย : ระดบั A-D) 

จ านวนเตียง
ให้บริการ  
(เตียง) 

โรงพยาบาลขอนแก่นราม ระดบั A-B 199 

โรงพยาบาลกรงุเทพขอนแก่น ระดบั A-B 126 

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ระดบั A-B 198 

คลนิิกพเิศษนอกเวลา โรงพยาบาลศรนีครนิทร ์ ระดบั B-D* N/A 

หมายเหต ุ * เน้นกลุม่ผูป่้วยขา้ราชการทีส่ามารถเบกิคา่ใชจ้า่ยตามสวสัดกิารขา้ราชการได้ 
 

 ศกัยภาพการแข่งขนั 
1) ศกัยภาพในการให้บริการทางการแพทย ์

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ มุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ด้วยอัตราค่าบริการ ที่คุ้มค่าและ
สมเหตุสมผล (Value for Money Services) มาอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยความพรอ้มของทมีแพทยแ์ละบคุลากรทางการแพทย ์ทีม่ ี
ความรู้ความช านาญ ความพร้อมของเครื่องมอือุปกรณ์ ทางการแพทย์ที่มคีวามพรอ้มและทนัสมัย ตลอดจนการพฒันา 
ปรบัปรุงกระบวนการทางานและการให้บรกิารอย่างมปีระสทิธภิาพมาโดยตลอด ส่งผลให้โรงพยาบาล ได้รบัการรบัรอง
มาตรฐาน สถานพยาบาลระดบันานาชาตจิาก JCI   

2) จ านวนห้องตรวจและจ านวนเตียงให้บริการ 
ศกัยภาพในการใหบ้รกิารกลุ่มผูร้บับรกิารผูป่้วยนอก (Out-Patient Department : OPD) ประเมนิจาก

จ านวนห้องตรวจรกัษา ในขณะที่ศกัยภาพในการให้บรกิารกลุ่มผู้ป่วยใน (In-Patient Department : IPD) 

ประเมนิจากจ านวนเตียงที่ให้บรกิาร โดยศกัยภาพในการให้บรกิารของบรษิทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

2564 บรษิทัฯ มหีอ้งตรวจจ านวน 36 หอ้ง และใหบ้รกิารจ านวนเตยีง 198 เตยีง 

3) การส ารวจความพึงพอใจของคนไข้และผู้รบับริการ 
บรษิทั ใหค้วามส าคญักบัการสรา้งความพงึพอใจในการใหบ้รกิารกบัลกูคา้ และถอืว่าการส ารวจความพงึ

พอใจของผูร้บับรกิารเป็นกลยุทธ์ทีส่ าคญัในการแข่งขนั ซึ่งโรงพยาบาลฯ ไดด้ าเนินการส ารวจความพงึ

พอใจของผูร้บับรกิารเป็นประจ า โดยบรษิทัจะสรุปภาพรวมเป็นรายไตรสมาสและรายปี เพือ่น าผลทีไ่ดม้า



 

 

 

พฒันาและปรบัปรุงแก้ไขการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะท าให้คนไข้และ

ผู้รบับรกิารพงึพอใจแล้ว ยงัท าให้คนไขแ้ละผู้รบับรกิารมคีวามประสงค์จะกลบัมารบับรกิารอีก ซึ่งผล

ส ารวจความพงึพอใจของผู้รบับรกิารประจ าปี 2564 พบว่า ความพงึพอใจของผู้รบับรกิารทัง้ประเภท

ผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน (ภาพรวม) อยูท่ีร่อ้ยละ 97.28 ซึง่สงูกวา่เป้าหมายทีบ่รษิทั ก าหนดไว้ 

(4) จดุเด่นการบริการ 
ตลอดระยะเวลา 3 ปี บรษิทั ไดพ้ฒันาศกัยภาพทางการกัษาพยาบาลและการบรกิาร โดยมุง่เน้นความเป็น

เลศิ ดงัน้ี 

 พรอ้มใหก้ารรกัษาและบรกิารแบบมอือาชพี (Professional)  
โดยใช้ความรู้และความช านาญของบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ของโรง

พยาลบาลฯ ในการท าหน้าทีข่องตนใหด้ทีีสุ่ด เพือ่ทีผู่ร้บัรกิารจะไดร้บัการรกัษาทีเ่หมาะสมและ

ไดร้บัรกิารทีส่รา้งความพงึพอใจใหไ้ดม้ากทีส่ดุ และพรอ้มจะแกไ้ขและปรบัปรงุใหด้ยีิง่ขึน้มาโดย

ตลอด 

 พรอ้มดว้ยทมีแพทย ์พยาบาล และทมีสหสาขาวชิาชพี (Multi-Disciplinary Team) 
เพื่อใหผู้ป่้วยและผูร้บับรกิารสามารถเขา้ถงึการรกัษาไดค้รอบคลุม รวดเรว็ และแม่นย า ความ

พร้อมของทมีรกัษาที่มคีวามช านาญท าให้โรงพยาบาลฯ มหีน่วยงานทางการแพทย์ส าคญัที่

สามารถใหบ้รกิารฉุกเฉินไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ไดแ้ก่ แผนกอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน แผนกกุมารเวช 

และคลนิิกนอกเวลา (Night OPD)  

 พร้อมให้การรกัษาด้วยคุณภาพมาตรฐาน (Quality) โดยดูแลและควบคุมคุณภาพการรกัษาให้
เป็นไปตามขอ้บงัคบัของสถาบนัรบัรองคณุภาพมาตรฐานการรกัษาพยาบาลระดบัสากล JCI 

(5) อตัราการใช้บริการ 
อตัราการใชบ้รกิารของกลุม่ผูป่้วย ประเมนิจากจ านวนการใหบ้รกิารจรงิเปรยีบเทยีบกบัศกัยภาพในการ

ใหบ้รกิารสงูสุด โดยแยกเป็นกลุ่มผูป่้วยนอกและกลุ่มผูป่้วยใน ทัง้น้ี ในปี 2562-2564 กลุ่มผูป่้วยนอกมี

อตัราการใช้บรกิารในอตัรารอ้ยละ 19.68 ร้อยละ 18.22 และร้อยละ 25.28 ตามล าดบั ในขณะที่กลุ่ม

ผูป่้วยในมอีตัราการใชบ้รกิาร (อตัราการครองเตยีง) ในปี 2562-2564 รอ้ยละ 67.62 รอ้ยละ 59.93 และ

รอ้ยละ 70.00 ตามล าดบั ทัง้น้ี เกดิจากการเปิดใหบ้รกิาร Ward 9 (Cohort Ward) และในปี 2564 บรษิทั 

ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร Hospitel ส าหรบัเป็นสถานทีก่กัตวัและรกัษาคนไข ้COVID-19  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(3) การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
 การจดัหาทีมแพทยแ์ละพยาบาล 
บรษิทั มนีโยบายในการจดัหาแพทย์ทีม่คีวามเฉพาะดา้นในแต่ละสาขา รวมถงึบุคลากรทางการแพทยอ์ื่น ๆ 

เช่น พยาบาล นักเทคนิคการแพทย ์นักกายภาพบ าบดั เป็นต้น เพื่อใหบ้รกิารผูป่้วยไดอ้ย่างครบถว้นและมี

คุณภาพ โดยทีผ่่านมาบรษิทั สามารถจดัหาบุคลากรทางการแพทยผ์ูม้คีวามช านาญมาร่วมงานอย่างต่อเน่ือง 

และมนีโยบายรกัษาบุคลากรทางการแพทย์โดยก าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมการสร้าง

บรรยากาศ และสิง่แวดลอ้มในองคก์รทีด่ ีสนับสนุนใหม้กีารจดัประชุมวชิาการแพทย ์มกีารจดัอบรมส าหรบั

แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อย่างสม ่าเสมอ เพื่อพฒันาความรู้ด้านการแพทย์ให้มคีวาม

ทนัสมยัและมคีวามปลอดภยัต่อผูป่้วยและผูร้บับรกิาร 

 การจดัหายาและเวชภณัฑ ์
 ยาและเวชภณัฑ์ถอืเป็นวตัถุดบิทีส่ าคญัมากส าหรบัธุรกจิโรงพยาบาล ดงันัน้ บรษิทั จงึใหค้วามส าคญั

และปฏิบัติอย่างรดักุมทุกกระบวนการตัง้แต่การสัง่ซื้อยา โดยมีคณะกรรมการสรรหาและคดัเลือกยา 

ประกอบดว้ยแพทย ์เภสชักร ฝ่ายจดัซื้อ ฝ่ายบญัช ีมหีน้าทีด่แูลการจดัหายาอย่างเหมาะสมรวมถงึกระบวน

การควบคุมสนิคา้คงคลงัภายในสถานกจิการของบรษิทั ซึ่งรวมถงึการประเมนิความเหมาะสมในดา้นราคา 

ประสทิธภิาพ และคณุภาพของสนิคา้ เพือ่ใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการ 

 เน่ืองดว้ยยาและเวชภณัฑ ์นบัเป็นสนิคา้หลกัของธรุกจิโรงพยาบาล โดยบรษิทั มนีโยบายในการจดัซือ้ยา 

และเวชภัณฑ์จากผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายหลายราย ปริมาณการสัง่ซื้อเกือบทัง้หมดของเป็นการสัง่ซื้อ

ภายในประเทศ จงึไมม่ปัีญหาการขาดแคลนยาและเวชภณัฑ์เพื่อป้องกนัความเสีย่งในกรณีสนิคา้ขาดแคลน 

ทัง้น้ี บรษิทั ไมม่รีายการซื้อยาและเวชภณัฑจ์ากผูจ้ดัจ าหน่ายรายใด สงูเกนิกว่ารอ้ยละ 30 ของมลูค่าการซือ้

ยาและเวชภณัฑท์ัง้หมดในระหวา่ง ปี 2561 ถงึปี 2564 รวมทัง้ไมม่ขีอ้ผกูพนัการซื้อยาหรอืเวชภณัฑก์บัผูจ้ดั

จ าหน่ายรายใดรายหน่ึงเกนิรอ้ยละ 30 ของมลูคา่การซือ้ในอนาคต 

 เครื่องมือและอปุกรณ์ทางการแพทย ์ 
ปัจจุบนัความซบัซ้อนของโรคมมีากขึน้ จ าเป็นตอ้งมอีุปกรณ์และเครื่องมอืทางการแพทยท์ีท่นัสมยั 

เพือ่ใหบ้รกิารผูป่้วยอย่างเพยีงพอและมคีุณภาพ โดยทีบ่รษิทั ค านึงถงึความซบัซอ้นของโรคทีม่มีากขึน้ และ
ความจ าเป็นที่จะต้องมอีุปกรณ์และเครื่องมอืทางการแพทย์ที่ทนัสมยัดงักล่าวแล้ว แม้ว่าการลงทุนเรื่อง
ดงักล่าวเป็นการลงทุนทีค่่อนขา้งสงู บรษิทั ไดม้กีารพจิารณาอย่างรอบคอบถงึความจ าเป็นและคุณภาพของ
อุปกรณ์และเครือ่งมอืเหลา่นัน้ เพือ่ใหม้ปีรมิาณเพยีงพอและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

ในปี 2564 บรษิทัฯ ไดจ้ดัหาเครื่องมอืแพทย ์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการรกัษา เช่น เครื่อง X-ray 
เคลื่อนที่, เครื่องส่องขยายมดลูกแบบพกพา, เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอตัราการไหลสูง (high flow oxygen 
therapy), เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปรมิาตรความดนั, เครื่องวดัความดนัโลหติอตัโนมตัิ, เครื่องจี้เชื่อม
ปิดหลอดเลอืด, เครือ่งตรวจอวยัวะภายในดว้ยสนามแมเ่หลก็ (MRI) เป็นตน้ 

ทีผ่่านมาบรษิทั จะสัง่ซื้อเครื่องมอืและอุปกรณ์ทางการแพทยผ์า่นผูแ้ทนจ าหน่ายในประเทศไทย ซึง่
มกีารก าหนดราคาซือ้ขายทีแ่น่นอน และมขีอ้ตกลงเกีย่วกบัการใหบ้รกิารหลงัการขายอยา่งชดัเจน เพือ่ใหเ้กดิ
ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อการใช้งานให้มากที่สุด เน่ืองจากเครื่องมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่



 

 

 

ทนัสมยั มปีระสทิธภิาพ และไดม้าตรฐานถอืเป็นปัจจยัส าคญัในการเพิม่คณุภาพการรกัษาพยาบาลผูป่้วย  ซึง่
บริษัทได้เล็งเห็นถึงความส าคญัดงักล่าว จึงได้ให้ทีมแพทย์ในแต่ละสาขาคอยติดตามความก้าวหน้าทาง
วิทยาการของเครื่องมอืและอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด นอกจากน้ี บริษัทยงัคดัเลือกเฉพาะผู้ผลิตและ
จ าหน่ายสนิคา้ทีไ่ดม้าตรฐาน โดยจะพจิารณาเลอืกเครื่องมอืและอุปกรณ์ทีม่คีณุภาพสงู ดว้ยราคาทีเ่หมาะสม 
และมบีรกิารหลงัการขายทีด่ ี

 การจดัหาวตัถดิุบและผู้จ าหน่ายวตัถดิุบ (Suppliers)  ไดแ้ก่ ยา เวชภณัฑ ์และวสัดุสิน้เปลอืงต่าง ๆ ทีใ่ช้
ในการรกัษาพยาบาล การสัง่ซื้อวตัถุดิบ จ าพวก ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
รักษาพยาบาล เป็นการสัง่ซื้อจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายภายในประเทศทัง้สิ้น โดยก าหนดให้มี
คณะกรรมการพจิารณาการน าเขา้มาใชใ้นโรงพยาบาล 

 การก าจดัวตัถดิุบท่ีใช้แล้ว 
บรษิทั มกีารคดัแยกวตัถุดบิทีใ่ชแ้ลว้ เป็นประเภทขยะ recycle ขยะทัว่ไป และขยะอนัตราย ซึง่ขยะอนัตราย

จะจ าแนกเป็น 3 กลุ่ม คอื ขยะตดิเชือ้ ขยะสารเคม ีขยะมคีม โดยเทศบาลต าบลศลิาและบรษิทัเอกชน จะเขา้

มารบัขยะ ทัว่ไปและขยะอนัตรายทุกวนั เพื่อน าไปก าจดัท าลาย ทัง้น้ี เพื่อใหก้ารจดัการวตัถุดบิทีใ่ช้แล้วมี

ความปลอดภยัต่อชมุชนและรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

 

(4) ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ  
 ลกัษณะของทรพัยส์นิถาวรหลกัและทรพัยส์นิไมม่ตีวัตนทีส่ าคญั รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 4  
 

(5) งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ  
-ไมม่-ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

2. การบริหารจดัการความเส่ียง 

ในการด าเนินธุรกจิ บรษิทั ตอ้งเผชญิกบัปัจจยัความเสีย่งต่าง ๆ ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน โดยปัจจยั
ความเสีย่งต่อไปน้ีเป็นเพยีงปัจจยัความเสีย่งส าคญับางประการทีอ่าจส่งผลกระทบเชงิลบต่อบรษิทั ทัง้น้ี อาจมปัีจจยัความ
เสี่ยงอื่น ๆ ที่บริษัทยงัไม่สามารถทราบได้ในปัจจุบนั และอาจมีปัจจยัความเสี่ยงบางประการที่บริษัทเห็นว่าไม่เป็น
สาระส าคญั ซึง่ปัจจยัความเสีย่งเหลา่นี้อาจสง่ผลกระทบต่อการด าเนินธรุกจิของบรษิทัในอนาคตได้ 

บรษิทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน) ไดก้ าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร การประเมนิ
ความเสี่ยงและการจดัท าแผนปฏบิตัิการ (Action plan) เพื่อการจดัการความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ โดยมกีาร
สือ่สาร จดัฝึกอบรม การสมัมนาเชงิปฏบิตักิารแก่พนกังานใหต้ระหนกัถงึความส าคญัของการบรหิารความเสีย่ง  

ทัง้น้ี บรษิทั มนีโยบายการบรหิารจดัการความเสีย่งดงัน้ี 

1) บรษิทัไดม้กีารจดัท าการประเมนิความเสีย่งดว้ยตนเองเพือ่รว่มกนัประเมนิความเสีย่ง ปัญหาและอุปสรรค 
ความไม่แน่นอนทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด า เนินงานใหบ้รรลุ ตามวตัถุประสงค์ของบรษิทั เหตุการณ์ที่
อาจท า ให้องค์การเสยีโอกาสในเชงิธุรกิจ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุทัง้ภายในและภายนอก
องค์กร โดยมหีลกัการก าหนดว่าหากมคีวามเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการด า เนินธุรกิจไม่ให้บรรลุ 
เป้าหมายตามแผนทีก่ าหนดแลว้ บรษิทัจะตอ้งมมีาตรการในการบรหิารความเสีย่งดงักล่าว “อย่างชดัเจน
เป็นรปูธรรม” 

2) จดัตัง้คณะกรรมท างานบรหิารความเสีย่ง  
3) สง่เสรมิวฒันธรรมการบรหิารความเสีย่งเพือ่สรา้งความเขา้ใจ จติส านกัและความรบัผดิชอบรว่มกนัในเรือ่ง

ของความเสีย่ง การควบคมุ และผลกระทบของความเสีย่งต่อบรษิทั ในกระบวนการบรหิารและการปฏบิตัิ
ทัว่ทัง้องคก์ร 

4) จดัใหม้กีารประเมนิความเสีย่งบนระบบงาน ทัง้เชงิคณุภาพ อาท ิความเสีย่งดา้นชื่อเสีย่ง ภาพลกัษณ์ของ
องคก์ร และเชงิปรมิาณ อาท ิผลขาดทนุ การลดลงของรายได ้การเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ย โดยพจิารณาจาก
โอกาสทีเ่กดิขึน้และผลกระทบ 

5) จดัใหม้กีารก าหนดแนวยอมรบัความเสีย่ง (Risk Acceptable Line) เพือ่จ ากดัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้
ให้อยู่ภายในระดับที่ยอมรับได้และมีความเหมาะสม รวมทัง้การสอบทานผลการด าเนินงานของ
ผูป้ฏบิตังิานเพือ่จดัการความเสีย่งทีอ่ยูใ่นระดบัยอมรบัได ้

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง 

 เน่ืองจากบรษิทั ไมม่คีณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง แต่ทัง้น้ีการบรหิารและการจดัการความเสีย่งบรษิทั ใหอ้ยู่ในการ
ดแูลและการรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัซึง่ไดม้อบหมายใหฝ่้ายจดัการแต่งตัง้คณะท างานบรหิารความเสีย่งขึน้ โดย
มขีอบเขตและหน้าที่เพื่อจดัการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภายในองค์กร และต้อง รายงานให้คณะกรรมการบรษิทั
รบัทราบอยา่งน้อยไตรมาสละหนึ่งครัง้  

 อย่างไรก็ดี บริษัทได้ก าหนดนโยบายและหลกัการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร ได้แก่ การก าหนดนโยบาย 
วตัถุประสงค ์ขอบเขต ความรบัผดิชอบ หลกัเกณฑ์และแนวทางการบรหิารความเสีย่งใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธ์ของบรษิทั  
ดงัน้ี 



 

 

 

1) การบรหิารความเสีย่งเป็นหน่ึงในกลยุทธ์หลกัของบรษิทั ทีต่้องรายงานความเสีย่งเป็นประจ าอย่างน้อย
เดอืนละครัง้ และรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยการบรหิาร
ความเสีย่งจดัเป็นสว่นหน่ึงของการวางแผนทางธรุกจิประจ าปีของบรษิทั 

2) ก าหนดใหแ้ต่ละฝ่าย/แผนก มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการระบุและจดัท าทะเบยีนความเสีย่งภายในแผนกและ
ภายในฝ่ายของตนเอง 

3) การบรหิารความเสีย่งเป็นความรบัผดิชอบของพนกังานในทุกระดบัชัน้ทีต่อ้งตระหนกัถงึความเสีย่งทีม่ใีน
การปฏบิตัหิน้าที ่หรอืปฏบิตังิานของตนเอง  

4) ตอ้งจดัใหม้กีระบวนการบรหิารความเสีย่งทีส่ าคญั โดยความเสีย่งต่าง  ๆ จะตอ้งไดร้บัการบรหิารจดัการ
ใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อดรบัได ้เพือ่ใหม้ ัน่ใจไดว้า่การด าเนินงานของบรษิทัจะบรรลตุามวตัถุประสงคท์างธรุกจิ 

5) ตอ้งจดัใหม้กีารตรวจสอบ ตดิตาม และประเมนิผลและรายงานผลการบรหิารความเสีย่งอยา่งสม ่าเสมอ  
เน่ืองจากบรษิทัไมม่คีณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง แต่ทัง้น้ีการบรหิารและการจดัการความเสีย่งบรษิทั ใหอ้ยู่ใน

การดูแลและการรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัซึ่งไดม้อบหมายใหฝ่้ายจดัการแต่งตัง้คณะท างานเพื่อจดัการบรหิาร
ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ใน และตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบอยา่งน้อยไตรมาสละหนึ่งครัง้  

 
2.2 ปัจจยัความเส่ียงต่อการด าเนินธรุกิจของบริษทัและปัจจยัเชิงลบท่ีอาจกระทบต่อการเติบโตของธรุกิจ

ให้บริการทางการแพทย ์
2.2.1 ความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัททัง้ในปัจจุบนัและท่ีอาจเกิดขึ้นใหม่ 

(emerging risk) ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า   

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างรายได้ ต้นทนุ และค่าใช้จ่ายของบริษทั 

จากการเปิดให้บรกิารอาคารโรงพยาบาลแห่งปัจจุบนั โครงสร้างรายไดแ้ละผลการด าเนินงานของบรษิทัมคีวาม
เปลีย่นแปลง อนัเป็นผลสบืเน่ืองจากสภาพแวดลอ้มทางการจดัการทีเ่ปลีย่นแปลงไป  

จากการพจิารณาผลการด าเนินงานที่ผ่านมา แมบ้รษิทัฯ มรีายไดท้ีสู่งกว่าการประมาณการในช่วงการพจิารณาการ
ลงทนุ ตัง้แต่ปี 2563 เป็นตน้มา ไดเ้กดิสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ซึง่แพรร่ะบาดไปทัว่โลกอยา่งต่อเน่ือง 
ท าใหร้ายไดข้องบรษิทัฯ เตบิโตขึน้กวา่ทีค่าดการณ์ไว ้เน่ืองจากบรษิทัฯ ไดเ้ปิดใหบ้รกิารและรกัษาผูป่้วยตดิเชือ้ไวรสั COVID-
19 โดยกกัตวัรกัษา ณ Hospitel  ทัง้น้ี ตน้ทุนค่าใชจ้่ายดา้นบคุลากรทางการแพทย์ทีม่จี านวนคอ่นขา้งสงู ในขณะทีอ่ตัราการ
เขา้มาใชบ้รกิารของผูป่้วยในและผูป่้วยนอกทัว่ไปมจี านวนลดลงอย่างมนีัยส าคญั ทัง้น้ีจ านวนดงักล่าวอาจมคีวามผนัแปร
ตามฤดกูาล หรอืภาวการณ์ระบาดของโรคต่าง ๆ ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทั อยา่งไรกต็าม บรษิทั
ฯ ประเมนิเหตุการณ์โรคระบาดดงักลา่วจะสง่ผลกระทบเพยีงระยะสัน้  

 

 

 

  



 

 

 

ความเส่ียงจากการด าเนินธรุกิจ 

 ความเส่ียงจากการขาดแคลนบคุลากรทางการแพทย ์

การให้บรกิารทางการแพทย์ จะต้องพึง่พาบุคลากรทางการแพทย์ที่มคีุณภาพในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งใน
ปัจจุบนัสามารถผลติได้ในจ านวนจ ากดั  นอกจากน้ี ในปัจจุบนัผลกระทบจากการขยายตวัของธุรกิจการให้บรกิารทาง
การแพทย ์ท าใหเ้กดิความตอ้งการบุคลากรทีม่คีณุภาพ และประสบการณ์เขา้รว่มงานในองคก์ร ซึง่บุคลากรดงักล่าวจะตอ้ง
ใช้ระยะเวลานานในการพฒันาความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม ส่งผลให้บรษิทัอาจได้รบัผลกระทบจากการขาดแคลน
บคุลากรทางการแพทยใ์นดา้นต่าง ๆ ในอนาคต   

 จากการเตบิโตอยา่งรวดเรว็ของธุรกจิการแพทยอ์ยา่งรวดเรว็ สง่ผลใหจ้ านวนบคุลากรในระบบไมเ่พยีงพอต่อความ
ตอ้งการของตลาด ภาคเอกชนหลายแหง่จงึมกีารดงึบคุลากรจากภาครฐั รวมถงึมกีารดงึบคุลากรระหวา่งภาคเอกชนดว้ยกนั 
ซึ่งเป็นผลทางอ้อมท าให้ต้นทุนทางธุรกิจเพิม่สูงขึ้นเน่ืองจากต้องเพิม่ค่าตอบแทนเพื่อดงึดูดบุคลากรผู้มคีวามสามารถ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ กลุม่บคุลากรทางการแพทยท์ีม่คีวามเชีย่วชาญ ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัของความส าเรจ็ในธรุกจิ 

อย่างไรก็ตาม ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทยงัมไิด้ประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์แต่อย่างใด 
สบืเน่ืองจากการทีก่ลุ่มผูบ้รหิารและกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่มคีวามสมัพนัธ์อนัดกีบักลุ่มผูป้ระกอบวชิาชพีแพทย์ในพืน้ที ่รวมทัง้
จากการทีบ่รษิทัไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวสัดกิารทีเ่หมาะสม มกีารสรา้งเสรมิบรรยากาศและสุขอนามยัในการ
ท างานที่ดี นอกจากน้ี บริษัทยงัมีนโยบายในการฝึกอบรมและการให้ทุนการศึกษาต่อแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่มี
คุณสมบตัเิหมาะสม โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่สรา้งเสรมิทกัษะในการท างานและพฒันาการเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ืองในดา้นต่าง ๆ 
อนัจะส่งผลใหบุ้คลากรเกดิความผกูพนักบัองคก์ร จากนโยบายดงักล่าว บรษิทัเชื่อว่าจะสามารถช่วยลดความเสีย่งจากการ
ขาดแคลนบคุลากรทางการแพทยล์งได ้ 

 ความเส่ียงจากการถกูฟ้องร้องจากผู้ท่ีมาใช้บริการ 

 ธรุกิจการให้บริการทางการแพทยมี์ความเส่ียงจากการถกูฟ้องร้องจากผู้ป่วยหรือเครือญาติของผู้ป่วย 
ซ่ึงอาจเกิดจากมาตรฐานการให้บริการหรือผลการรกัษาไม่เป็นไปตามความคาดหวงัของกลุ่มบคุคลดงักล่าว 

ทัง้น้ี บรษิทัไดเ้ลง็เหน็ถงึปัจจยัความเสีย่งดงักล่าว และไดพ้ยายามเสรมิสรา้งมาตรฐานการใหบ้รกิารอย่างต่อเน่ือง 
ทัง้ในส่วนของขัน้ตอนการตรวจรกัษา และการประเมนิผลการรกัษาพยาบาล ซึง่บรษิทัไดจ้ดัท าแนวทางการประเมนิความ
พงึพอใจในการใหบ้รกิาร ควบคู่ไปกบัการบรหิารความเสีย่งในการรบัขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้ ก่อนจะเกดิคดกีารฟ้องรอ้ง ซึง่
จะช่วยจ ากดัผลกระทบจากปัจจยัเสีย่งดงักล่าวลง โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัไมม่คีดฟ้ีองรอ้งเรยีกค่าเสยีหาย
จากการใหบ้รกิารทีม่นียัส าคญัแต่อยา่งใด 

 ความเส่ียงจากการน าส่งภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ในกรณีท่ีกรมสรรพากรประเมินภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาของแพทยแ์ตกต่างจากแนวทางของบริษทั 

แพทย์เป็นบุคลากรหลกัในการให้บรกิารทางการแพทย์ โดยบริษัทได้ท าข้อตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใต้ 
“สัญญาการใช้คลินิกเพื่อประกอบโรคศิลปะ” กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งปฏิบัติงานรักษาผู้ป่ วยในโรงพยาบาล ทัง้น้ี 
วตัถุประสงคข์องสญัญาเพือ่ใหแ้พทยใ์ชส้ถานที ่เครื่องมอื และอุปกรณ์ ของบรษิทัเป็นคลนิิกผูป่้วยของแพทยเ์พือ่การตรวจ
รกัษา และให้แพทย์แบ่งรายได้ให้บริษัทโดยแพทย์ไม่ได้มสีถานะเป็นพนักงานของบริษัท ทัง้น้ี แพทย์จะเป็นผู้คิดค่า
รกัษาพยาบาลเองตามความยากงา่ยของโรค และมอบหมายใหบ้รษิทัเกบ็คา่รกัษาพยาบาลจากผูป่้วยและรวบรวมจา่ยใหก้บั
แพทย ์โดยบรษิทัจะเป็นผูจ้ดัเตรยีมสถานทีแ่ละเครือ่งมอืทีจ่ าเป็นเพือ่การรกัษาพยาบาล  



 

 

 

ทัง้น้ี หากพจิารณาตามแนวปฏบิตัขิองกรมสรรพากร เกี่ยวกบัขอ้ตกลงระหว่างโรงพยาบาลกบัแพทย์ในลักษณะ
เดยีวกนักบับรษิทั เงนิค่าตรวจรกัษาทีแ่พทยไ์ดร้บัจากผูป่้วยทีม่ารกัษากบัแพทยจ์ดัเป็นเงนิไดป้ระเภทคา่ตอบแทนวชิาชพี
อสิระภายใตม้าตรา 40(6) แหง่ประมวลรษัฎากร เมือ่บรษิทัเกบ็เงนิคา่ตรวจรกัษา หรอืคา่ธรรมเนียมบคุลากรทางการแพทย์
จากผูป่้วย และจา่ยเงนิไดด้งักลา่วคนืใหแ้พทย ์บรษิทัจงึไมต่อ้งหกัภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ยจากแพทย์ 

อย่างไรกต็าม ในทางปฏบิตักิย็งัมกีารตคีวามในทางกฎหมายภาษอีากรในรายละเอยีดทีแ่ตกต่างกนัเกีย่วกบัการจดั
ประเภทเงนิไดค้่าตอบแทนแพทยด์งักล่าว ดงันัน้ บรษิทัอาจตอ้งมคีวามรบัผดิในภาษีเงนิไดห้กั ณ ที่จ่ายและเงนิเพิม่ภาษี
อากรในกรณีทีก่รมสรรพากรมกีารวนิิจฉัยเกี่ยวกบัภาษีของแพทย์แตกต่างออกไปในประเดน็เกี่ยวกบัภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 
ทัง้น้ี เพือ่ลดผลกระทบจากปัจจยัความเสีย่งดา้นภาษอีากร  บรษิทัไดร้ะบใุนสญัญาระหวา่งบรษิทักบับคุลากรทางการแพทย ์
โดยใหคู้ส่ญัญาเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้จากการประเมนิภาษเีพิม่เตมิทีอ่าจเกดิแก่บรษิทัอนัเกดิจากกรณีภาษี
หกั ณ ทีจ่า่ยของแพทยแ์ต่ละราย 

 ความเส่ียงจากการแข่งขนัในธรุกิจให้บริการทางการแพทย ์

ปัจจุบนั การประกอบธุรกจิใหบ้รกิารทางการแพทย์มแีนวโน้มการแขง่ขนัทีรุ่นแรงขึน้ จากการทีผู่ป้ระกอบการราย
ใหญ่ในตลาดมีการควบรวมกิจการอย่างต่อเน่ือง ซึ่งท าให้มีข้อได้เปรียบเรื่องต้นทุน รวมทัง้มีช่องทางการบริการที่
หลากหลาย และจากการที่มีผู้ประกอบการรายใหม่ทยอยเข้าสู่ตลาดท าให้เกิดการแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดจาก
ผูป้ระกอบการรายเดมิ สง่ผลใหเ้กดิการตื่นตวัในการแขง่ขนัดา้นการใหบ้รกิารและการใชน้โยบายราคาเพือ่ดงึดดูคนไข ้ 

นอกจากน้ี บรษิทัอาจประสบสภาวะการแข่งขนักบัโรงพยาบาลทีต่ ัง้อยู่ในจงัหวดัขอนแก่นและพืน้ทีใ่กลเ้คยีง ซึ่งมี
โรงพยาบาลและสถานพยาบาลในพื้นที่ดงักล่าวหลายแห่ง ซึ่งเป็นผลให้มกีารแข่งขนัค่อนข้ างสูง อย่างไรก็ตาม เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัโรงพยาบาลในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงดงักลา่ว พบวา่ บรษิทัมคีวามไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัหลายดา้น ทัง้ในสว่นของ
ชือ่เสยีง ท าเลทีต่ ัง้ รวมถงึมาตรฐานการใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพของโรงพยาบาลในราคาทีเ่หมาะสม ดงันัน้ การแขง่ขนัเพือ่ให้
ไดส้ว่นแบง่ทางการตลาดของธรุกจิโรงพยาบาลในพืน้ทีน้ี่จะยิง่ทวคีวามรนุแรงขึน้อยา่งต่อเน่ือง 

ทัง้น้ี บรษิทัไดต้ระหนักถงึความเสีย่งทางดา้นการแข่งขนัดงักล่าว จงึมนีโยบายทีจ่ะพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิาร 
โดยได้ปรบัปรุงระบบและกระบวนการในการปฏิบตัิงานและการบริการ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน ทัง้น้ี 
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน JCI แลว้เมือ่วนัที ่28 สงิหาคม 2562  และจากภาวะการระบาดของเชื้อ
ไวรสัโควดิ-19 ตัง้แต่ต้นปี 2563 เป็นต้นมา ท าใหเ้กดิความรูส้กึไม่ปลอดภยัในการเขา้รบับรกิารในกจิการต่าง ๆ เป็นวง
กวา้ง รวมถงึการเขา้รบับรกิารในสถานพยาบาลต่าง ๆ ดว้ย บรษิทั จงึไดป้รบัปรุงมาตรฐานการใหบ้รกิารทางการแพทย์
ตามแนวทางของมาตรฐาน Global Healthcare Accreditation COVID-19 Guidelines for Medical Travel Programs 
(GHA’s COVID-19) และได้รบัการรบัรองมาตรฐานดงักล่าวเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว เมื่อวนัที่ 15 ตุลาคม 2563  โดยเป็น
โรงพยาบาลแหง่ที ่2 ของประเทศไทยทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานดงักลา่ว 

 ความเส่ียงด้านการรบัช าระค่ารกัษาพยาบาล 

การใหบ้รกิารแก่ผูป่้วยทัว่ไปทีเ่ขา้มารบับรกิาร นอกเหนือจากกลุ่มผูป่้วยทีใ่ชส้ทิธโิครงการสวสัดกิารดา้นสุขภาพ
ภาครฐั บรษิทัจะด าเนินการรกัษาพยาบาลแก่ผูป่้วยก่อนเรยีกเกบ็ค่ารกัษาพยาบาลตามจรรยาบรรณในการใหบ้รกิารทาง
การแพทย ์ซึง่สง่ผลใหบ้รษิทัมคีวามเสีย่งทีอ่าจจะไมส่ามารถเรยีกเกบ็คา่รกัษาพยาบาลภายหลงัการใหบ้รกิารไดค้รบถว้น  



 

 

 

ดงันัน้ บรษิทัจงึด าเนินการแจง้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้กบัผูร้บัผดิชอบคา่บรกิารใหท้ราบเป็นระยะตลอดชว่งการรกัษา อกี
ทัง้บรษิทัมหีน่วยงานบรหิารลูกหน้ี ซึ่งจะพจิารณาถึงความเสีย่ง และหาแนวทางป้องกนั รวมทัง้หาทางออกที่เหมาะสม
ใหก้บับรษิทัและผูป่้วยในกรณีทีเ่กดิปัญหาการช าระคา่รกัษาพยาบาลเพือ่ลดความเสีย่งดา้นน้ีลง 

อยา่งไรกต็ามหากพจิารณาถงึคณุภาพลกูหนี้ของบรษิทั พบวา่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมลีกูหนี้การคา้และ
ลูกหน้ีอื่น จ านวน 449.65 ลา้นบาท สดัส่วนลูกหน้ีการคา้ทีเ่กนิก าหนดช าระไม่เกนิ 90 วนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มี
สดัส่วน ร้อยละ 93.66 ส่วนใหญ่เกิดจากกลุ่มบรษิทัประกนัชวีติ บรษิทัประกนัภยั และหน่วยงานราชการ ซึ่งลูกหน้ีกลุ่ม
ดงักลา่วมคีวามเสีย่งในการช าระหน้ีต ่า บรษิทัจงึมคีวามเสีย่งต ่าเกีย่วกบัการเรยีกเกบ็คา่รกัษาพยาบาล  

 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายของรฐั 

ปัจจบุนัภาครฐัไดเ้ขา้มามบีทบาทในการก ากบัดแูลและควบคุมมาตรการด าเนินกจิการของโรงพยาบาลเอกชนมาก
ขึน้ เช่น การก าหนดราคายา เวชภณัฑ ์ค่ารกัษาพยาบาล หรอืการทีร่ฐัก าหนดนโยบายก าหนดมาตรการควบคุม
ราคาและเงือ่นไขยา เวชภณัฑ ์คา่รกัษาพยาบาล ซึง่สง่ผลกระทบต่อรายไดท้างธรุกจิของโรงพยาบาลเอกชน 

 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีส าหรบัเครื่องมือและอปุกรณ์ทางการแพทย ์

การใหบ้รกิารทางการแพทยข์องบรษิทัไดมุ้ง่เน้นการใหบ้รกิารตรวจรกัษาโรคทีม่คีวามซบัซอ้นเพิม่มากขึน้ ผา่นทาง
แผนกการแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งต้องพึง่พาเครื่องมอืทางการแพทย์ที่ทนัสมยัเพิม่มากขึ้น อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีทาง
การแพทยใ์นปัจจบุนัมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ ซึง่อาจท าใหเ้ครือ่งมอืและอุปกรณ์ทางการแพทยบ์างชนิดมกีารเปลีย่น
เทคโนโลยีได้ง่าย รวมทัง้อาจมคี่าใช้จ่ายในการบ ารุงรกัษาสูง ซึ่งบริษัทได้ตระหนักถึงความส าคญัในเรื่องน้ี และได้มี
นโยบายในการพจิารณาและวเิคราะห์คุณสมบตัิ ประโยชน์จากการใช้งาน และความคุ้มค่าของเครื่องมอื และอุปกรณ์
การแพทยใ์นระยะยาวก่อนการลงทนุ 

ความเส่ียงด้านการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั COVID-19 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั COVID-19 (COVID-19) นบัตัง้แต่ตน้ปี 2563 เป็นตน้มา 
ไดเ้กดิการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั COVID-19 ในประเทศ และเชือ้ไวรสั COVID-19 ไดม้กีารกลาย
พนัธุอ์อกเป็นสายพนัธุต์่าง ๆ ท าใหโ้รคดงักล่าวมคีวามรุนแรงและสามารถแพร่ระบาดไดอ้ย่างรวดเรว็ทัง้
ภายนอกและภายในประเทศอนัสง่ผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกจิโดยรวม ท าใหค้วามสามารถในการใชจ้า่ย
ของประชาชนลดลง และส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิประเภทต่าง ๆ รวมถงึธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน
ดว้ย 

ความเส่ียงด้านการเงิน 

 ความเส่ียงจากการไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขเงินกู้ยืมของสถาบนัการเงิน  

บรษิทัไดท้ าสญัญากูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิ ทัง้ในส่วนของวงเงนิกูย้มืระยะยาวและวงเงนิกู้ระยะสัน้
เพือ่น าเงนิมาใชใ้นการด าเนินกจิการ ซึง่ในสญัญากูย้มืเงนิดงักล่าวบางฉบบัมกีารก าหนดเงือ่นไขส าคญั
เกีย่วกบัทีบ่รษิทัตอ้งปฏบิตัติามกลา่วคอื การด ารงอตัราสว่นทางการเงนิ ไดแ้ก่ 

 อตัราสว่นหน้ีสนิต่อทนุ (Debt to Equity Ratio)  ไมเ่กนิ 2.5 เทา่  

 อตัราสว่น Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ไมต่ ่ากวา่  1.25 เทา่  



 

 

 

 ด ารงสดัส่วนการถือหุ้นของนายแพทย์ธรีะวฒัน์ ศรนีัครนิทร์ ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 10.00 ของหุ้นทัง้หมด
ตลอดระยะเวลาการกูย้มื เวน้แต่ไดร้บัความยนิยอมจากสถาบนัการเงนิก่อน 

รวมทัง้เงื่อนไขอื่น ๆ ทีบ่รษิทัต้องปฏบิตัติาม เช่น การก่อหน้ีเพิม่เตมิ และการช าระหน้ีแก่เจา้หน้ีอื่น ๆ 
ซึ่งจะต้องไดร้บัความยนิยอมจากเจา้หน้ีสถาบนัการเงนิ ทัง้น้ีหากบรษิทัไม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไข
ของสถาบนัการเงนิดงักล่าวได ้ อาจเป็นเหตุของการผดิเงือ่นไขตามสญัญากูย้มืเงนิดงักล่าวและอาจท า
ใหส้ถาบนัการเงนิสามารถเรยีกใหบ้รษิทัช าระคนืเงนิกูด้งักล่าวทัง้จ านวน ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพ
คลอ่งทางการเงนิ และการประกอบธรุกจิ  

 บรษิทัด าเนินการและติดตามเงื่อนไขเงนิกู้ยืมของสถาบนัการเงนิดงักล่าวอย่างเคร่งครดั โดย ณ 31 
ธนัวาคม 2564 อตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุนอยู่ที ่0.32 เท่า และอตัราส่วน DSCR ส าหรบัปี 2564 อยู่ที ่5.25 
เท่า นอกจากน้ี การด ารงสดัส่วนการถือหุ้นของนายแพทย์ธรีะวฒัน์ ศรนีัครนิทร์ เป็นไปตามเงื่อนไข
ดงักล่าวโดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 นายแพทย์ธรีะวฒัน์ ศรนีัครนิทร์ถอืหุน้รอ้ยละ 11.66 ของหุน้
ทัง้หมด ทัง้น้ี นายแพทย์ธรีะวฒัน์ ศรนีัครนิทร์ ซึ่งเป็นทัง้ผู้บรหิาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบรษิทัที่ร่วม
ก่อตัง้บรษิทัตัง้แต่ปี 2536 เป็นระยะเวลามานานกว่า 27 ปี ไดร้บัทราบเงื่อนไขการด ารงสดัส่วนการถอื
หุน้ดงักล่าวและจะด าเนินการตามเงือ่นไขของสถาบนัการเงนิดงักล่าว  อกีทัง้บรษิทัมคีวามสมัพนัธอ์นัดี
กบัสถาบนัการเงนิดงักล่าว โดยบรษิทัมปีระวตักิารช าระเงนิทีด่มีาตลอดระยะเวลาทีไ่ดร้บัการสนับสนุน
วงเงนิกู้ยมื  ดงันัน้ ผู้บรหิารบรษิทัเชื่อมัน่ว่าจะสามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขส าคญัต่าง ๆ ดงักล่าวของ
สถาบนัการเงนิไดเ้ป็นอยา่งด ี     

 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมเีงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิคงคา้งเป็นจ านวน 186.43 ลา้น
บาท ซึง่เบกิจากวงเงนิกูเ้พือ่ใชส้ าหรบัก่อสรา้งอาคารโรงพยาบาลใหมว่งเงนิ 550.0 ลา้นบาท โดยวงเงนิ
กู้ยมืดงักล่าวจะมเีงื่อนไขอตัราดอกเบี้ยแบบลอยตวั ซึ่งอ้างอิงกบัอตัราดอกเบี้ยลูกค้าชัน้ดีประเภทมี
ระยะเวลา (Minimum Loan Rate : MLR) เป็นหลกัโดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564  อตัราดอกเบีย้ MLR 
ดงักลา่วอยูท่ีร่อ้ยละ 5.58 ดงันัน้ หากอตัราดอกเบีย้อา้งองิของสถาบนัการเงนิดงักลา่วมกีารเปลีย่นแปลง
ไปอยา่งมนียัส าคญักจ็ะสง่ผลกระทบต่อตน้ทนุทางการเงนิ และก าไรสทุธขิองบรษิทัได ้ 

หมายเหตุ :  1)  DSCR ค านวณจาก ก าไรก่อนหกัดอกเบี้ย ภาษ ีและค่าเสือ่ม ก่อนรายการพเิศษ / (ส่วนของหน้ีสนิระยะ
ยาวทีถ่งึก าหนดช าระในหนึง่ปีของงบตรวจสอบปีทีแ่ลว้ รวมดอกเบี้ยจา่ยเงนิกูท้ ัง้ระยะยาวและระยะสัน้)  

 2) อตัราสว่นหน้ีสนิต่อทนุ ค านวณจาก หน้ีสนิรวม / สว่นของผูถ้อืหุน้ 
 
 ความเส่ียงด้านการเมือง   

 โรงพยาบาลขนาดใหญ่หลายแห่งในประเทศไทยมกีลุ่มผูร้บับรกิารเป้าหมายเป็นผูป่้วยชาวต่างชาตทิีม่ ี
ก าลงัซื้อสงู รวมถงึกลุ่มนกัท่องเทีย่วทีเ่น้นการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ ซึง่หากเกดิความไม่มัน่คงทางการ
เมอืง ผูป่้วยในกลุ่มดงักล่าวมแีนวโน้มชะลอการเขา้มารกัษาในประเทศไทยหรอือาจเดนิทางไปรกัษาใน
ประเทศอื่นแทน อย่างไรก็ด ีจากสถิติที่ผ่านมาพบว่า ปัญหาด้านการเมอืงไม่ส่งผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มโรงพยาบาลระดบักลางอย่างมนียัส าคญั เน่ืองจากโรงพยาบาลขนาดกลางส่วนใหญ่
ยงัเน้นกลุม่ผูร้บับรกิารทีเ่ป็นผูป่้วยภายในประเทศเป็นหลกั  



 

 

 

  ความเส่ียงด้านสารสนเทศและการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร ์ 

 (IT Risk and Cyber Security) 

 ความเสีย่งดา้นกระแส Digital Transformation หรอื Technology Disruption ทีเ่ขา้มามอีทิธพิลและสง่ผล
กระทบต่อธุรกิจโรงพยาบาลอย่างรวดเรว็ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่จะเปลี่ยนแปลงไปหลงัจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั COVID-19 คลีค่ลาย เช่น ผูบ้รโิภคเริม่หนัมาดแูลใส่ใจ
สุขภาพ (Wellness) โดยทีไ่ม่ปล่อยใหต้นเองมปัีญหาสุขภาพและได้รบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาล และใน
อนาคตโรงพยาบาลกจ็ะเขา้มาหาผูบ้รโิภคถงึทีบ่า้นแทน เป็นตน้ ดงันัน้ธุรกจิโรงพยาบาลจงึเริม่ปรบัตวั
ดว้ยการน าเทคโนโลยมีาใชย้กระดบัคณุภาพบรกิาร เพือ่ใหผู้ร้บับรกิารไดร้บัความสะดวกและพงึพอใจ 

  
 ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม 

 ความเสี่ยงด้านและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากปี 2559 ถึงปัจจุบนั บรษิทัฯ ไม่มขีอ้ร้องเรียนเรื่อง
สิง่แวดลอ้มจากชุมชนทีอ่ยู่รอบบรษิทั โดยบรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัผลกระทบจากกระบวนการบรกิาร
และการรกัษาพยาบาลเป็นอย่างมาก โดยบรษิทัฯ ไดก้ าหนดแนวทางการจดัการเกี่ยวกบัสิง่แวดล้อม
ภายในบรเิวณโรงพยาบาล อาท ิการใชร้ะบบขจดัฝุ่ น ละอองส ีกลิน่ การใชน้ ้ายาท าความสะอาด การ
ทดสอบเสียงและสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อาศยัในบริเวณที่อยู่ 
ใกลเ้คยีงโรงพยาบาล ทัง้น้ี เพือ่ลดผลกระทบทางดา้นสิง่แวดลอ้มทีอ่าจเกดิขึน้กบัพนกังานดว้ยเช่นกนั 

 
  
  



 

 

 

3. การขบัเคล่ือนธรุกิจเพ่ือความยัง่ยืน 

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจดัการด้านความยัง่ยืน 
บรษิทัฯ มุ่งหวงัทีจ่ะด าเนินธุรกิจและสร้างการเติบโตทีย่ ัง่ยนืแก่ธุรกจิ ภายใต้หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีซึ่ง

บรษิทัฯ เชื่อมัน่ว่าการด าเนินงานธุรกจิบนพืน้ฐานของความยัง่ยนืเป็นรากฐานส าคญัทีจ่ะช่วยเสรมิสรา้งใหอ้งคก์รเตบิโตได้
อย่างมัน่คง บรษิทัฯมุ่งมัน่ทีจ่ะด าเนินงานบนพืน้ฐานของการสรา้งการเปลีย่นแปลงเชงิบวกทัง้ต่อชุมชน สิง่แวดลอ้มและ
เศรษฐกจิเพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปในทศิทางทีเ่หมาะสมและสรา้งประโยชน์ต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย เช่น นโยบายที่
เกี่ยวขอ้งกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม อาท ินโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม นโยบายต่อต้านการทุจรตแิละคอรปัชัน่ 
นโยบายคณุภาพและสิง่แวดลอ้ม สาระส าคญัดงัทีก่ลา่วมาน้ีสามารถดนูโยบายและแนวปฏบิตัฉิบบัเตม็ไดท้ี ่ 

( https://rph.co.th/investor-relations/social-responsibility-policy/ ) 
 

1) ยดึมัน่ต่อการด าเนินงานธรุกจิตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัฯจดทะเบยีน 
2) มุง่เน้นการพฒันาธรุกจิดว้ยวฒันธรรมและมคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ 
3) ด าเนินธรุกจิอยา่งเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม แต่กระบวนการจดัหาวตัถุดบิ ก าจดัของเสยีและกระบวนการ

จดัการสิง่แวดลอ้ม 
4) มุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพการบรกิารรกัษาพยาบาลและการบรกิารทางการแพทย์ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล และจรรยาบรรณการประกอบวชิาชพี  
5) พฒันาการมสี่วนร่วมกบัพนกังานแพทยค์นไขญ้าต ิผูร้บับรกิาร คู่คา้ ชุมชน และสงัคม เพือ่ยกระดับ

คณุภาพชวีติโดยค านึงถงึหลกัสทิธมินุษยชน 
6) ยดึมัน่ในหลกัการทีจ่ะต่อตา้นการกระท าทจุรติและการตดิสนิบนในทกุรปูแบบ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
7) ก าหนดกระบวนการปฏบิตังิานที่ปลอดภยั มมีาตรฐาน เพื่อป้องกนัหวดัดเีหตุที่อาจเกดิขึ้นจากการ

ปฏบิตังิานหรอืการปฏบิตัหิน้าที ่
 

              3.2. ผลการปฏิบติั 
 จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรสั โควดิ-19 ในปี 2564 บรษิทัฯไดม้กีารด าเนินการดา้นต่าง ๆ 
เพื่อเป็นการป้องกนัการเกิดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกบัคนไข้ ผู้รบับริการ พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯจึงให้
ความส าคญัและมมีาตรการการปฏบิตัภิายใตส้ถานการณ์แพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 อาท ิการจดัท ามาตรการการ
ป้องกนัการตรวจคดักรองก่อนเขา้ภายในอาคาร  เช่นการวดัอุณหภูม ิการตรวจคดักรองการเดนิทางเบือ้งตน้เวน้วรรคการ
ใหบ้รกิารจดุบรกิารเจลแอลกอฮอลล์า้งมอืในบรเิวณ   
 อย่างไรก็ด ีเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั เป็นกลุ่มก้อนภายในองค์กร (Cluster) ส าหรบั
พนักงาน รวมถงึพนักงานของบรษิทัฯคู่สญัญา ต้องปฏบิตัติามนโยบายที่บรษิทัฯก าหนดอย่างเคร่งครดั เช่น การท าแบบ
ประเมนิสุขภาพประจ าวนัของพนกังาน การสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา การไมร่บัประทานอาหารรว่มกนักบัผู้อื่น หาก
พนกังานคนใดฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามนโยบายทีบ่รษิทัฯ ก าหนดจะตอ้งไดร้บัโทษตามระเบยีบของบรษิทัฯ จดัสวสัดกิารใน
เรื่องเครื่องแต่งกาย เครื่องแบบ และอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายในการปฏบิตังิาน อาท ิชุดตรวจ ATK แว่นตา หมวก รองเทา้ 
ถุงมอื รองเทา้ ชดุ PPE เป็นตน้ 
 
 



 

 

 

           3.3 การจดัการด้านความยัง่ยืนในมิติส่ิงแวดล้อม 
 3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบติัด้านส่ิงแวดล้อม 
 บรษิทัฯใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของสภาพแวดลอ้มในการใหบ้รกิาร เพื่อใหผู้ป่้วย และพนักงานของ
บรษิทัฯไดอ้ยู่ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มทีเ่หมาะสมและปลอดภยั สาระส าคญัดงัที่กล่าวมาน้ีสามารถดนูโยบายและแนวปฏบิตัิ
ฉบบัเตม็ไดท้ี ่( https://rph.co.th/investor-relations/social-responsibility-policy/ ) 

 ผลการปฏิบติัด้านพลงังานและส่ิงแวดล้อม 
บรษิทัฯตระหนกัถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มทีอ่าจเกดิจากกระบวนการรกัษาและการด าเนินกจิกรรมต่าง 

ๆ ของโรงพยาบาล จงึก าหนดแนวปฏบิตัใินการดแูลสิง่แวดลอ้มทัง้ในดา้นดแูลป้องกนัมลพษิ และในดา้น

การประหยดัทรพัยากรธรรมชาต ิโดยมกีารด าเนินการเบือ้งตน้ ดงัน้ี  

 การจดัการปัญหาการเรือนกระจก 
บรษิทัฯใหค้วามส าคญักบัการอนุรกัษ์พลงังานและการจดัการทรพัยากรใหเ้กดิประโยชน์และคุม้ค่ ามาก

ทีส่ดุ ซึง่ในการรกัษาพยาบาลและการใหบ้รกิารทางการแพทยข์องบรษิทัฯ อาจจะก่อใหเ้กดิก๊าซเรอืนกระ

จกน้อยมากจงึยงัไมไ่ดม้กีระบวนการในการวดัการเกดิหรอืการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ทัง้น้ี บรษิทัฯ เริม่

ใหค้วามส าคญักบัการจดัการเพือ่ลดปัญหาการเกดิก๊าซเรอืนกระจกในทางตรงและทางออ้ม คาดวา่จะเริม่

วางแผน ก าหนดมาตรการและแนวปฏบิตัภิายในปี 2565 

 การจดัการน ้าเสีย น ้าเสยีทีเ่กดิจากกระบวนการรกัษาของโรงพยาบาลจะตอ้งผ่านการบ าบดัเพื่อใหม้ี
คุณภาพผ่านเกณฑม์าตรฐานก่อนปล่อยสู่แหล่งน ้าภายนอก โดยระบบบ าบดัน ้าเสยีของบรษิทัฯสามารถ
รองรบัน ้าเสยีได้รวมกนั 165 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั ซึ่งเพยีงพอต่อระดบัการให้บรกิารในปัจจุบนั ทัง้น้ี 
โรงพยาบาลได้มีการควบคุมการบ าบดัน ้าเสียอย่างมีมาตรฐานก่อนส่งออกสู่ระบบภายนอกอย่าง
สม ่าเสมอ   

 การจดัการวสัดแุละของเสียอนัตราย  วสัดุและของเสยีอนัตรายทีส่ าคญัของโรงพยาบาล ไดแ้ก่ เขม็
ฉีดยาและของมคีม ขยะสารเคม ีและของเสยีทางการแพทยท์ีต่ดิเชื้อ โดยบรษิทัฯไดก้ าหนดการปฏบิตัิ
ตามมาตรฐานเกีย่วกบัการคดัแยกขยะ การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั แนวทางปฏบิตักิรณีหกเลอะ รวมถงึ
ก าหนดเวลาการขนยา้ยขยะตดิเชือ้และขนยา้ยโดยภาชนะปิดมดิชดิ ประกอบกบัการฝึกอบรมบคุลากรที่
เกีย่วขอ้ง เพือ่ลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ได ้

 การประหยดัทรพัยากรธรรมชาติ บรษิทัฯมนีโยบายสนับสนุนการประหยดัทรพัยากรธรรมชาต ิโดย
การรณรงคใ์หพ้นกังาน ปิดน ้า ไฟ และเครือ่งปรบัอากาศทกุครัง้เมือ่เลกิใชง้าน และสง่เสรมิใหใ้ชบ้นัไดใน
การขึน้-ลงภายในอาคาร  

 การบริหารจดัการน ้า 
บรษิทัฯมนีโยบายสนบัสนุนการประหยดัทรพัยากรธรรมชาต ิโดยการรณรงคใ์หพ้นกังาน ปิดน ้า ไฟ และ
เครือ่งปรบัอากาศทกุครัง้เมือ่เลกิใชง้าน และสง่เสรมิใหใ้ชบ้นัไดในการขึน้-ลงภายในอาคาร จดัการการใช้
น ้า  บรษิทัฯ มคีวามพยายามที่จะลดปรมิาณการใช้น ้า ซึ่งก าหนดให้ฝ่ายอาคารสถานที่และช่างซ่อม
บ ารุงการตรวจสอบท่อประปาอุปกรณ์ชะลา้งและมาตรวดัน ้าอย่างสม ่าเสมอทุกเดอืนและมแีผนปรบัปรุง
และตดิตัง้สขุภณัฑแ์บบประหยดัน ้า โถปัสสาวะและก๊อกน ้าอตัโนมตั ิ 
 



 

 

 

นอกจากน้ีบรษิัทฯฯ ได้ด าเนินโครงการลดการปล่อยน ้าเสยีออกสู่สิง่แวดล้อม โดยมขี้อมูลการใช้น ้า
ระหวา่งปี 2562-2564 ดงัน้ี  
 

สถิติการใช้น ้า ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ปรมิาณการใชน้ ้าประปา (ลกูบาศกเ์มตร) 95,450 88,402 90,033 

 
 การลดปริมาณการใช้กระดาษ 
บรษิทัฯฯ ใหค้วามใส่ใจการใชท้รพัยากรธรรมชาตอิย่างจ ากดัใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดและลดการตดัต้นไม้
รวมถึงลดการใช้น ้าในกระบวนการผลิตกระดาษ บริษัทฯฯ จึงได้มกีารก าหนดเป้าหมาย “ลดการใช้
กระดาษ” โดยไดก้ าหนดเป้าหมายลดกระดาษ  
  ตัง้แต่ปี 2563 บรษิทัฯฯ มนีโยบายส่งเสรมิการลดการใชก้ระดาษขนาด A4 โดยเริม่จากการเริม่ต้น
ปรบัเปลีย่นเวชระเบยีน เอกสารประวตัผิูป่้วยใหอ้ยู่ในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกสใ์หม้ากทีส่ดุ รวมถงึใบน าทาง
ส่งตวัผูป่้วยไดเ้ปลีย่นรูปแบบจากการใชก้ระดาษขนาด A4 มาเป็นกระดาษ A5 นอกจากน้ีในการท างาน
ของส่วนส านกังาน บรษิทัฯฯ รณรงคใ์หม้กีารใชก้ระดาษอย่างรูค้่า โดยก าหนดใหพ้มิพเ์อกสารตามความ
จ าเป็นเพือ่ลดการใชก้ระดาษ (Reduce) และใหน้ ากระดาษกลบัมาใชใ้หม่ (Reused) รวมทัง้ตัง้เป้าหมาย
ปรบัรปูแบบการท างานเป็นระบบไรก้ระดาษ (Paperless) ดว้ยการพฒันาโปรแกรมใชง้านภายในองคก์ร  

  ผลการด าเนินงานปี 2564  มปีรมิาณกระดาษ A4 ทีใ่ชใ้นการด าเนินงาน จ านวน 5,749,500 แผ่น 
 จ านวน 11,499 รีม  เน่ืองจากบริษัทได้เปิดให้บรกิาร Hospitel จึงท าให้มจี านวนการใช้กระดาษ A4 
 ประวตัเิวชระเบยีน ใบน าทาง ผลตรวจ ใบรบัรองแพทย ์หนงัสอืยนิยอมการรกัษา เพิม่ขึน้ 
   

 การด าเนินการด้านความปลอดภยั 
บรษิทัฯฯ ให้ความใส่ใจในการด าเนินการต่าง ๆ  เพื่อลดโอกาสในการเกดิปัญหาด้านความปลอดภยั 
เน่ืองจากเป็นความเสีย่งทีอ่าจกระทบต่อสขุภาพของผูป่้วยและพนกังานของบรษิทัฯโดยตรง ทัง้น้ี บรษิทั
ฯมีนโยบายในด้านการปลอดภัยโดย การจัดให้มีการส ารวจความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของ
โรงพยาบาล (Safety Round) โดยคณะกรรมการความปลอดภยัอยา่งสม ่าเสมอ เพือ่เป็นการคน้หาความ
เสีย่งในเชงิรกุ ตรวจสอบหาสาเหตุและวางแนวทางแกไ้ขในเบือ้งตน้ โดยน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการท า Safety 
Round น าเสนอทีป่ระชุมคณะท างานดา้นบรหิารความเสีย่ง ซึง่จดัใหม้ทีุกไตรมาส นอกจากน้ี ไดจ้ดัใหม้ี
โครงการอบรมใหค้วามรูด้า้นความปลอดภยัแก่พนกังานทีเ่ป็นตวัแทนของแต่ละแผนก เพือ่การประเมนิ
ความเสีย่งของแผนกของตน้สงักดั   
 

ตารางสถิติและจ านวนเหตกุารณ์บาดเจบ็จากการท างานของพนักงาน 
 2562 2563 2564 

จ านวนเหตุการณ์บาดเจบ็จากการท างานของพนกังานจนถงึขัน้หยดุงาน (ครัง้) 2 0 3 

 
 



 

 

 

 ความปลอดภยัของสถานท่ีให้บริการ บริษัทฯมีนโยบายในการสร้างความปลอดภยัของสถานที่
ใหบ้รกิาร ดงัน้ี 

- บรษิทัฯจดัใหม้กีารตรวจสอบความมัน่คงแขง็แรงของอาคารโรงพยาบาลปีละ 1 ครัง้ และจดัให้
มกีารตรวจสอบระบบต่าง ๆ อยา่งสม ่าเสมอ 

- บรษิทัฯปฏบิตัติามนโยบาย Patient Safety Goal เพือ่เพิม่ความปลอดภยัใหก้บัผูร้บับรกิารใน
การปฏบิตังิานประจ าวนั 

- ก าหนดที่จอดรถอย่างเป็นสัดส่วน มีพื้นที่จอดรถส าหรับผู้พิการโดยเฉพาะ นอกจากน้ี 
โรงพยาบาลยงัไดจ้ดัใหม้บีรกิารรถอ านวยความสะดวกใหก้บัผูร้บับรกิาร โดยรบัส่งระหว่างที่
จอดรถและตวัอาคารโรงพยาบาล 

- จดัให้มกีารรกัษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง และมพีนักงานเวรยามเดินส ารวจความ
ปลอดภยั  ทุก 2 – 3 ชัว่โมง รวมถงึมแีนวปฏบิตัใินการรบัสถานการณ์ทะเลาะววิาทระหว่าง
ผูร้บับรกิาร 

 ความปลอดภยัจากอคัคีภยั แมว้่าบรษิทัฯจะไมเ่คยประสบกบัปัญหาเพลงิไหมร้า้ยแรง แต่ไดต้ระหนกั
ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงก าหนดให้มแีผนป้องกนัและระงบัอคัคีภัย รวมถึงมกีารอบรมการ
ดบัเพลงิขัน้ตน้แก่บคุลากรแผนกต่าง ๆ เป็นประจ าทกุปี และซอ้มอพยพเคลื่อนยา้ยผูป่้วยในสถานการณ์
จ าลอง เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์จริงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากน้ีบริษัทฯยังมี
มาตรการในการสนับสนุนความปลอดภยัจากอคัคภียั ได้แก่ การจดัให้มป้ีายแสดงเสน้ทางหนีไฟและ
ต าแหน่งของอุปกรณ์ถงัดบัเพลิงรวมทัง้วิธีการใช้อุปกรณ์ การจดัให้มตีู้อุปกรณ์ดบัเพลิงและถงัเคมี
ดบัเพลงิชนิดมอืถอืส าหรบัรบัมอืกบัเหตุการณ์ฉุกเฉิน การซอ้มดบัเพลงิ เป็นตน้ 

 คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
บรษิทัฯได้จดัให้มคีณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้บรหิารระดบักลางและพนักงานทัว่ไป เพื่อท าการพจิารณาด้านสภาพการท างานของ
บุคลากร โดยในปี 2564 คณะกรรมการชุดน้ีไดม้กีารจดัประชุมเดอืนละ 1 ครัง้เพื่อพจิารณาเรื่องความ
ปลอดภยัและสภาพอาชวีอนามยัทีด่ใีนสถานทีท่ างาน ซึง่จะเป็นปัจจยัใหเ้กดิความสขุในการท างาน ทัง้น้ี 
คณะกรรมการไดม้กีารร่วมเดนิส ารวจสภาพความเหมาะสมของพืน้ทีป่ฏบิตังิาน (Safety Round) ในปี 
2564 จ านวน 2 ครัง้ ด าเนินการตามแผน 

 การบริหารจดัการขยะและของเสีย  
บรษิทัฯ มนีโยบาย และแนวทางการก าจดัขยะและของเสยีทีเ่กดิขึน้ภายในบรษิทัฯ อย่างเหมาะสม เป็น
ระบบ ไมม่ผีลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้มและสอดคลอ้งกบักฎหมาย โดยขยะและของเสยีทีเ่กดิขึน้นัน้มี
แหลง่ทีม่าเวชภณัฑ ์ยา วสัดทุางการแพทย ์รวมถงึผูร้บับรกิารทีม่าใชบ้รกิาร และพนกังานของบรษิทัฯฯ 
  ทัง้น้ี บรษิทัฯฯ จดัใหม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการเศษซาก และจดัใหม้กีารคดัแยกขยะและของเสยี
อย่างชดัเจน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ขยะทัว่ไป และขยะตดิเชื้อ ซึ่งมรีายละเอยีดและ
แนวทางการจดัการ ดงัน้ี  
 
 



 

 

 

• ขยะทัว่ไป คอื ขยะเศษวสัด ุเป็นขยะทีเ่กดิจากการด าเนินงานของบรษิทัฯฯ ไดแ้ก่ กลอ่งและลงักระดาษ
ที่บรรจุสนิค้า สายรดัพลาสติก คณะกรรมการเศษซากจะพจิารณาคดัแยกประเภทขยะทัง้หมด โดย
พจิารณาว่าสามารถน าไปจ าหน่ายต่อใหแ้ก่ผู้รบัซื้อในท้องถิ่น และก าหนดให้มกีารประกวดราคาเป็น
ประจ าทกุปี  
• ขยะตดิเชือ้ เช่น หน้ากากอนามยั ผา้พนัแผล และส าลที าความสะอาด บรษิทัฯ ก าหนดใหท้ิง้ในถุงขยะ
ส าหรบั “ขยะตดิเชือ้”  แยกประเภทถงัขยะ และจดัเกบ็อยา่งมดิชดิ โดยใหห้น่วยงานเทศบาล และว่าจา้ง
บรษิทัฯก าจดัขนะเอกชนน าไปก าจดัและท าลายอยา่งถกูวธิ ี 

 
ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการด าเนินธรุกิจ ปี 2562 – 2564 

 
รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ขยะทัว่ไป (กโิลกรมั) 38,152.00 46,914.00 48,904.50 
ขยะตดิเชือ้ (กโิลกรมั) 45,458.00 58,030.00 177,876.30 
รวม (กิโลกรมั) 83,610.00 104,944.00 226,780.80 

 
  เมื่อพจิารณาตามสถิตปิรมิาณจากตารางดงักล่าว พบว่าในปี 2564 ปรมิาณขยะและของเสยีจาก
 กระบวนการด าเนินการธุรกจิเพิม่ขึน้กว่าปีทีผ่่านมาเท่าตวั เน่ืองจากช่วงกลางปี 2564 บรษิทัฯฯ ไดเ้ปิด
 ใหบ้รกิาร Cohort Ward ภายในโรงพยาบาลเอง และ Hospitel จ านวน 7 แห่ง ส าหรบักกัตวัและรกัษา
 ผูป่้วยโรคตดิเชื้อ COVID-19 โดยบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการจดัการขยะและของเสยีจากการ
 อุปโภค บรโิภคใหบ้รกิารรกัษาผูป่้วยเอง  
          (หน่วย : บาท) 

 
สรปุรายการขายเศษซาก ประจ าปี 2564  จ านวนเงิน 

1.รายการขายขยะรีไซเคิล     163,716.15 

2.รายการขายอ่ืนๆ  
(การขายทรพัยสิ์นช ารดุและทรพัยสิ์น รพ.เดิม) 

554,115.00 

รวมทัง้ส้ิน 717,831.15 
 
 
  



 

 

 

3.4 การจดัการความยัง่ยืนในมิติสงัคม  
              บรษิทัฯฯ มุ่งมัน่ในการบรหิารจดัการดา้นสทิธมินุษยชน โดยประกาศใชน้โยบายดา้นสทิธมินุษยชน (Human 
Rights Policy) สอดคล้องตามหลักการของสหประชาชาติว่าด้วย การด าเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UN Guiding 
Principles on Business and Human Rights: UNGP) เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง ป้องกนั และหลกีเลี่ยงการละเมดิสทิธ ิ
มนุษยชนของบรษิทัฯ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า รวมถึงด าเนิน การตามกระบวนการด าเนินงานด้านสทิธมินุษยชน (Human 
Rights Due Diligence Processes) ซึ่งประกอบดว้ยการ ระบุประเดน็ความเสีย่งดา้นสทิธมินุษยชน การระบุกลุ่มผูไ้ด ้รบั
ผลกระทบ การป้องกนัหรอืจดัท าแผนแก้ไข รวมถึงก าหนด มาตรการเพื่อบรรเทาเยยีวยาความเสยีหายและติดตามผล 
เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่การด าเนินธรุกจิ ตัง้อยูบ่นการคุม้ครอง สทิธมินุษยชนอยา่งเครง่ครดั  

บรษิทัฯฯ ตระหนักถงึความส าคญัของพนักงาน อนัเป็นกลไก ส าคญัทีช่่วยขบัเคลื่อนธุรกจิใหเ้จรญิเติบโต เพื่อ
เป็นไปตาม เป้าหมายขององคก์ร จงึมุง่ม ัน่ในการบรหิารงานทรพัยากรบุคคลใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธข์องบรษิทัฯ ไดม้กีาร
บงัคบัใช ้นโยบายบรหิารงานบุคคล เพื่อก าหนดทศิทางในการบรหิาร งานทรพัยากรบุคคลอย่างมปีระสทิธภิาพและเป็น
ธรรม สอดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละเป้าหมายของบรษิทัฯ ภายใตก้าร เปลีย่นแปลงของโลกทีไ่มห่ยุดน่ิง ควบคู่ไปกบัการสรา้ง
แรงจูงใจและ ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน โดยนโยบายการบริหารงานบุคคลจะน ามาซึ่งความส าเร็จและ
ความก้าวหน้าอย่างยัง่ยนืร่วมกนัระหว่างพนักงานและองคก์ร อกีทัง้ไดม้กีารก าหนดเป้าหมายประจ าปี 2564 ดา้นการจดั
แผนสบืทอดต าแหน่ง ดงัน้ี  

1. Succession Plan จดัเตรยีมแผนการสบืทอดต าแหน่ง ในระดบับรหิารเพือ่ความต่อเน่ืองของธรุกจิ  
2. เตรยีมความพรอ้มของพนกังาน กลุม่ศกัยภาพเพือ่รองรบัการเจรญิเตบิโตของธรุกจิ 
 3. การสรา้งความผกูพนัต่อองคก์ร และความเป็นหน่ึงเดยีวของบรษิทัฯ  
4. สง่เสรมิภาพลกัษณ์องคก์รใหเ้ป็นทีรู่จ้กัต่อบคุคลภายนอก  
 
3.4.2 ผลการด าเนินงานด้านสงัคม  

 การบริหารจดัการด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights)  
บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส าคญัดา้นสทิธมินุษยชนไดม้ ีการจดัอบรมดา้นสทิธมินุษยชนใหก้บัพนกังาน และการ

ประเมนิโอกาสทีอ่าจเกดิผลกระทบในระดบัประเทศ ระดบัปฏบิตังิาน และระดบับคุคล โดยเกณฑก์ารประเมนิความเสีย่ง
ดา้นสทิธมินุษยชนด าเนินการโดยพจิารณาจาก 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ โอกาสทีจ่ะเกดิขึน้และผลกระทบครอบคลมุสทิธมินุษยชน 
ทัง้ 6 ดา้น ไดแ้ก่ สทิธแิรงงาน สทิธชิมุชน หว่งโซ่ อุปทาน ความมัน่คงปลอดภยั สิง่แวดลอ้ม และสทิธผิูบ้รโิภค  

โดยในปี 2564 ไมพ่บขอ้รอ้งเรยีนทีเ่กดิจากการละเมดิสทิธ ิมนุษยชนในทกุประเดน็ หรอืการปฏบิตัทิีไ่มส่อดคลอ้ง
กบั กฎหมายดา้นสทิธมินุษยชน รายละเอยีด สทิธมินุษยชน  

 การวางแผนก าลงัคน (Workforce Planning) 
 ในปี 2564 มกีารบรหิารกลยทุธก์ารวางแผนอตัราก าลงั และปรบัปรงุโครงสรา้งและกระบวนการท างานเพือ่ให้

รองรบัการเตบิโตอยา่งรวดเรว็ของบรษิทัฯ มกีารปรบัปรงุกระบวนการสรรหาเพือ่ใหไ้ดบ้คุลากร ทีส่อดคลอ้งกบัแผนการ
เตบิโตทางธรุกจิ โดยต าแหน่งที ่ส าคญัมกีารจดัท าแผนการสบืทอดต าแหน่ง Successor Plan 

 การพฒันาศกัยภาพบคุลากร (Employee Development)  
สรา้งโปรแกรมการพฒันาศกัยภาพบคุลากรใหส้อดรบักบัต าแหน่งงานในแต่ละระดบั ทีส่ามารถสนบัสนุนแผนการ

เตบิโตทางธรุกจิ เพือ่มุง่ไปสูว่สิยัทศัน์การเป็นโรงพยาบาลเอกชนชัน้น า มุง่เน้นค่านิยม วฒันธรรมองคก์ร และสรา้งความ
ผกูพนัในองคก์รผา่นกจิกรรมแอมออนซอน (RPH I’m On-zon) ใหพ้นกังานตระหนกัถงึคา่นิยมของ บรษิทัฯ อนัน าไปสู่



 

 

 

วฒันธรรมและพฤตกิรรมในการท างานรว่มกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมถงึการพฒันาการฟังของพนักงานผ่านกจิกรรม
รณรงคก์ารฟัง สปัดาหแ์หง่การฟัง (Deep Listening ) เป็นการฟังอยา่งตัง้ใจ คดิ วเิคราะห ์เพือ่พฒันาทกัษะการรบัฟังและ
การสือ่สารของพนกังานซึง่สามารถน าไปใชใ้นการท างานและการด าเนินชวีติประจ าวนัได้ 

 ความหลากหลายในบริษทัฯ (Diversity and Equal Opportunity) 
บริษัทฯ มีความหลากหลายทัง้ทางด้านเชื้อชาติ เพศ และอายุ ความหลากหลายช่วยให้สามารถ

ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของผู้มสี่วนได้เสีย และลกัษณะธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่าง

สรา้งสรรค์ ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดก้ าหนดคุณสมบตัใินการสรรหาและการพฒันาทรพัยากรบุคคลเพื่อเตรยีม

ความพรอ้มในการเตบิโตในสายอาชพีอย่างเท่าเทยีมโดยในปี 2564 บรษิทัฯ มผีูบ้รหิารเพศหญิงอยู่ที่

รอ้ยละ 55.55 (5 ใน 9 คน) 

  



 

 

 

3.4.3 โครงการและกิจกรรมส าคญัท่ีด าเนินการ ในปี 2564 

 ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 

 ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่บริษัทฯ โรงพยาบาลโรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน) ได้ด าเนินการภายใต้
วสิยัทศัน์จะด ารงไวซ้ึง่ความบรสิทุธิแ์หง่การประกอบวชิาชพี และพรัง่พรอ้มดว้ยจรรยาบรรณวชิาชพี การใหก้ารดแูลรกัษาที่
มคีุณภาพและมมีาตรฐาน ดว้ยเหตุน้ีคณะผูบ้รหิารจงึตระหนกัอยู่เสมอว่าการด าเนินธุรกจิโรงพยาบาลไมไ่ดท้ าเพือ่แสวงหา
ก าไรเพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ หากแต่เป็นธุรกจิทีต่้องใหค้วามดูแลใส่ใจในสุขภาพและคุณภาพชวีติของประชาชน ชุมชน 
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพราะโรงพยาบาลฯ เชือ่มัน่วา่การมสีว่นรบัผดิชอบต่อสงัคมจะท าใหธ้รุกจิเตบิโต มัน่คง และยัง่ยนืได้
อย่างแท้จริง สาระส าคญัดงัที่กล่าวมาน้ีสามารถดูนโยบายและแนวปฏิบตัิฉบบัเต็มได้ที่  ( https://rph.co.th/investor-
relations/social-responsibility-policy/ ) 

 
 ส าหรบัแนวทางพนัธกจิทีไ่ดว้างไวท้ัง้ 5 ดา้นไดแ้ก่ 

1. พฒันาบคุลากรใหม้คีณุภาพ มคีวามสขุและภาคภมูใิจในองคก์ร 
2. พฒันาบคุณุภาพการดแูลรกัษามาตรฐานระดบัสากล 
3. พฒันาองคก์รกา้วหน้าต่อเน่ืองอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื 
4. พฒันาการบรกิารทีอ่บอุ่น ประทบัใจดจุญาตมิติร 
5. บรหิารจดัการดว้ยหลกั Humanize person centered care 

ซึง่แนวทางน้ี โรงพยาบาลฯ ไดส้านต่อผ่านโครงการและกจิกรรมต่าง ๆ เพือ่พฒันาธุรกจิใหม้ ัน่คงควบคู่ไปกบัการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละการบรกิารทีม่คีณุภาพ เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติและสงัคม ตลอดจนชว่ยรกัษาและฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้ม
ใหไ้ปพรอ้ม ๆ กนั การด าเนินการดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัฯ มดีงัน้ี 

 ด้านการให้บริการผู้ป่วยและผู้ใช้บริการในทกุกระบวนการ 

บรษิทัฯ ค านึงเสมอว่าตนเป็นผู้ให้บรกิารการรกัษาพยาบาล คนไขค้อืคนไขไ้ม่ใช่ลูกค้า ซึ่งต้องเคารพสทิธิของ
ผูใ้ชบ้รกิารและปฏบิตัติามกฎหมายพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 อยา่งเครง่ครดั จงึไดป้ลกูฝังใหทุ้ก
หน่วยงานมคีวามเขา้ใจและตระหนกัถงึสทิธผิูป่้วย ตามค าประกาศสทิธแิละขอ้พงึปฏบิตัขิองผูป่้วย ซึง่ออกและรบัรองโดย 6 
สภาวชิาชพี ณ วนัที ่12 สงิหาคม พ.ศ. 2558  

 ด้านข้อมลูสารสนเทศและเวชระเบียน 

 บรษิทัฯ มนีโยบายทีช่ดัเจนในเรือ่งความลบัและความปลอดภยัทางดา้นขอ้มลูของผูร้บับรกิาร ซึง่ขอ้มลูทัง้หมดใน
เวชระเบยีนถอืเป็นสารสนเทศทางสขุภาพชนิดหน่ึง และแต่ละกระบวรการไดร้บัการจดัการทีด่ ีโดยค านึงถงึสทิธขิ ัน้พืน้ฐาน
และโประโยชน์จองผูร้บับรกิารเป็นหลกั โดยสามารถจ าแนกประเภทของเวชระเบยีนไดด้งัน้ี 

เวชระเบียนในรูปแบบการบนัทึกในเอกสารและจดัท ารูปเล่มเป็นแฟ้มเวชระเบียน มีก ารก าหนดรูปแบบและ
กระบวนการโดยคณะกรรมการสารสนเทศและเวชระเบยีน เริม่ตัง้แต่ข ัน้ตอนการจดัท าเวชระเบยีนส าหรบัผูป่้วยใหมทุ่กราย 
การก าหนดขอ้มลูทีจ่ าเป็นในการใชป้ระกอบการรกัษาพยาบาล การใหบ้รกิารดา้นต่าง ๆ  ซึง่ขอ้มลูทีบ่นัทกึมคีวามส าคญั
เป็นอย่างมากเช่น ขอ้มูลพื้นฐาน ขอ้มูลด้านสทิธปิระโยชน์ ขอ้มูลด้านการให้บนิการทางการพยาบาล ขอ้มูลลการตรวจ
วนิิจฉยั การใหค้ าแนะน า รวมถงึการรกัษาโดยแพทย ์เป็นตน้ 



 

 

 

เวชระเบยีนในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Medical Record) บุคลากรผู้ร่วมให้บรกิารทุกส่วนเป็นผู้บนัทกึ
ขอ้มลูเขา้ระบบตามสทิธแิละหน้าที่ทีไ่ดก้ าหนดโดยคณะกรรมการสารสนเทศและเวชระเบยีน และผูม้อี านาจที่เกี่ยวข้อง
ก าหนดขอ้มลูทีจ่ าเป็นส าหรบัการน าไปใชป้ระโยชน์ต่อการใหบ้รกิารตามมาตรฐานอนัเป็นทีย่อมรบั  

อยา่งไรกต็าม เป็นทีท่ราบดวีา่ขอ้มลูทัง้หมดไมว่า่จะอยูใ่นรปูแบบใดกต็าม ต่างกม็คีวามส าคญัต้องไดร้บัการก าหนด
แนวทางทีช่ดัเจนในการเขา้ถงึขอ้มลูผูป่้วยในเวชระเบยีนทกุฉบบั บคุลากรโรงพยาบาลฯ ทกุระดบั ไดร้บัทราบนโยบายและ
ปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดัเสมอมา 

 ด้านสงัคมและชมุชน 

โครงการที่บรษิัทฯ สร้างสรรค์ขึ้นจะค านึงถึงประโยชน์ของชุมชนเป็นส าคญั โดยมุ่งเน้นให้ความส าคญัทัง้ด้าน
เยาวชนและสิง่แวดลอ้ม เพือ่เป็นสว่นหน่ึงในการสนบัสนุนใหชุ้มชนและประชาชนจงัหวดัขอนแก่นมกีารพฒันาไปในทางทีด่ี
และมคีณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้  

 โครงการความรบัผิดชอบต่อสงัคมของเรา 

- ใหบ้รกิารเป็นศนูยบ์รกิารฉีดวคัซนี 

- สนบัสนุนกจิกรรมการประกวด Miss Grand ขอนแก่น 

- สนบัสนุนจดักจิกรรม โครงการวิง่มาราธอน Khan Kaen 21 

- สง่เสรมิและสนบัสนุนสนิคา้ผลติภณัฑ ์OTOP จงัหวดัขอนแก่น 

- กจิกรรมรบับรจิาคโลหติรว่มกบัสภากาชาดไทย (ไตรมาสละ 1 ครัง้) 

- การประสานช่วยเหลือกนัในเรื่องของทางการแพทย์ในเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น บรกิารรถฉุกเฉิน (Ambulance) 
บรกิารรบัสง่คนไขน้อกสถานที ่และผูป่้วยฟอกไต 

หมายเหตุ : เนือ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสั COVID-19 ประกอบกบับรษิทัฯ ได้ใหบ้รกิารเป็นสถานทีบ่รกิารฉีด
วคัซนีใหแ้กอ่งคก์ร และหน่วยงานภายนอก เป็นเหตุใหก้จิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัฯ มจี านวนลดลงเมือ่เทยีบกบัปีทีผ่า่นมา 
 

  



 

 

 

  

  



 

 

 

 นอกจากน้ีอกีประเดน็ทีส่ าคญัส าหรบับรษิทัฯ คอืการดูแลสุขภาวะและความปลอดภยัในสถานการณ์โรคระบาด 
ท่ามกลางวกิฤตการแพร่ระบาด ของโรค COVID-19 ในทัว่โลก ในปี 2564 ไดต้ดิตามสถานการณ์ และเฝ้าระวงัการระบาด
ของเชือ้ไรวสั COVID-19 อย่างต่อเน่ืองและใกลช้ดิ ซึง่สถานการณ์ดงักล่าวมแีนวโน้มทีจ่ะเกดิการระบาดรุนแรงในวงกวา้ง
ขึน้ และยดืเยือ้ยาวนาน ดงันัน้ บรษิทัฯจงึไดด้ าเนินการและก าหนดมาตรการในการดแูลพนกังานและผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกภาค
สว่น เพือ่ควบคมุ และป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้ไวรสั COVID-19 ทีอ่าจเกดิขึน้โดยในปี 2564 บรษิทัฯไดด้ าเนินการรบัมอื
กบัวกิฤต COVID-19 ดงัน้ี  

1) สื่อความการป้องกนัและดแูลตวัเองในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ไรวสั COVID-19 และมาตรการในการลด
ความเสีย่งของการแพร่กระจายเชื้อในพื้นที่ปฏบิตัิงานและมาตรการ Universal Precaution ใหแ้ก่พนักงานรบัทราบผ่าน 
Line RPH Staff  

2) จดัท าแบบประเมนิสขุภาพประจ าวนัของพนกังานทีต่อ้งกรอกขอ้มลูใหผู้บ้งัคบับญัชารบัทราบ 

3) ก าหนดมาตรการการจดัการกรณีพบผูต้ดิเชื้อในพื้นทีป่ฏบิตักิาร เช่น การ Lock Up หรอื Bubble & Seal เพื่อ
ป้องกนัการะบาดของโรค COVID-19 ตามหลกัเกณฑ ์และแนวทางทีร่าชการก าหนด 

4) ก าหนดมาตรการในการตรวจคดักรองเชื้อด้วย Antigen Test Kit (ATK) ทัง้รูปแบบเชงิรุกและ Routine ให้กบั
สถานประกอบการเพือ่เป็นการลดความเสีย่งต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและการด าเนินธรุกจิขององคก์ร 

5.) ก าหนดใหพ้ืน้ที่ปฏบิตักิารตรวจสอบผลการตรวจคดักรองเชื้อ COVID-19 ดว้ย Antigen Test Kit (ATK)  ของ
ผู้รบัเหมาหรอืบุคคลภายนอกก่อนเขา้พื้นที่ปฏบิตัิการของบรษิทัฯ กรณีหากพบว่าผลการตรวจเป็นบวก (Positive) ไม่
อนุญาตใหเ้ขา้พืน้ทีโ่ดยเดด็ขาดกลา่วในภาพรวมแลว้  

6) กรณีคนไข้ที่ต้องการท าหตัถการผ่าตดั หรือแอดมดิเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล จะต้องตรวจคดักรองเชื้อ 
COVID-19 ดว้ย PCR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Be aware and

stay safe!

ฝ�กซอ้มแผนอพยพหนีไฟ ประจาํป� 2564
ฝ�กซอ้มแผนอพยพหนีไฟ ประจาํป� 2564 ระหวา่งวนัที� 24-25 ธนัวาคม 2564 
 จาํนวนทั�งสิ�น 3 รุน่ รอบบา่ย รอบดกึ และรอบเชา้



แผนป� องกนัและระงบัอคัคภียั ประจาํป�  2564
เมื�อวนัที� 24 ธนัวาคม 2564 เวลา 09.00-15.00 น.



การตรวจวดัและประเมนิสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน
และการดาํเนนิการตาม พรบ.ความปลอดภยัฯ พ.ศ. 2554



การตรวจสอบค่ามาตรฐานคณุภาพน�าเสีย



Happy

Fathers
Day

5 December 2022



กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
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4.การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 
 

 งบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรพัย ์

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 2563 2564 

ล้านบาท 
ร้อย
ละ 

ล้าน
บาท ร้อยละ 

ล้าน
บาท ร้อยละ 

สินทรพัยห์มนุเวียน         
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 49.21  2.81  158.88  8.81  237.71 10.73 
เงนิลงทุนระยะสัน้กบัสถาบนัการเงนิ -  -    -  -    - - 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น (สทุธ)ิ 48.94  2.79  56.94  3.16  449.65 20.30 
สนิคา้คงเหลอื (สทุธ)ิ 21.67  1.24  23.41  1.30  29.68 1.34 
รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 119.82  6.84  239.23 13.26 717.04 32.37 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน       
เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีต่ดิภาระค ้าประกนั 1.94  0.11  1.94  0.11  1.94 0.09 
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ 12.00  0.69  12.00  0.67  12.00 0.54 
ทีด่นิ อาคาร อุปกรณ์ (สทุธ)ิ 1,603.73  91.58  1,527.13  84.64  1,453.44 65.63 
เงนิจา่ยล่วงหน้าคา่สนิทรพัย ์ 0.03  0.00  -  -  - - 
สทิธกิารเชา่ 1.90  0.11  -  -  - - 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - - 11.76 0.65 10.14 0.46 
เงนิจา่ยล่วงหน้าคา่สนิทรพัย ์ - - - - 3.63 0.16 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (สทุธ)ิ 6.57  0.38  5.67  0.31  5.48 0.25 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สทุธ)ิ 5.16  0.29  6.32  0.35  10.74 0.49 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น - เงนิมดัจ า 0.11  0.01  0.11  0.01  0.11 0.01 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 1,631.43 93.16 1,564.93 86.74 1,497.48 67.63 
รวมสินทรพัย ์ 1,751.26 100.00 1,804.16 100.00 2,214.52 100.00 

 
  



 

 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
2562 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ 
ล้าน
บาท ร้อยละ 

ล้าน
บาท ร้อยละ 

หน้ีสินหมนุเวียน       
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - 20.00 1.11 20.00 0.90 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 128.91  7.36  87.35  4.84  197.45 8.92 
สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปีของ       
  - เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 100.83  5.76  102.34  5.67  104.57 4.72 
  - หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 0.52 0.03    2.10 0.12    2.24 0.10 
ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 9.02  0.51  12.39  0.69  91.20 4.12 
หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 1.25  0.07  1.18  0.07  2.77 0.13 
รวมหน้ีสินหมนุเวียน 240.53 13.73  225.36 12.49  418.23 18.89 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  165.84  9.47  186.19  10.32  81.87 3.70 
หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 1.98  0.11  7.39  0.41  5.15 0.23 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 25.02  1.43  29.56  1.64  29.06 1.31 
หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น 0.41  0.02  0.39  0.02  0.36 0.01 
รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 193.24 11.03  223.53 12.39  116.44 5.25 
รวมหน้ีสิน 433.77 24.77  448.88 24.88  534.67 24.14 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทนุจดทะเบยีน       
     หุน้สามญั 546,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 
บาท 

546.00  31.18  546.00  30.26  546.00 24.66 

ทนุจดทะเบยีนช าระแลว้       
     หุน้สามญั 546,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 
บาท 

546.00  31.18  546.00  30.26  546.00 24.66 

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 669.54  38.23  669.54  37.11  669.54 30.23 
สว่นเกนิมลูคา่หุน้จากการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็น
เกณฑ ์

9.52  0.54  9.52  0.53  9.52 0.43 

ก าไรสะสม       
     จดัสรรแลว้ - ทนุส ารองตามกฎหมาย 36.64  2.09  41.34  2.29  54.60 2.47 
     ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 55.78  3.19  88.88  4.93  400.19 18.07 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,317.48 75.23  1,355.28 75.12  1,679.85 75.86 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,751.26 100.0 1,804.16 100.0 2,214.52 100.00 



 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 2563 2564 

ล้าน
บาท ร้อยละ 

ล้าน
บาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้        
รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 816.58 98.35 799.33 98.37 1,412.56 99.17 
รายไดอ้ื่น* 13.69 1.65 13.21 1.63 11.89 0.83 
รายได้รวม 830.26 100.00 812.54 100.00 1,424.45 100.00 

ต้นทนุและค่าใช้จ่าย       
ตน้ทนุกจิการโรงพยาบาล (571.59) (68.84) (566.64) (69.74) (746.98) (52.44) 
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย (4.73) (0.57) (6.05) (0.74) (5.70) (0.40) 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (123.63) (14.89) (115.53) (14.22) (162.02) (11.37) 
ก าไรก่อนหกัต้นทนุทางการเงินและ
ภาษี 130.32 15.70 124.32 15.30 509.75 35.79 
ตน้ทนุทางการเงนิ (10.19) (1.23) (7.83) (0.96) (6.69) (0.47) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 120.13 14.47 116.49 14.34 503.06 35.32 
คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ (23.71) (2.86) (22.64) (2.79) (100.07) (7.03) 
ก าไรส าหรบัปี 96.41 11.61 93.84 11.55 402.99 28.29 
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อื่น       
รายการทีจ่ะไมถ่กูจดัประเภทใหมไ่วใ้น
ก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั       

- ก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัส าหรบั
โครงการผลประโยชน์พนกังาน (3.33) (0.40) (1.81) (0.22) 4.35 0.31 

- ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไมถ่กูจดั
ประเภทใหมไ่วใ้นก าไรหรอืขาดทนุ
ภายหลงั 0.67 0.08 0.36 0.04 (0.87) (0.06) 
ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 93.75 11.29 92.40 11.37 406.47 28.54 
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้น  

0.18 
 

0.17 
 

0.74 ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท)/* 
 

  



 

งบกระแสเงินสด 

งบกระแสเงินสด 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 2563 2564 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 120.12 116.49 503.07 
รายการปรบัปรงุ (กลบัรายการ)    

คา่เสือ่มราคา 85.68 86.74 86.62 
คา่เสือ่มราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 0.11 1.38 1.62 
คา่ตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 1.07 1.05 1.02 
ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 0.34 0.96 1.30 
ผลขาดทนุดอ้ยคา่สนิทรพัย ์ - - 21.56 
ขาดทนุจากสนิคา้เสือ่มคณุภาพ 0.10 0.16 0.36 
(ก าไร)ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายและจ าหน่ายสนิทรพัย ์ 0.16 (0.005) 0.18 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 7.23 3.70 4.12 
ดอกเบีย้รบั (0.29) (0.35) (0.35) 
ดอกเบีย้จา่ย 10.19 7.83 6.69 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ

ด าเนินงาน 
224.71 217.96 626.19 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น (15.56) (8.96) (415.58) 
สนิคา้คงเหลอื (5.49) (1.90) (6.63) 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 16.47 (0.22) 112.24 
หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 0.02 (0.07) 1.60 
จา่ยช าระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (0.20) (0.97) (0.27) 
หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น - (0.02) (0.03) 
เงินสดรบัจากการด าเนินงาน 219.95 205.82 317.52 
รบัดอกเบีย้ 0.33 0.34 0.35 
จา่ยภาษเีงนิได ้ (16.96) (20.06) (26.56) 
เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 203.32 186.10 291.31 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ     

เงนิลงทุนระยะสัน้กบัสถาบนัการเงนิลดลง 30.00 - - 

เงนิสดจา่ยซือ้อาคารและอปุกรณ์ (179.00) (54.23) (20.05) 

เงนิสดรบัจากการขายอุปกรณ์ 0.03 0.07 0.51 

เงนิสดจา่ยซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (0.58) (0.16) (0.43) 



 

งบกระแสเงินสด 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 2563 2564 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ (149.55) (54.32) (19.97) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน     

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - 20.00 - 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 65.00 60.00 - 

จา่ยช าระเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ (73.84) (38.14) (102.10) 

จา่ยช าระหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (0.44) (2.03) (2.49) 

จา่ยเงนิปันผล (54.19) (54.52) (81.62) 

จา่ยดอกเบีย้ (10.16) (7.43) (6.30) 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน (73.63) (22.12) (192.51) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (19.87) 109.67 78.82 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ตน้ปี 69.08 49.21 158.88 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายปี 49.21 158.88 237.71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
 2562 2563 2564 

อตัราส่วนสภาพคล่อง    
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 0.50  1.06 1.71 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ (เทา่) 0.41  0.96 1.64 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงนิสด (เทา่) 0.72  0.80 1.29 
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี้การคา้ (เทา่) 20.09  16.47 24.58 
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่ (วนั) 17.92  23.87 58.06 
อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื (เทา่) 30.12  25.14 28.14 
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ (วนั) 11.95  14.32 12.79 
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หน้ีการคา้ (เทา่) 21.39  17.13 14.75 
ระยะเวลาช าระหน้ีเฉลีย่ (วนั) 16.83  21.02 24.41 
วงจรเงนิสด (วนั) 13.04  17.17 46.44 
อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร    
อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 30.00  29.11 47.12 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (รอ้ยละ) 14.28  13.90 35.25 
อตัราก าไรอื่น (รอ้ยละ) 1.65  1.63 0.83 
อตัราสว่นเงนิสดต่อการท าก าไร (รอ้ยละ) 174.33 167.49 58.51 
อตัราก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 11.61  11.55 28.29 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ) 7.43  7.02 26.56 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการท างาน   
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(รอ้ยละ) 7.30  6.99 25.37 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร (รอ้ยละ) 11.23  11.62 32.85 
อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์(เทา่) 0.47  0.46 0.71 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการท างาน   
อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 0.33 0.33 0.32 
อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (เทา่) 12.79 15.87 76.20 
อตัราสว่นความสามารถในการช าระภาระผกูพนั 
(เทา่) 

1.59 1.97 1.56 

อตัราการจา่ยปันผล (รอ้ยละ) 79.28 75.64 40.65 
อตัราสว่นความสามารถในการช าระหน้ี (DSCR) 1.94 1.89 5.25 

หมายเหตุ อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ค านวณจาก
ก าไรก่อนหกัต้นทุนทางการเงนิ ภาษี และค่าเสือ่มราคา ก่อนรายการพเิศษ หารด้วย ส่วนของ
หน้ีสนิระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระในหนึง่ปี รวมดอกเบี้ยจา่ยเงนิกูท้ ัง้ระยะยาวและระยะสัน้ 

  



 

4.1.1 ภาพรวมผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
บรษิทัประกอบธุรกจิการใหบ้รกิารทางการแพทย ์ภายใตช้ื่อ “โรงพยาบาลราชพฤกษ์” ด าเนินงานภายใตบ้รษิทั 

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน) โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัฯ มหีอ้งตรวจจ านวน 36 หอ้ง และเตยีง
ใหบ้รกิารจ านวน 198 เตยีง   

รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลของบรษิทัฯ ในปี 2562-2564 เตบิโตเฉลีย่ต่อปี  (CAGR) รอ้ยละ 31.52 โดยในปี 
2562-2564 รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอกเพิม่ขึน้เฉลีย่ต่อปี (CAGR) ในอตัรารอ้ยละ 16.05 และรายไดผู้ป่้วยนอกเฉลีย่ต่อ
ครัง้มกีารเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง ในส่วนของรายไดจ้ากผูป่้วยใน ในปี 2562-2564 เพิม่ขึน้เฉลีย่ต่อปี (CAGR) ในอตัรารอ้ย
ละ 39.03 ซึง่มปัีจจยัหลกัจากโรงพยาบาลไดร้บัรกัษาและบรกิาร ผูร้บับรกิารจากการตดิเชือ้ไวรสั COVID-19และจากการ
เปิด ใหบ้รกิารในรปูแบบ Hospitel หลายแห่ง ทัง้น้ี อตัราการเตบิโตเฉลีย่เพิม่ขึน้ทีค่าดการณ์ไว ้เน่ืองจากผลกระทบของ
การแพรร่ะบาดเชือ้ไวรสัโควดิ-19 

ต้นทุนกิจการโรงพยาบาลมีรายการหลัก ได้แก่ ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์ 
ค่าธรรมเนียมแพทย์ ต้นทุนยาและเวชภณัฑ์ ค่าไฟฟ้า ค่าของใช้เบ็ดเตล็ดทางการแพทย์ และค่าวสัดุสิ้นเปลืองทาง
การแพทย์ โดยสดัส่วนของต้นทุนกิจการโรงพยาบาลเทยีบรายไดร้วม ในปี 2562-2564 คดิเป็นร้อยละ 68.84 ร้อยละ 
69.74 และรอ้ยละ 52.44 ตามล าดบั ซึง่สดัสว่นตน้ทนุกจิการโรงพยาบาลในปี 2564  สดัสว่นตน้ทนุกจิการโรงพยาบาลต่อ
รายไดร้วมลดลง โดยบรษิทัใชม้าตรการควบคุมตน้ทุนดา้นบุคลากรและสาธารณูปโภคซึง่เป็นต้นทุนหลกั อย่างเคร่งครดั
ในสถานการณ์เศรษฐกจิการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควคิ-19 และรายไดส้่วนทีเ่พิม่ขึน้ของการบรกิารรบัรกัษาจากการ
ตดิเชือ้ไวรสั COVID-19 มอีตัราสว่นตน้ทนุทีต่ ่ากวา่ในสภาวะปกต ิ

ในสว่นของก าไรสทุธใินปี 2562-2564 เพิม่ขึน้เฉลีย่ต่อปี (CAGR) ในอตัรารอ้ยละ 102.22 ซึง่เกดิจากการมผีลจาก
การเพิ่มขึ้นของผู้ร ับบริการ ทัง้ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากกิจการ
โรงพยาบาล โดยเกิดจากโรงพยาบาลได้รบัรกัษาและบริการ ผู้ป่วยติดเชื้อไวรสั COVID-19 จากการเปิดให้บริการ 
Hospitel หลายแหง่ ซึง่ปัจจบุนัยงัคงไดร้บัผลกระทบของการแพรร่ะบาดอยา่งต่อเน่ืองของเชือ้ไวรสั COVID-19 

4.1.2 วิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

 รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 

บรษิทัแบ่งรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล ออกเป็น 2 กลุ่มหลกัตามประเภทของผูป่้วย ไดแ้ก่ ผูป่้วยนอก (OPD) 
และ ผูป่้วยใน (IPD) โดยมรีายละเอยีดตามตารางต่อไปน้ี   

 รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ผูป่้วยนอก (OPD) 282.96 34.65 291.22 36.43 381.08 26.98 
ผูป่้วยใน (IPD) 533.61 65.35 508.11 63.57 1,031.48 73.02 
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 816.57 100.00 799.33 100.00 1,412.56 100.00 

 
ในช่วงปี 2562-2564 รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลเตบิโตอย่างต่อเน่ือง โดยมรีายได ้816.57 ลา้นบาท 799.33 

ลา้นบาท และ 1,412.56 ลา้นบาทตามล าดบั การเตบิโตเฉลีย่ต่อปี (CAGR) คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 31.52 ซึ่งมผีลจากการ



 

เปิดด าเนินการรบัรกัษาและบรกิาร ผู้รบับรกิารจากการตดิเชื้อไวรสั COVID-19 จากการเปิด Hospitel หลายแห่ง ซึ่ง
ปัจจบุนัยงัคงไดร้บัผลกระทบของการแพรร่ะบาดอยา่งต่อเน่ืองของเชือ้ไวรสั COVID-19 

นอกจากนัน้ การมคีุณภาพและมาตรฐานในการใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลของบรษิทัฯ ส่งผลใหป้ระชาชนในจงัหวดั
ขอนแก่นและจงัหวดัใกลเ้คยีงใหค้วามไวว้างใจ และมคีวามเชื่อมัน่เพิม่ขึน้โดยตลอด จงึมปีรมิาณความตอ้งการใชบ้รกิาร
โรงพยาบาลเพิม่สงูขึน้อยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัประชาชนมคีวามตื่นตวัในการใสใ่จต่อสขุภาพมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่จากสถานการณ์ทีม่ภีาวะโรคใหม่และโรคทีม่คีวามรุนแรงซบัซ้อนมากขึน้ เป็นผลใหม้คีวามสามารถในการเขา้รบัการ
รกัษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนทีส่งูขึน้ นบัเป็นปัจจยับวกทีส่นบัสนุนต่อธรุกจิโรงพยาบาล 

ทัง้น้ี รายไดจ้ากการด าเนินกจิการของโรงพยาบาลในปี 2564  มกีารเตบิโตสงูกว่าการคาดการณ์ไวค้่อนขา้งมาก 
ซึ่งเกิดจากภาวะการระบาดของเชื้อไวรสัโควดิ-19 ในช่วงปี 2563  อย่างไรก็ตาม ได้มกีารระบาดของเชื้อไวรสั RSV 
(Respiratory Syncytial Virus) และช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 โรงพยาบาลไดเ้ปิดรบัรกัษาผูร้บับรกิารจากการตดิเชื้อ
ไวรสั COVID-19 ท าให้มผีู้ป่วยในช่วงเวลาดงักล่าวเพิม่มากขึ้น ท าให้รายได้จากกิจการโรงพยาบาลเพิม่ขึน้อย่างเป็น
สาระส าคญั 

ในปี 2562-2564 รายไดจ้ากกลุม่ผูป่้วยนอก เพิม่ขึน้เฉลีย่ต่อปี (CAGR) ในอตัรารอ้ยละ 16.05 โดยรายไดจ้ากกลุม่
ผู้ป่วยนอก ในปี 2562-2564 คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 34.65 ร้อยละ 34.63 และร้อยละ 26.98 ของรายได้จากกิจการ
โรงพยาบาลตามล าดบั  

ในส่วนของรายไดจ้ากผูป่้วยในปี 2562-2564 เพิม่ขึน้เฉลีย่ต่อปี (CAGR) ในอตัรารอ้ยละ 39.03 โดยรายไดจ้าก
กลุ่มผู้ป่วยใน ในปี 2562-2564 คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 65.35ร้อยละ 63.57และร้อยละ 73.02 ของรายได้จากกิจการ
โรงพยาบาลตามล าดบั 

รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลแบง่ตามประเภท มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 รายได้จากผู้ป่วยนอก  

 
ผู้ป่วยนอก 

 
หน่วย 

 
ปี 2562 

 
ปี 2563 

 
ปี 2564 

เติบโตเฉล่ียต่อปี 
(CAGR) 
ร้อยละ 

รายได ้- ผูป่้วยนอก (OPD) ลา้นบาท 282.96 291.22 381.08 16.05 
จ านวนการใชบ้รกิาร - ผูป่้วยนอก ครัง้ 135,783 126,016 179,344 14.93 
รายไดผู้ป่้วยนอกเฉลีย่ต่อครัง้ บาท/ครัง้ 2,084 2,311 2,125 0.98 

รายไดจ้ากผูป่้วยนอก ปี 2562-2564 เพิม่ขึน้เฉลีย่ต่อปี (CAGR) ในอตัรารอ้ยละ 0.98 โดยปัจจยัการเตบิโตหลกั
มาจากรายไดผู้ป่้วยนอกเฉลีย่ต่อครัง้ โดยระหวา่งปี 2562-2564 รายไดผู้ป่้วยนอกเฉลีย่ต่อครัง้เพิม่ขึน้เฉลีย่ต่อปี (CAGR) 
ในอตัรารอ้ยละ 16.05 ซึง่มผีลจากการบรกิารตรวจหาเชือ้โควคิ-19 และ ปรบัเพิม่คา่บรกิารตามนโยบายปกตขิองบรษิทั  



 

 รายได้จากผู้ป่วยใน 

 
ผู้ป่วยใน 

 
หน่วย 

 
ปี 2562 

 
ปี 2563 

 
ปี 2564 

 

เติบโตเฉล่ียต่อปี 
(CAGR) 
ร้อยละ 

รายได ้- ผูป่้วยใน (IPD) ลา้นบาท 533.61 508.11 1,031.48 39.03 
จ านวนวนันอนผูป่้วยใน เตยีง/ปี 39,450 35,633 99,299 58.65 
รายไดผู้ป่้วยในเฉลีย่ต่อเตยีง บาท/เตยีง/วนั 13,526 14,260 10,388 (12.36) 

รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยในปี 2562-2564 เพิม่ขึน้เฉลีย่ต่อปี (CAGR) ในอตัรารอ้ยละ 39.03 โดยจ านวนวนันอนของ
ผูป่้วยใน มกีารเพิม่ขึน้เฉลีย่ต่อปี (CAGR) ในอตัรารอ้ยละ 58.65 และรายไดผู้ป่้วยใน เฉลีย่ต่อเตยีงต่อวนั ลดลงเฉลีย่ต่อปี 
(CAGR) ในอตัราร้อยละ 12.36 ทัง้น้ี มผีลจากการเปิดด าเนินการรบัรกัษาและบรกิารผู้รบับรกิารจากการตดิเชื้อไวรสั 
COVID-19 จากการเปิด Hospitel หลายแหง่  

ปัจจุบนัยงัคงไดร้บัผลกระทบของการแพร่ระบาดอย่างต่อเน่ืองของเชื้อไวรสัโควคิ -19 ซึ่งท าใหม้หีอ้งพกัรองรบั
ความตอ้งการของผูร้บับรกิารไดม้ากขึน้เป็นปัจจยัส าคญั ในขณะทีค่า่รกัษาพยาบาลมผีลสมัพนัธก์บัโรคทีท่ าการรกัษา 

ต้นทนุกิจการโรงพยาบาล 
ตน้ทุนกจิการโรงพยาบาลในปี 2562-2564 มจี านวน 571.259 ลา้นบาท 566.64 ลา้นบาท และ 746.98 ลา้นบาทตามล าดบั 
โดยสดัส่วนตน้ทุนกจิการโรงพยาบาลต่อรายไดร้วมในปี 2562-2564 คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 68.84 รอ้ยละ 69.74 และรอ้ยละ 
52.44 ตามล าดบั สดัส่วนตน้ทุนกจิการโรงพยาบาลต่อรายไดร้วมลดลง โดยบรษิทัฯ มกีารใชม้าตรการควบคุมตน้ทุนด้าน
บุคลากรและสาธารณูปโภคซึง่เป็นต้นทุนหลกัอย่างเครง่ครดัในสถานการณ์เศรษฐกจิการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควคิ-19 
ซึ่งรายไดส้่วนที่เพิม่ขึ้นของการรบับรกิารรกัษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรสั COVID – 19 มอีตัราส่วนต้นทุนทีต่ ่ากว่าเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัการรบับรกิารรกัษาผูป่้วยในสภาวะปกต ิ 

 ก าไรขัน้ต้น  

 
ก าไรขัน้ต้น 

 
หน่วย 

ปีบญัชี  ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 2563 2564 
ก าไรขัน้ตน้ ลา้นบาท 244.98 232.69 665.58 

อตัราก าไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 30.00 29.11 47.12 

ในปี 2562-2564 บรษิทัมอีตัราก าไรขัน้ต้นคดิเป็นอตัราร้อยละ 30.00, 29.11 และ 47.12 ตามล าดบั โดยในปี 
2564 บรษิทัมอีตัราก าไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2563 เน่ืองจาก การเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการเปิดรบัรกัษา
ผูร้บับรกิารจากการตดิเชือ้ไวรสั COVID-19 

 

 



 

 รายได้อ่ืน 

 รายไดอ้ื่นหลกัประกอบดว้ย รายไดด้อกเบีย้รบั รายไดค้า่เชา่ และเงนิสนบัสนุนการขายจากผูผ้ลิต ซึง่เป็นรายไดท้ี่
ไมเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลโดยตรง โดยปี 2562-2564 บรษิทัมรีายไดอ้ื่นเทยีบรายไดร้วมคดิเป็นอตัราส่วน
รอ้ยละ 1.65 รอ้ยละ 1.63 และรอ้ยละ 0.83 ตามล าดบั    

 ต้นทนุในการจดัจ าหน่าย 

ต้นทุนในการจดัจ าหน่าย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายการตลาดและค่าใช้จ่ายพนักงานด้านการขาย โดยในปี 2562-2564 
ค่าใชจ้่ายในการขายอยู่ทีจ่ านวน 4.73 ลา้นบาท 6.05 ลา้นบาท และ 5.70 ลา้นบาทตามล าดบั ซึง่ในระหว่างปี 2562-2564 
ค่าใชจ้่ายในการขายเปรยีบเทยีบกบัรายไดร้วม คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 0.57  รอ้ยละ 0.74 และรอ้ยละ 0.40 ตามล าดบั ทัง้น้ี 
ในปี 2564 มคีา่ใชจ้า่ยในการโฆษณาประชาสมัพนัธใ์นสือ่ต่าง ๆ ลดลง 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บรษิทัมคี่าใชจ้่ายในการบรหิารปี 2562-2564 จ านวน 123.63 ลา้นบาท 115.53 ลา้นบาท และ 162.02ลา้นบาท
ตามล าดบั โดยสดัส่วนค่าใชจ้่ายในการบรหิารเปรยีบเทยีบกบัรายไดร้วม คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 14.89 รอ้ยละ 14.22 และ
ร้อยละ 11.73 ตามล าดบั ทัง้น้ี ในปี 2564 มูลค่าค่าใช้จ่ายในการบรหิารมจี านวนลดลงจากปี 2563 เน่ืองจากในปี 2564 
บรษิทัมมีาตรการควบคุมค่าใชจ้่ายอย่างเคร่องครดัในสถานการณ์เศรษฐกจิ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัCOVID-19 และ 
บรษิทัมรีายไดจ้ากการรบัรกัษาผูร้บับรกิารจากการตดิเชือ้ไวรสั COVID-19 ทีส่งู ท าใหอ้ตัราสว่นตน้ทุนเมือ่เทยีบกบัรายได้
รวม ลดลง เป็นสาระส าคญั 

 ต้นทนุทางการเงิน 

บริษัทมีต้นทุนทางการเงินปี 2562-2564 เป็นจ านวน 10.19 ล้านบาท 7.83 ล้านบาท และ 6.69 ล้านบาท
ตามล าดบั สดัส่วนต้นทุนทางการเงนิต่อรายไดร้วมมสีดัส่วนร้อยละ 1.23 รอ้ยละ 0.96 และรอ้ยละ 0.47 ตามล าดบั โดย
ตน้ทนุทางการเงนิลดลง เกดิจากการลดลงของอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร  

 ภาษีเงินได้ 

บรษิทัมคีา่ใชจ้า่ยภาษใีนปี 2562-2564 จ านวน 23.71 ลา้นบาท 22.64 ลา้นบาท และ 100.07 ลา้นบาทตามล าดบั 
โดยสดัสว่นภาษเีงนิไดต้่อรายไดร้วมอยูท่ีร่อ้ยละ 2.86 รอ้ยละ 2.79 และรอ้ยละ 7.03 ตามล าดบั  

 ก าไรสทุธิ 

ก าไรสุทธิของบริษัทปี 2562-2564 อยู่ที่ 96.41 ล้านบาท 93.84ล้านบาท และ 402.99 ล้านบาท ตามล าดบั        
คดิเป็นอตัราก าไรสุทธริอ้ยละ 11.61 ร้อยละ 11.55 และร้อยละ 28.29 ตามล าดบั โดยบรษิทัฯ มอีตัราก าไรสุทธปีิ 2564
เพิม่ขึน้ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2563 โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล ในการใหบ้รกิาร 
ผูร้บับรกิารจากการตดิเชือ้ไวรสั COVID-19 เน่ืองจากภาวะการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19  
  



 

4.2 วิเคราะหฐ์านะการเงิน 

 4.2.1 สินทรพัย ์

สนิทรพัยข์องบรษิทัแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ประกอบดว้ย สนิทรพัยห์มนุเวยีน ไดแ้ก่ เงนิสดและรายการเทยีบเทา่
เงนิสด เงนิลงทุนระยะสัน้กบัสถาบนัการเงนิ ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น สนิคา้คงเหลอื และสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน ไดแ้ก่ 
อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน ทีด่นิอาคารและอุปกรณ์ เป็นต้น โดยสนิทรพัย์รวมของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มจี านวน 1,751.26 ลา้นบาท, 1,804.16 ลา้นบาท และ 2,214.52 ลา้น
บาท ตามล าดบั โดยมลูค่าสนิทรพัยข์ยายตวัในช่วงปี 2562-2564 เป็นผลจากการทีบ่รษิทัฯ มสีนิทรพัยห์มนุเวยีนประเภท
เงนิสดและรายการเทยีบเงนิสด,ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่นเพิม่ขึน้ 

สนิทรพัย์หมุนเวยีน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 
119.82 ลา้นบาท 239.23 ลา้นบาท และ 717.04 ลา้นบาท  ตามล าดบั โดยมสีดัส่วนสนิทรพัยห์มนุเวยีนต่อสนิทรพัยร์วมปี 
2562-2564  คดิเป็นรอ้ยละ 6.84 รอ้ยละ 13.26 และรอ้ยละ 33.38 ตามล าดบั 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มจี านวน 
1,631.43 ลา้นบาท, 1,564.93 ลา้นบาท และ 1,497.48 ลา้นบาท ตามล าดบั ทัง้น้ี รายการสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีม่มีลูค่า
สูงสุด ได้แก่ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งมสีดัส่วนต่อสินทรพัย์รวมร้อยละ 91.58  ร้อยละ 84.64 และร้อยละ 67.62  
ตามล าดบั  

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัฯ มเีงนิสดและรายการ
เทยีบเทา่เงนิสดเป็นจ านวน 49.21 ลา้นบาท 158.88 ลา้นบาท และ 237.71 ลา้นบาท ตามล าดบั  

 ลกูหน้ีการค้า (สทุธิ) 

ลกูหน้ีการคา้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 แยกรายละเอยีด
ตามอายกุารคา้งช าระแสดงตามตาราง ดงัน้ี  

ลกูหน้ีการค้า 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 
     - บคุคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - - 4.53 1.15 

     - บคุคล/กจิการอื่น 29.41 61.97 31.36 56.57 71.30 18.06 
เกนิก าหนดช าระ 
  1-30 วนั       

- กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - - 1.71 0.43 
     - กจิการอื่น 10.08 21.24 15.54 28.03 135.31 34.27 
  31-60 วนั 3.53 7.43 3.34 6.02 145.99 36.97 
  61-90 วนั 1.78 3.75 1.30 2.34 10.97 2.78 



 

  91-180 วนั 0.96 2.03 0.50 0.90 16.35 4.14 
  180-365 วนั 0.64 1.35 1.63 2.94 1.56 0.40 
  365 วนัขึน้ไป 0.32 0.67 0.55 0.99 0.11 0.03 
รวมลกูหน้ีการค้าท่ีออกใบแจ้งหน้ีแล้ว 46.72 98.44 54.22 97.80 387.83 98.23 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะ
เกดิขึน้หน้ี 

(1.06) (2.24) (2.02) (3.64) (3.33) (0.84) 

สทุธิ 45.65 96.20 52.20 94.16 384.50 97.39 

ลกูหนี้การคา้ทีย่งัไมไ่ดอ้อกใบแจง้หน้ี 1.80 3.80 3.24 5.84 10.35 2.61 

รวมลกูหน้ีการค้า-สทุธิ 47.45 100.00 55.44 100.00 394.85 100.00 

สดัส่วนลูกหน้ีการคา้ทีเ่กนิก าหนดช าระไม่เกนิ 90 วนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ
วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มสีดัส่วนรอ้ยละ 94.39 รอ้ยละ 92.96 รอ้ยละ 93.66 ตามล าดบั โดยสดัส่วนดงักล่าวอยู่ในระดบัสงู 
เป็นผลจากบรษิทัมนีโยบายการควบคมุและบรหิารลกูหนี้ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการเกบ็หน้ีของบรษิทัทีไ่ดว้างไว ้ 

โดยบรษิทัก าหนดใหเ้ครดติทางการคา้ของบรษิทัแก่ลูกหน้ีบรษิทัประกนั อยู่ทีป่ระมาณ  30-60 วนั และก าหนด
เกณฑก์ารตัง้คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูในอตัรารอ้ยละ 100 ในกรณีทีล่กูหน้ีบรษิทัประกนัทีค่า้งช าระนานเกนิกว่า 6เดอืนขึน้ไป 
ส าหรบัลูกหน้ีหน่วยงานราชการ ไดแ้ก่ ส านักงานประกนัสงัคม กรมบญัชกีลาง กองทุนเงนิทดแทนผู้ประสบภยัจากการ
ท างาน และลกูหน้ีตัง้เบกิจากหน่วยงานภาครฐัอื่น ๆ เป็นตน้  บรษิทัไดก้ าหนดเกณฑต์ัง้คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญูในอตัรารอ้ย
ละ 100 กรณีลกูหน้ีดงักล่าวคา้งช าระนานเกนิ 1 ปีขึน้ไป ส่วนลกูหน้ีทัว่ไป บรษิทัไมไ่ดม้นีโยบายในการใหเ้ครดติ แต่กรณี
เกดิรายการลกูหน้ีทัว่ไป บรษิทัไดก้ าหนดเกณฑก์ารตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูในอตัรารอ้ยละ 100 ในกรณีทีล่กูหน้ีทัว่ไปที่
คา้งช าระนานเกนิกวา่ 1 เดอืนขึน้ไป 

ในกรณีทีลู่กหน้ีบรษิทัประกนัและลูกหน้ีทัว่ไปคา้งช าระนานเกนิกว่า 1 ปีขึน้ไปนับจากวนัทีถ่งึก าหนดช าระ และ
บรษิทัได้ติดตามทวงถามตามหลกัเกณฑ์ที่สรรพากรก าหนดแล้ว บรษิทัจะท าการตดัเป็นหน้ีสูญทัง้จ านวน ส่วนลูกหน้ี
หน่วยงานราชการบรษิทัไดม้นีโยบายการตดัหน้ีสญูลกูหนี้กลุม่ทีม่รีะยะเวลาการจา่ยช าระลา่ชา้นานเกนิ 2 ปี  

 สินค้าคงเหลือ 

สนิคา้คงเหลอื (สทุธ)ิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2564   มจี านวน 
21.67 ลา้นบาท 23.41 ลา้นบาท และ 29.68 ลา้นบาท  ตามล าดบั ส าหรบัช่วงปี 2562-2564 บรษิทัมรีะยะเวลาขายสนิคา้
เฉลีย่ เทา่กบั 13.00 วนั  

หน่วย : ลา้นบาท 
 

สินค้าคงเหลือ (สทุธิ) 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 2563 2564 
ยาและเวชภณัฑ ์ 21.87 23.77 30.40 
หกั ค่าเผื่อสินค้าเส่ือมคณุภาพ (0.20) (0.36) (0.72) 
สินค้าคงเหลือ (สทุธิ) 21.67 23.41 29.68 



 

บรษิทัฯ มกีารบรหิารสนิคา้คงคลงัอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยมกีารก าหนดใหเ้จา้หน้าทีป่ระจ าคลงัสนิคา้ และหอ้งยา
ตอ้งท าการตรวจสอบยาและเวชภณัฑใ์นคลงัสนิคา้และหอผูป่้วยอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี บรษิทัมกีารบรหิารความสมัพนัธ์
ทีด่กีบัผูจ้ดัจ าหน่ายยา ท าใหบ้รษิทัสามารถขอเปลีย่นคนืยาทีใ่กลห้มดอายุกบัผูจ้ดัจ าหน่ายได ้นอกจากน้ี บรษิทัมนีโยบาย
ในการตัง้คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของสนิคา้ลา้สมยัและเสือ่มสภาพ ในกรณีทีบ่รษิทัไมส่ามารถคนืยาดงักลา่วแก่ผูจ้ดัจ าหน่ายได้ 

 เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค า้ประกนั 

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีต่ดิภาระค ้าประกนั เป็นผลสบืเน่ืองจาก การขอออกหนังสอืค ้าประกนัการจากสถาบนั
การเงนิ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มจี านวน 1.94 ลา้นบาท 
ทัง้น้ี เพือ่ค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า และค ้าประกนัการซือ้ยาและเวชภณัฑ ์  

 อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน ไดแ้ก่ ทีด่นิเปล่าบรเิวณต าบลชุมแพ อ าเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น ซึง่ในปัจจุบนั
บรษิทัยงัไมม่กีารใชง้านทีด่นิดงักลา่ว โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
บนัทกึบญัชใีนราคาทนุ จ านวน 12.00 ลา้นบาท  

 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (สทุธิ) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมทีี่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ จ านวน 1,603.73 ลา้นบาท  1,527.13 ลา้นบาท และ 1,453.44 ลา้นบาท  ตามล าดบั โดยมมีลูค่าลดลง เน่ืองจาก
การตดัคา่เสือ่มราคาตามปกต ิ

 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (สทุธิ) 

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน (สุทธ)ิ ของบรษิทัไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 วนัที ่31 
ธนัวาคม 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มจี านวน 6.57 ลา้นบาท, 5.67 ลา้นบาท และ 5.48 ลา้นบาท ตามล าดบั เกดิ
จากบรษิทัลงทนุดา้นโปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละระบบสารสนเทศ มลูคา่ลดลงเน่ืองจากการตดัจ าหน่ายตามปกต ิ 

 สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี (สทุธิ) 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีป็นรายการแสดงผลแตกต่างชัว่คราวระหว่าง การประเมนิภาษจีากก าไรทาง
บญัชกีบัก าไรตามเกณฑ์ภาษีอากร ทัง้น้ี ผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าวของบรษิทัส่วนใหญ่เกิดจากรายการค่าเผื่อสนิคา้
ลา้สมยั ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน และการเช่าซื้อสนิทรพัย ์ซึง่เป็นค่าใชจ้่ายทางบญัช ีแต่ไมน่บัเป็นค่าใชจ้่ายทาง
ภาษี ส่งผลให้มูลค่าภาษีที่จ่ายจริงสูงกว่ามูลค่าภาษีทางบญัชีซึ่งค านวณจากก าไรก่อนหกัภาษีในงบการเงนิ บรษิทัจึง
แสดงผลแตกต่างชัว่คราวดงักลา่วเป็นสนิทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงนิ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 วนัที ่31 ธนัวาคม 
2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มจี านวน 5.16 ลา้นบาท, 6.32 ลา้นบาท และ 10.74 ลา้นบาท ตามล าดบั  

 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน - เงินมดัจ า 

บรษิทัมสีนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น – เงนิมดัจ า ซึง่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และวนัที ่
31 ธนัวาคม 2564 จ านวน  0.11 ลา้นบาท  



 

 4.2.2 หน้ีสิน 

หน้ีสนิหลกัของบรษิทัแบง่ออกเป็น หน้ีสนิหมนุเวยีน และหน้ีสนิไมห่มนุเวยีน ซึง่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 วนัที ่
31 ธนัวาคม 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมหีน้ีสนิหมนุเวยีน จ านวน 240.53 ลา้นบาท, 225.36 ลา้นบาท และ 
418.24 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยสดัสว่นหน้ีสนิหมนุเวยีนต่อหน้ีสนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
และวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มสีดัส่วนรอ้ยละ 55.45 รอ้ยละ 50.20 และรอ้ยละ 78.22 ตามล าดบั สดัส่วนทีเ่พิม่ขึ้นเกดิจาก
เงนิมดัจ ารบัจองคา่วคัซนีโควคิ-19และภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย เป็นหลกั 

หน้ีสนิไม่หมุนเวยีน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มจี านวน 
193.24 ลา้นบาท, 223.52 ลา้นบาท และ 116.43 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยลดลงจากการบรษิทัช าระคนืเงนิกู้ยมืระยะยาว 
เป็นหลกั 

 เจ้าหน้ีการค้า 

เจ้าหน้ีการค้าของบรษิทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 มี
จ านวน 30.73 ลา้นบาท, 35.43 ลา้นบาท และ 65.89 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยในปี 2564 เพิม่ขึน้เกดิจากเจา้หน้ีการคา้
ประเภทยาและเวชภณัฑ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิาร ผูร้บับรกิารจากการตดิเชื้อไวรสั COVID-19 โดยระยะเวลาช าระหน้ี
เฉลีย่ของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 เทา่กบั 16.83 วนั, 19.53 
วนั และ 17.08 วนั ตามล าดบั  

 เจ้าหน้ีอ่ืน 

เจา้หนี้อื่น ไดแ้ก่ คา่แพทยค์า้งจา่ย เงนิเดอืนคา้งจา่ย คา่บรกิารวชิาชพีคา้งจา่ย เป็นตน้  โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2562 วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มีจ านวน 98.18 ลา้นบาท 51.92 ลา้นบาท และ 131.56 ลา้น
บาท  ตามล าดบั โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มรีายการเงนิมดัจ ารบัคา่จองวคัซนี จ านวน 83.23 ลา้นบาท เป็นหลกั  

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

บรษิทัมวีงเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 1 แห่ง โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มมีลูค่าวงเงนิกูย้มืรวม 620 ลา้น
บาท โดยแบง่เป็น วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี10.00 ลา้นบาท และวงเงนิกูร้ะยะยาว 610 ลา้นบาท ซึง่วงเงนิทัง้หมดมหีลกัประกนั
เป็นทีด่นิและอาคารโรงพยาบาลของบรษิทัโดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม 
2564 บรษิทัมเีงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจ านวน 266.67 ล้านบาท 288.53 ล้านบาท และ 186.43 ล้านบาท 
ตามล าดบั  

 หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น รายการหลกัประกอบดว้ย ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ยคา้งจา่ย และเงนิประกนัสงัคมคา้งจา่ย โดย 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มจี านวน 1.25 ลา้นบาท , 1.18 ลา้นบาท 
และ 2.77 ลา้นบาท ตามล าดบั  

 หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิเกี่ยวกบัอุปกรณ์ และเครื่องมอืเครื่องใช ้โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 วนัที ่31 
ธนัวาคม 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2564  มจี านวน 2.5 ลา้นบาท 9.49 ลา้นบาท และ 7.39 ลา้นบาท ตามล าดบั   



 

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

หน้ีสนิภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานของบรษิทัเป็นโครงการเกษยีณอายุ ตามอตัราเงนิเดอืนเดอืนสุดทา้ย ซึง่
ใหผ้ลประโยชน์แก่พนกังานในรปูการประกนัระดบัเงนิเกษยีณอายทุีจ่ะไดร้บั โดยผลประโยชน์ทีใ่หจ้ะขึน้อยูก่บัระยะเวลาการ
ท างานและเงนิเดือนในปีสุดท้ายของพนักงานก่อนที่จะเกษียณอายุ ท าการค านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ่ง
ประมาณการจากมลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะตอ้งจา่ยในอนาคต โดยขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณ อาทิ
เช่น อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนพนกังาน อตัราการหมนุเวยีนพนกังาน อายุเกษยีณ เป็นตน้ ทัง้น้ี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2562 วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมภีาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานเป็นจ านวน 25.02 
ลา้นบาท, 29.56 ลา้นบาท และ 29.06 ลา้นบาท ตามล าดบั  

 ภาระผกูพนั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564  บรษิทัมภีาระผกูพนัรวมจ านวน 38.00 ลา้นบาท (หมายเหตุประกอบงบการเงนิ ขอ้ 
28) 

4.2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมสีว่นของผูถ้อืหุน้จ านวน 
1,317.48 ลา้นบาท  1,355.28 ลา้นบาท และ 1,679.85 ลา้นบาท 
 

4.3 วิเคราะหโ์ครงสร้างทางการเงิน 
อตัราสว่นนโยบายการเงนิหลกัของบรษิทัมดีงัน้ี  

 อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2564 เทา่กบั 0.33 เทา่, 0.33 เทา่ และ 0.32 เทา่ ตามล าดบั  

 อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และวนัที่  
31 ธนัวาคม 2564 เทา่กบั 22.28 เทา่ 14.10 เทา่ และ 76.20 เทา่ ตามล าดบั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.4 วิเคราะหส์ภาพคล่อง 

 กระแสเงินสด 

รายละเอยีดแหลง่ทีม่าและแหลง่ใชไ้ปของกระแสเงนิสดแยกตามประเภท สรปุตามตาราง ดงัต่อไปน้ี 

                หน่วย : ลา้นบาท 
 

กระแสเงินสด 
ปีบญัชี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 2563 2564 
เงนิสดสทุธไิดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมการด าเนินงาน 203.32 186.10 291.31 
เงนิสดสทุธไิดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมการลงทนุ (149.55) (54.32) (19.97) 
เงนิสดสทุธไิดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมจดัหาเงนิ (73.63) (22.12) (192.51) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (19.87) 109.67 78.83 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ตน้ปี 69.08 49.21 158.88 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายปี 49.21 158.88 237.71 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมเีงนิสดและรายการ

เทยีบเทา่เงนิสด จ านวน 69.08 ลา้นบาท, 49.21 ลา้นบาท และ 158.88 ลา้นบาท  

โดยในปี 2562-2564 บรษิทัมกีระแสเงนิสดสทุธทิีไ่ดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน เป็นเงนิจ านวน 203.32 ลา้นบาท 
186.10 ลา้นบาท และ 291.31 ลา้นบาท  

ในขณะทีบ่รษิทัมกีระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนในปี 2562-2564 จ านวน 149.55 ลา้นบาท 54.32 ลา้น
บาท และ 19.97 ลา้นบาท ตามล าดบั  

ทัง้น้ี ในปี 2564 บรษิทัมกีระแสเงนิสดสุทธใิช้ไปจากกจิกรรมจดัหาเงนิ จ านวน 192.51 ล้านบาท ซึ่งเกิดจาก
บรษิทัจา่ยช าระเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ จ านวน 102.10 ลา้นบาทและ จา่ยเงนิปันผลจ านวน 81.62 ลา้นบาท เป็นหลกั 

 อตัราส่วนสภาพคล่อง 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมอีตัราส่วนสภาพคล่อง 
(Current Ratio) เท่ากบั 0.50 เท่า 1.06 เท่า และ 1.71 เท่า ตามล าดบั  ในขณะทีม่อีตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ (Quick 
Ratio) เท่ากบั 0.41 เท่า, 0.96 เท่า และ 1.64 เท่า ตามล าดบั ทัง้น้ี พจิารณาจากอตัราส่วนสภาพคล่องประเภทต่าง ๆ 
พบวา่ สภาพคลอ่งของบรษิทั เพิม่ขึน้ เน่ืองจากบรษิทัฯ มนีโยบายเตรยีมสภาพคล่องทางการเงนิในพรอ้มส าหรบัภาวะการ
ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ซึง่มผีลกระทบต่อการด าเนินการคอ่นขา้งมาก   

 วงจรเงินสด 

วงจรเงนิสดเฉลีย่ของบรษิทัในปี 2562-2564  เท่ากบั 13.04 วนั 16.64 วนั และ 10.36 วนั ตามล าดบั โดยวงจร
เงนิสดดงักลา่วแสดงใหเ้หน็วา่ บรษิทัตอ้งเตรยีมเงนิสดเพือ่รองรบัการด าเนินธรุกจิโดยเฉลีย่ประมาณ 13.34 วนั ซึง่ในชว่งที่
ผา่นมาบรษิทัใชก้ระแสเงนิสดภายในกจิการเพือ่การบรหิารสภาพคลอ่งของบรษิทัเป็นหลกั  

 



 

4.5 อตัราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (Return on Equity : ROE) ในปี 2562-2564  คดิเป็นรอ้ยละ 7.43 รอ้ยละ 7.02 และ
รอ้ยละ 26.56 ตามล าดบั โดยอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ในปี 2564 เพิม่ขึน้จากผลประกอบการทีด่ขี ึ้น  จาการเปิดรบัรกัษา
และบริการ ผู้รบับริการจากการติดเชื้อไวรสั COVID-19 ซึ่งท าให้บริษทัมขีดีความสามารถในการให้บริการผู้ป่วยได้มี
ประสทิธภิาพมากขึน้   

 มลูค่ายติุธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

มลูค่าตามบญัชแีละมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ 
2563 มดีงัต่อไปน้ี 

มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม

ราคาทุนตดัจ าหน่าย ราคาทุนตดัจ าหน่าย

หนีสิ้นทางการเงนิ

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 206,433,831          206,433,831          308,530,043          308,530,043          

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 7,389,198              7,389,198              9,490,776              9,490,776              
รวม 213,823,029          213,823,029          318,020,819          318,020,819          

25632564

บาท

 

เน่ืองจากสนิทรพัยท์างการเงนิโดยส่วนใหญ่เป็นเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น เงนิ
ฝากสถาบนัการเงนิทีต่ดิภาระค ้าประกนั และหน้ีสนิทางการเงนิโดยส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น ซึง่จดั
อยู่ในประเภทระยะสัน้ มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิดงักล่าวใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ตาม
บญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.6 เครื่องมือทางการเงิน 

 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

เครื่องมอืทางการเงนิทีส่ าคญัของบรษิทัตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่ 7 เรื่อง การ
เปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ ประกอบดว้ยเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 
และเงนิฝากสถาบนัการเงนิทีต่ดิภาระค ้าประกนั เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ และเงนิกูย้มืจาก
สถาบนัการเงนิ บรษิทัมคีวามเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งมอืทางการเงนิดงักลา่ว  

 ความเส่ียงด้านเครดิต 

ความเสีย่งดา้นเครดติ หมายถงึ ความเสีย่งทีลู่กคา้ไม่สามารถช าระหน้ีตามเงื่อนไขทีต่กลงไว ้และความเสีย่งจาก
คู่สญัญาไมส่ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขในสญัญา ซึง่อาจท าใหเ้กดิความสญูเสยีทางการเงนิได ้บรษิทัไมม่กีารกระจกุ
ตวัอย่างมนีัยส าคญัของความเสีย่งดา้นเครดติ ทัง้น้ีฝ่ายบรหิารของบรษิทับรหิารความเสีย่งน้ีโดยการก าหนดให้มี
นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม  ดงันัน้ บริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รบัความเสียหายที่เป็น
สาระส าคญัจากการใหส้นิเชื่อ จ านวนเงนิสูงสุดทีบ่รษิทัอาจต้องสูญเสยีจากการใหส้นิเชื่อ คอื มลูค่าตามบญัชขีอง
ลกูหนี้การคา้ซึง่ไดห้กัดว้ยคา่เผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ตามทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 

 ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ 

ความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบี้ย หมายถึง การที่มูลค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิหรอืหน้ีสนิทางการเงนิ หรอืรายได้
ดอกเบีย้สทุธ ิอาจเกดิการเปลีย่นแปลงเน่ืองจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ในตลาด 

สนิทรพัย์ทางการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิของบรษิทัโดยส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบี้ยลอยตวัโดยอ้างอิงตามอตัรา
ตลาด เช่น อตัราดอกเบี้ยลูกคา้ชัน้ดขีองธนาคารพาณิชย์ ดอกเบี้ยเงนิฝากออมทรพัย์/เงนิฝากประจ า หรอื อตัรา
ดอกเบีย้อา้งองิอื่น เป็นตน้ 

สนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิทีส่ าคญั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สามารถจดัตามประเภท
อตัราดอกเบีย้ ส าหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิซึง่มอีตัราดอกเบีย้คงทีส่ามารถแยกตามวนัทีค่รบ
ก าหนดหรอืวนัทีม่กีารก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม ่(หากวนัทีม่กีารก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหมถ่ึงก่อน) นบัจากวนัทีใ่น
งบแสดงฐานะการเงนิไดด้งัน้ี 



 

อัตราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม
อัตราตลาด ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 232,877,879   -               -             -            4,827,618      237,705,497  
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน -               -               -             -            395,373,761  395,373,761  
เงินฝากสถาบันการเงิน
   ท่ีติดภาระค้้าประกัน -               1,941,000      -             -            -               1,941,000      

หน้ีสินทางการเงิน

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน -               -               -             -            107,539,073  107,539,073  

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน -               124,566,021  81,867,810  -            -               206,433,831  

หน้ีสินตามสัญญาเช่า -               2,241,458      4,477,592    670,148     -               7,389,198      

บาท

-

2.00 - 2.48

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564

ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบก้าหนด
อัตราดอกเบ้ีย

อัตราดอกเบ้ียคงท่ี

ของสัญญาหรือก่อนก้าหนดอัตราใหม่

3.25 - 5.92

ร้อยละ

0.05 - 0.20
-

0.10 - 0.15

 

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 -                   -                    -                  -                55,534,911    55,534,911      

เงินฝากสถาบนัการเงิน

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

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -                   -                    -                  -                80,479,778    80,479,778      
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน -                   122,338,174      186,191,869   -                -                 308,530,043    
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -                   2,101,578         6,207,197       1,182,001      -                 9,490,776        

บาท

-
2.00 - 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

 

 
 
 

 



 

 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง คอื ความเสีย่งทีบ่รษิทัฯ อาจไดร้บัความเสยีหายอนัสบืเน่ืองมาจากทีบ่รษิทัไมส่ามารถ
เปลีย่นสนิทรพัย์เป็นเงนิสดและหรอืไม่สามารถจดัหาเงนิทุนไดเ้พยีงพอตามความต้องการและทนัต่อเวลาทีบ่รษิทั
จะตอ้งน าไปช าระภาระผกูพนัไดเ้มือ่ครบก าหนด 

บรษิทัฯ มนีโยบายในการบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง โดยจดัให้มกีารตดิตามและวางแผนเกีย่วกบักระแสเงนิ
สด รวมทัง้จดัหาวงเงนิสนิเชือ่จากสถาบนัการเงนิเพือ่ใหเ้พยีงพอต่อการด าเนินธรุกจิของบรษิทั 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ระยะเวลาคงเหลอืของเครื่องมอืทางการเงนินับจากวนัสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน มดีงัน้ี 

เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 237,705,497    -              -                 -            -           237,705,497   
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน -                395,373,761  -                 -            -           395,373,761   
เงินฝากสถาบันการเงิน
   ท่ีติดภาระค้ าประกัน -                1,941,000      -                 -            -           1,941,000      

หน้ีสินทางการเงิน

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน -                107,539,073  -                 -            -           107,539,073   

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน -                124,566,021  81,867,810       -            -           206,433,831   

หน้ีสินตามสัญญาเช่า -                2,241,458      4,477,592         670,148      -           7,389,198      

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564
บาท

 

เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ไม่มีก้าหนด รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 158,882,969    -               -                  -             -           158,882,969   
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน -                55,534,911    -                  -             -           55,534,911     
เงินฝากสถาบันการเงิน
   ท่ีติดภาระค้้าประกัน -                1,941,000      -                  -             -           1,941,000       

หน้ีสินทางการเงิน

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน -                80,479,778    -                  -             -           80,479,778     

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน -                122,338,174   186,191,869      -             -           308,530,043   

หน้ีสินตามสัญญาเช่า -                2,101,578      6,207,197         1,182,001    -           9,490,776       

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563
บาท

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที� 2 
นโยบายกาํกบัและดแูลกจิการ

56-1
ONE REPORT 



 

 

ส่วนท่ี 2 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

6.1 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีระบบการบรหิารจดัการทีโ่ปร่งใส และสามาถตรวจอบได ้ เพือ่

เป็นการเสรมิสรา้งความเชื่อมัน่ในกลุ่มผูถ้อืหุน้ ผูล้งทนุ และผูม้สีว่นไดเ้สยี ดงันัน้คณะกรรมการบรษิทัจงึไดก้ าหนดคู่มอืการ
ก ากบัดูแลกจิการ จรรยาบรรณทางธุรกจิและขอ้พงึปฏบิตัใินการท างาน โดยเป็นการปฏบิตัติามแนวทางการก ากบัดูแล
กิจการที่ดี ซึ่งก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ น้ี  ได้เปิดเผยข้อมูลไว้ที่เว็บไซต์ของ บริษัทฯ 
https://rph.co.th/investor-relations/vision/ 

ตลอดปี 2564 บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่มีาโดยตลอด โดยไดน้ าหลกัการปฏบิตัติามขอ้พงึ
ปฏบิตัทิีด่ ี(Code of Best Practices) มาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานของบรษิทั และบรษิทัฯ ไดก้ าหนดใหพ้นกังานทุก
คนทราบถงึจรยิธรรมในการปฏบิตังิาน และจะท าการปฐมนิเทศใหพ้นักงานก่อนการเริม่ท างาน ทัง้น้ี จะมกีารตดิตามการ
ปฏบิตัิงานตามจรยิธรรมผ่านกระบวนการตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ ด้วย ครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด ดงัแนวทาง
ต่อไปน้ี 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บรษิทัฯ ตระหนกัและใหค้วามส าคญัในสทิธพิืน้ฐานต่าง ๆ ของผูถ้อืหุน้ ทัง้ในฐานะของเจา้ของบรษิทัฯ และในฐานะ
นักลงทุนในหลกัทรพัย์ เช่น สทิธใินการซื้อ ขาย หรอืโอนหลกัทรพัย์ทีต่นถอือยู่ สทิธใินการไดร้บัขอ้มลูของบรษิทัฯอย่าง
เพยีงพอ สทิธใินการทีจ่ะไดร้บัสว่นแบ่งผลก าไรจากบรษิทัสทิธติ่าง ๆ ในการประชุมผูถ้อืหุน้ สทิธใินการแสดงความคดิเหน็ 
สทิธใินการร่วมตดัสนิใจในเรื่องส าคญัของบรษิทัฯ เช่น การจดัสรรเงนิปันผล การแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้
ผูส้อบบญัช ีการอนุมตัธิรุกรรมทีส่ าคญัและมผีลต่อทศิทางในการด าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

นอกเหนือจากสทิธพิืน้ฐานต่าง ๆ ขา้งตน้แลว้ บรษิทัฯ ยงัไดด้ าเนินการในเรือ่งต่าง ๆ ทีเ่ป็นการอ านวยความสะดวก
ในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี :- 

1. บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารประชุมใหญ่สามญัประจ าปีทุกปี โดยจะจดัภายใน 4 เดอืนนบัจากวนัสิน้สุดรอบบญัชใีนแต่
ละปี พรอ้มทัง้จดัส่งหนังสอืนัดประชุม และขอ้มลูประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบล่วงหน้า  7 วนั
ก่อนการประชุม และลงประกาศหนงัสอืพมิพแ์จง้วนันดัประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนัก่อนทีจ่ะถงึวนัประชุม โดย
ในแต่ละวาระการประชมุจะมคีวามเหน็ของคณะกรรมการประกอบไปพรอ้มดว้ย 

2. บรษิทัฯ จะเผยแพร่ขอ้มลูประกอบวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ พรอ้มทัง้ชี้แจงสทิธิ
ของผูถ้อืหุน้ในการเขา้ประชมุ และสทิธอิอกเสยีงลงมตขิองผูถ้อืหุน้ 

3. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอสิระหรอืบุคคลใด ๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงที ่บรษิทัฯ ไดจ้ดัส่งไป
พรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชมุ  



 

 

4. นอกจากน้ี ในการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะท าการแนบแผนทีแ่สดงสถานทีจ่ดัประชุมผูถ้อืหุน้ไวใ้นหนงัสอื
เชญิประชุม รวมถงึเลอืกวนั เวลาทีเ่หมาะสม และจดัสรรเวลาในการประชุมอย่างเพยีงพอ เพือ่อ านวยความสะดวกแก่ผูถ้อื
หุน้ 

5. ก่อนการประชุม บรษิทัฯจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถส่งความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามไดล้่วงหน้า
ก่อนวนัประชมุ 

6. ในการประชุม บรษิทัฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ตัง้ขอ้ซกัถาม ใหข้อ้เสนอแนะ หรอืแสดงความเหน็ต่อทีป่ระชุม
ในประเดน็ต่าง ๆ อย่างอสิระและเท่าเทยีมกนั ทัง้น้ี ในการประชุมผูถ้อืหุน้จะมกีรรมการและผูบ้รหิารทีเ่กี่ยวขอ้งเขา้ร่วม
ประชมุเพือ่ตอบค าถามและใหข้อ้มลูรายละเอยีดในทีป่ระชมุ 

 

หมวดท่ี 2  การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทฯ จะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัทุกราย และก าหนดให้สทิธิออกเสยีงในที่ประชุมเป็นไปตาม
จ านวนหุน้ โดยหน่ึงหุน้มสีทิธเิทา่กบัหน่ึงเสยีงและไมก่ระท าการใด ๆ ทีเ่ป็นการจ ากดัหรอืละเมดิสทิธหิรอืลดิรอนสทิธขิองผู้
ถอืหุน้ ไมว่า่จะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย นกัลงทนุสถาบนั ผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิทัง้น้ี บรษิทัฯ ก าหนดใหก้รรมการ
อสิระเป็นผูม้หีน้าทีด่แูลผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย โดยผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคดิเหน็หรอืขอ้รอ้งเรยีนไปยงั
กรรมการอสิระซึง่จะพจิารณาด าเนินการใหเ้หมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นขอ้รอ้งเรยีน กรรมการอสิระจะด าเนินการ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและหาวธิกีารแก้ไขให้เหมาะสม กรณีเป็นขอ้เสนอแนะที่เป็นเรื่องส าคญัและมผีลต่อผู้มสี่วนไดเ้สยี
โดยรวม หรอืมผีลต่อการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ กรรมการอสิระจะเสนอเรื่องดงักล่าวต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณา
ก าหนดเป็นวาระการประชมุในการประชมุผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ 

บรษิทัฯ จะอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อย ใหส้ามารถเสนอชื่อกรรมการหรอืเสนอวาระเพิม่เตมิไดก้่อนวนั
ประชุมผูถ้อืหุน้ โดยบรษิทัฯ จะก าหนดหลกัเกณฑ์ที่ชดัเจนเป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกบัแนวทางในการใหผู้ถ้ือหุ้นราย ย่อย
เสนอชื่อบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ รวมทัง้หลกัเกณฑ์เพื่อพจิารณาว่า บรษิทัฯ จะเพิม่วาระการประชุมตามที่ผูถ้อื
หุน้รายยอ่ยเสนอหรอืไม ่

การด าเนินการประชุมเป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิทั ตามล าดบัวาระการประชุม มกีารเสนอรายละเอยีดในแต่ละวาระ
ครบถ้วน มกีารแสดงขอ้มลูประกอบการพจิารณาอย่างชดัเจน รวมทัง้จะไม่เพิม่วาระการประชุมทีไ่ม่แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ
ล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระทีม่คีวามส าคญัทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสนิใจ ทัง้น้ี ใน
กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระหรอื
บุคคลใด ๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสอืมอบฉันทะที่บรษิทัฯ ได้จดัส่งไปพร้อมกบัหนังสอืนัดประชุม การ
ลงคะแนนเสยีงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามล าดบัวาระทีก่ าหนด โดยวาระการเลอืกตัง้กรรมการจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ได้ ใช้
สทิธใินการแต่งตัง้กรรมการดว้ยการลงมตเิป็นรายคน 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดใหก้รรมการรายงานการมสีว่นไดเ้สยีในวาระการประชมุใด ๆ อยา่งน้อยก่อนการพจิารณาในวาระ
ทีเ่กี่ยวขอ้งในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัและบนัทกึส่วนได้เสยีดงักล่าวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั
รวมทัง้หา้มมใิหก้รรมการทีม่สี่วนไดเ้สยีอย่างมนียัส าคญัในลกัษณะทีจ่ะไมส่ามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระในวาระที่
เกีย่วขอ้งมสีว่นรว่มในการประชมุในวาระนัน้ ๆ 

นอกจากนัน้ บรษิทัฯ ไดก้ าหนดมาตรการการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในโดยมชิอบ ( Insider trading) ของบุคคลที่
เกีย่วขอ้ง ซึง่หมายถงึ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานในหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูภายใน (รวมทัง้คู่สมรสและบตุรที่



 

 

ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะของบคุคลดงักลา่ว) โดยหา้มบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งท าการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ เป็นระยะเวลาอยา่ง
น้อย 1 เดือน ก่อนมกีารเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจ าปี และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชัว่โมง
ภายหลงัการเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ รวมทัง้หา้มไมใ่หเ้ปิดเผยขอ้มลูนัน้ต่อบคุคลอื่นดว้ย 

บรษิทัฯ ไดใ้หข้อ้มลูแก่กรรมการ และผูบ้รหิารเกีย่วกบัหน้าทีท่ีผู่บ้รหิารตอ้งรายงานการถอืหลกัทรัพยใ์น บรษิทัและ
บทก าหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 และตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย และในกรณีทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารมกีารซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทั ต้องรายงานการถอืหลกัทรพัย์ในบรษิทัของ
ตนเอง คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.
2535 ภายใน 3 วนัท าการ ให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อ
สาธารณะต่อไป 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

 บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม ไมว่่าจะเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก่ พนกังานและ
ผูบ้รหิารของบรษิทัหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก เชน่ คูแ่ขง่ คูค่า้ ลกูคา้ เป็นตน้ โดยบรษิทัฯ ตระหนกัดวีา่ การสนบัสนุนและ
ขอ้คดิเหน็จากผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานและการพฒันาธุรกจิของบรษิทัดงันัน้ บรษิทัฯ จะ
ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหส้ทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีดงักล่าวไดร้บัการดแูลเป็นอย่างด ีนอกจากนัน้ 
บรษิทัฯ ยงัส่งเสรมิใหม้คีวามร่วมมอืระหว่างบรษิทัและกลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยีแต่ละกลุ่ม เพือ่สรา้งความมัน่คงใหแ้ก่บรษิทัตาม
แนวทาง ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผูถ้อืหุน้ : บรษิทัฯ มุง่เน้นพฒันาองคก์รใหม้กีารเตบิโตอยา่งต่อเน่ือง ซึง่จะสง่ผลใหบ้รษิทัฯ
มรีายไดแ้ละผลก าไรเพิม่ขึน้ได้ เป็นการเพิม่มลูคา่ของบรษิทัฯและสง่ผลให ้ผูถ้อื
หุน้ของบรษิทัฯ ไดร้บัผลตอบแทนสงูสดุ  

(ข) ลกูคา้ : บรษิทัฯค านึงถงึคุณภาพและมาตรฐานของผลติภณัฑ์ รวมถงึการเอาใจใส่และ
รบัผดิชอบต่อลกูคา้ดว้ยความซื่อสตัยแ์ละเป็นธรรม  

(ค) คูค่า้ : บรษิทัฯมนีโยบายทีจ่ะปฏบิตัติ่อคูค่า้อย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงือ่นไขทางการ
คา้ และ/หรอื ขอ้ตกลงในสญัญาทีท่ าร่วมกนั เพื่อก่อใหเ้กดิความ สมัพนัธ์อนัดี
ทางธรุกจิซึง่จะเป็นประโยชน์ทกุฝ่าย 

(ง) คูแ่ขง่ : บรษิทัฯ ส่งเสรมินโยบายการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสรแีละเป็นธรรม และจะ
ปฏบิตัติามกรอบกตกิาการแขง่ขนัทีด่ ี 

(จ) 
 

พนกังาน : บรษิทัฯมนีโยบายที่จะปฏบิตัิต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทยีม เป็นธรรม ให้
ผลตอบแทนและสวสัดกิารที่เหมาะสม รวมถงึการสนับสนุนเพื่อพฒันาความรู้
ความสามารถของพนกังาน 

(ฉ) ชมุชนและสงัคม : บรษิทัฯใหค้วามส าคญัและรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม โดยด าเนินธุรกจิอยา่ง
มจีรยิธรรม และใหก้ารสนบัสนุนกจิกรรมต่าง ๆ ทีเ่กือ้กลูและสรา้งสรรคต์่อสงัคม
ตามความเหมาะสม  

(ช) สิง่แวดลอ้ม : บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
เครง่ครดั และวางแนวทางในการควบคมุผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง  



 

 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ จะปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายและกฎระเบยีบต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหส้ทิธขิองผูม้สีว่นได้
เสยีเหลา่นัน้ไดร้บัการดแูลอยา่งด ี

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บรษิทัฯ ตระหนักดถีงึความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มลูทีม่คีวามถูกตอ้ง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้รายงานขอ้มลู
ทางการเงนิและขอ้มลูทัว่ไป ตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มลูอื่นทีส่ าคญัทีม่ผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัซึง่ลว้นมผีลต่อกระบวน
การตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูม้สี่วนได้เสยีของบรษิทั โดยภายหลงัการจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  
บรษิทัฯ จะด าเนินการเผยแพรข่อ้มลูสารสนเทศของบรษิทัฯ ต่อผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ และสาธารณชนผา่นชอ่งทางต่าง ๆ ดงัน้ี 

- การเผยแพรข่อ้มลูต่าง ๆ ผา่นเวบ็ไซตส์ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

- แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจ าปี (Annual Report)  
- ขอ้มลูผา่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั http://www.rph.co.th 

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสมัพนัธ์นัน้  บรษิทัฯ มกีารจดัตัง้ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relations) เพื่อท า
หน้าทีต่ดิต่อสือ่สารกบัผูล้งทนุ ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้นกัวเิคราะหแ์ละภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง  

นอกจากนี้ขอ้มลูสารสนเทศต่าง ๆ ทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ผยแพรต่่อสาธารณชนและผูม้สีว่นไดเ้สยีแลว้ จะน ามาเผยแพร่รวม
ไว้ใน website ของบรษิทัฯ ด้วย โดยมกีารปรบัปรุงขอ้มูลอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรบัขอ้มูลข่าวสารได้ทนัต่อ
เหตุการณ์ เขา้ถงึไดส้ะดวก และไดร้บัประโยชน์สงูสดุ 

ส าหรบังบการเงนิและสารสนเทศทางการเงนิที่ปรากฏในรายงานประจ าปี กรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทาน
คุณภาพของงบการเงนิและระบบควบคุมภายใน รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิ และรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ รวมถงึจะจดัใหม้รีายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงนิ แสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชใีนรายงานประจ าปี นอกจากน้ีคณะกรรมการยงัสนบัสนุนใหม้กีารจดัท า
ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการเพือ่ประกอบการเปิดเผยงบการเงนิ 

หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1.  โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย 

คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยบคุคลซึง่มคีวามรูค้วามสามารถ โดยเป็นผูม้บีทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบาย
และภาพรวมขององคก์ร ตลอดจนมบีทบาทส าคญัในการก ากบัดแูล ตรวจสอบ และประเมนิผลการด าเนินงานของบรษิทัฯให้
เป็นไปตามแผนทีว่างไวอ้ยา่งเป็นอสิระ 

ปัจจุบนัคณะกรรมการบรษิทัมจี านวน 8 ท่าน ประกอบดว้ย กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 1 ท่าน และกรรมการทีไ่ม่
เป็นผูบ้รหิาร 7 ท่าน โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปดว้ยคณะกรรมการอสิระ 3 ท่าน ท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทน
ของผูถ้อืหุน้ในการท าหน้าทีก่ ากบัดแูลด าเนินงานของบรษิทัฯ ใหม้คีวามถกูตอ้งและโปรง่ใส 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก าหนดไวว้่าในการประชมุสามญัประจ าปี กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม ถา้
จ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการทีจ่ะตอ้งออก
จากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีน บรษิทัฯ นัน้ใหใ้ชว้ธิจีบัฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไปให้



 

 

กรรมการคนทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง อยา่งไรกต็าม กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจไดร้บัเลอืก
เขา้มาด ารงต าแหน่งใหมก่ไ็ด ้

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชดัเจนโดย
คณะกรรมการบรษิทัท าหน้าทีใ่นการก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลการด าเนินงานของผูบ้รหิารในระดบันโยบาย ในขณะที่
ผูบ้รหิารท าหน้าทีบ่รหิารงานของบรษิทัในดา้นต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนด ดงันัน้ ประธานกรรมการบรษิทั และ
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารจงึเป็นบุคคลคนละคนกนั โดยทัง้สองต าแหน่งตอ้งผ่านการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ให้
ไดบ้คุคลทีม่คีวามเหมาะสมทีส่ดุ  

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัยงัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการต่าง ๆ เพือ่ก ากบัดแูลการบรหิารงานดงัน้ี 

- คณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เพื่อท าหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการบรหิารงาน การควบคุมภายใน และการปฏบิตัิตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้จดัท ารายงาน
ทางการเงนิ เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานและการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัฯ เป็นไปอยา่งโปรง่ใสและน่าเชือ่ถอื  

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มเีลขานุการบรษิทั ซึง่ท าหน้าทีใ่หค้ าแนะน าดา้นกฎเกณฑต์่าง ๆ ทีค่ณะกรรมการจะตอ้งทราบ และ
ปฏบิตัหิน้าทีใ่นการดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการ 

 
 2. บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยบคุคลทีม่คีวามรู ้ทกัษะและความเชีย่วชาญทีห่ลากหลาย และมภีาวะผูน้ า ซึง่เป็น
ทีย่อมรบั โดยคณะกรรมการบรษิทัจะมสี่วนร่วมในการก าหนดวสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยุทธ ์นโยบายแนวทางในการประกอบ
ธุรกจิ และก ากบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
และเพื่อประโยชน์ในการติดตามและก ากบัดูแลการด าเนินงานของบรษิทัอย่างใกล้ชดิ คณะกรรมการบรษิทัจงึได้จดัตัง้
คณะกรรมการชดุต่าง ๆ เพือ่ตดิตามและดแูลการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

2.1 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้นีโยบายการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั
ไดใ้หค้วามเหน็ชอบนโยบายดงักล่าว ทัง้น้ี คณะกรรมการจะไดจ้ดัให้มกีารทบทวนนโยบายและการปฏบิตัติามนโยบาย
ดงักล่าวเป็นประจ า นอกจากน้ี ภายหลงัจากทีหุ่น้สามญัของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
แลว้  บรษิทัฯ จะถอืปฏบิตัติามกฎและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยก าหนดทกุประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการก ากบัดแูลกจิการไวใ้นรายงานประจ าปี 
และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

 

  



 

 

6.3 จรรยาบรรณธรุกิจ 

 บรษิทัฯ ไดก้ าหนดหลกัปฏบิตัเิกีย่วกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบรหิาร และพนกังาน เพือ่ใหผู้เ้กีย่วขอ้ง
ยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามภารกจิของบรษิทัฯ ดว้ยความซื่อสตัย์ สุจรติ และเทีย่งธรรม ทัง้การปฏบิตัติ่อ
บรษิทัฯ ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุ่ม สาธารณชน และสงัคม รวมทัง้การก าหนดระบบตดิตามการปฏบิตัติามแนวทางดงักลา่วเป็น
ประจ า 

ทัง้น้ีบรษิทัฯ ไดม้กีารประกาศและแจง้ใหพ้นกังานทกุคนรบัทราบและยดึปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดั รวมถงึใหม้กีารปฏบิตัิ
ตามแนวทางดงักลา่ว 

- ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายเกีย่วกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการทีว่า่ การตดัสนิใจใด ๆ ในการด าเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ เท่านัน้ และควรหลกีเลี่ยงการกระท าที่ก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดใหผู้ท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งหรอืเกี่ยวโยงกบัรายการทีพ่จิารณา ตอ้งแจง้ใหบ้รษิทั ทราบถงึ
ความสมัพนัธห์รอืการเกีย่วโยงของตนในรายการดงักล่าว และตอ้งไมเ่ขา้ร่วมการพจิารณาตดัสนิ รวมถงึไมม่อี านาจอนุมตัิ
ในธรุกรรมนัน้ ๆ  

คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และรายการทีม่คีวามขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ ซึ่งไดม้กีารพจิารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และ/หรอื ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ รวมทัง้จะไดม้กีารเปิดเผยไวใ้นงบ
การเงนิ รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ดว้ย 

เน่ืองจากก่อนบรษิทั เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยม์ ีบรษิทั ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้ใน
บรษิทัฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 10.00 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ ซึง่ประกอบธุรกจิทีใ่กลเ้คยีงกบับรษิทัจงึอาจมปีระเดน็ความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จึงได้ท าการก าหนดแนวทางลดความขดัแย้งทางผลประโยชน์โดยระบุในกฎบตัรว่า 
กรรมการทีเ่ป็นตวัแทนของผูถ้ือหุ้นที่ประกอบธุรกิจในลกัษณะเดยีวกบับรษิทั และ/หรอืบรษิทั ทีบ่รษิทัมอี านาจควบคุม
กจิการ หรอืใกลเ้คยีงกบัธุรกจิของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัทีบ่รษิทัมอี านาจควบคมุกจิการ จะตอ้งไมเ่ขา้รว่มประชุมและไม่
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องทีอ่าจมผีลประโยชน์ขดัแยง้ ไมว่า่เรือ่งดงักลา่วจะเกีย่วเน่ืองกบัการประกอบธรุกจิปกตขิอง
บรษิทัฯ หรอืไม่กต็าม อาทเิช่น การขยายสาขา การซื้อกจิการทัง้ทีเ่ป็นธุรกจิสถาน พยาบาลหรอืกจิการอื่นใด การขยาย
โรงพยาบาล การอนุมตังิบลงทนุอื่นใดทีม่นียัส าคญันอกเหนือจากการขยายกจิการ เป็นตน้ 

กฎบตัรคณะกรรมการฉบบัน้ีไดอ้นุมตัจิากการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 เมือ่วนัที ่9 มกราคม 2560 แลว้ 
และหากจะมกีารแกไ้ขกฎบตัรดงักล่าวจะตอ้งขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้อื
หุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง โดยไมม่เีสยีงคดัคา้นตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงนัน้ ทัง้น้ี ผูม้สี่วนไดเ้สยีจะไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน เพือ่ใหเ้กดิความชดัเจนในการนบัคะแนนเสยีง
ในทีป่ระชมุ โดยจะนบัผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงลงคะแนนเทา่นัน้ และไมน่บัผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีงและผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี  

ทัง้น้ี คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้กรรมการทุกท่าน รวมถึงกรรมการที่ได้รบัแต่งตัง้ใหม่ปฏิ บตัิตาม
ขอ้ก าหนดในกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทัฉบบัน้ี  

 



 

 

- ระบบการควบคมุภายใน 

บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อระบบควบคุมภายใน ทัง้ในระดบับรหิารและระดบัปฏบิตังิาน และเพื่อใหเ้กดิความมี
ประสทิธภิาพในการด าเนินงาน  บรษิทัฯ จงึไดก้ าหนดภาระหน้าที ่อ านาจการด าเนินการของผูป้ฏบิตังิานและผูบ้รหิารไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มกีารควบคุมดแูลการใชท้รพัยส์นิของบรษิทัใหเ้กดิประโยชน์ และมกีารแบ่งแยกหน้าที่
ผูป้ฏบิตังิาน ผูต้ดิตามควบคุมและประเมนิผลออกจากกนั โดยบรษิทัฯ ไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท า
หน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มคีวามเหมาะสมและมปีระสทิธผิล  และมผีู้
ตรวจสอบภายในอสิระ เพือ่ท าหน้าทีต่ดิตาม ตรวจสอบระบบควบคมุภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่การปฏบิตังิานหลกัทีส่ าคญัของบรษิทัไดด้ าเนินการตามแนวทางทีก่ าหนดและมปีระสทิธภิาพ 

- การประชมุคณะกรรมการและการประเมินตนเอง 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทันัน้  บรษิทัฯ ก าหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อยทุก 3 เดอืน และจะจดั
ใหม้กีารประชุมพเิศษเพิม่ตามความจ าเป็น มกีารส่งหนงัสอืเชญิประชมุล่วงหน้า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็น
รบีด่วนเพือ่รกัษาสทิธปิระโยชน์ของบรษิทัทัง้น้ี ในการประชุมแต่ละครัง้ไดม้กีารก าหนดวาระในการประชุมอย่างชดัเจน มี
เอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพยีงพอ โดยจดัส่งให้กบัคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการไดม้เีวลา
ศกึษาขอ้มลูอยา่งเพยีงพอก่อนเขา้รว่มประชมุ  

ทัง้น้ี ในการประชุมคณะกรรมการ บรษิทัฯ จะด าเนินการจดัส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าทุกครัง้ 
เพือ่ใหก้รรมการบรษิทัมเีวลาทีจ่ะศกึษาขอ้มลูในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพยีงพอ และจะมอบหมายใหเ้ลขานุการคณะกรรมการ
เขา้ร่วมการประชุมด้วยทุกครัง้ โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้บนัทกึรายงานการประชุม และจดัส่งให้ประธาน
กรรมการบรษิทัพจิารณาลงลายมอืชื่อรบัรองความถูกตอ้ง โดยเสนอใหท้ีป่ระชุมรบัรองในการประชุมครัง้ถดัไป รวมทัง้เป็น
ผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลูหรอืเอกสารเกีย่วกบัการประชมุต่าง ๆ เพือ่สะดวกในการสบืคน้อา้งองิในภายหลงั 

ในการลงมตใินทีป่ระชุมคณะกรรมการใหถ้อืมตเิสยีงขา้งมาก โดยใหก้รรมการหน่ึงคนมหีน่ึงเสยีง โดยกรรมการทีม่ี
สว่นไดเ้สยีในวาระใดจะไมเ่ขา้รว่มประชมุและไมใ่ชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ ทัง้น้ี ในกรณีทีค่ะแนนเสยีงเทา่กนัให้
ประธานทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเพือ่เป็นเสยีงชีข้าด 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัสนบัสนุนใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ปรบัปรุงและ
แกไ้ขการด าเนินงาน โดยมกีารก าหนดหวัขอ้ทีจ่ะวดัผลการประเมนิอยา่งชดัเจนเพือ่น าเสนอต่อทีป่ระชมุ 

- ค่าตอบแทน 

บรษิทัฯ ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัที่
เหมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพยีงพอทีจ่ะดแูลรกัษากรรมการทีม่คีวามรูค้วามสามารถ 
และตอ้งผา่นการอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี (Annual General Meeting: AGM) 

ทัง้น้ี บริษัทฯก าหนดให้มกีารเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บรหิารตามรูปแบบที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

 

 

 



 

 

- การพฒันากรรมการและผู้บริหาร  

บรษิทัฯมนีโยบายสง่เสรมิใหม้กีารอบรมและใหค้วามรูแ้ก่กรรมการผูเ้กีย่วขอ้งในระบบก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ
ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิาร ตลอดจนผูบ้รหิารของบรษิทัฯเพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานมกีาร
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง หากมกีารเปลีย่นแปลงกรรมการ  บรษิทัฯจะจดัใหม้กีารแนะน าแนวทางในการด าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ
และขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อส่งเสรมิให้การปฏิบตัิหน้าที่มปีระสิทธภิาพอย่าง
ต่อเน่ืองภายใตก้รอบการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

- คณะกรรมการชดุย่อย  

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯประกอบด้วยคณะกรรมการหลัก 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท และ 
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการของบรษิทัฯประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒทิี่มคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามมาตรา 68 
แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัฯมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุทีเ่กีย่วขอ้ง  

- การสรรหากรรมการและผู้บริหาร                                                                                           

การสรรหากรรมการ 

บรษิทัฯจะพจิารณาคณุสมบตัเิบือ้งตน้และพจิารณาคดัเลอืกตามเกณฑค์ณุสมบตัติามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตัิ
บรษิทัฯมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่เกี่ยวขอ้งตาม
เกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนด รวมทัง้พจิารณาจากปัจจยัในดา้นอื่น ๆ มาประกอบกนั เช่น ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ และความเอื้อประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯเป็นตน้ มวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดย
มหีลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอน ดงัน้ี 

1) ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัน้ี 
- ผูถ้อืหุน้คนหน่ึง มคีะแนนเสยีงเทา่กบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสยีง 
- ในการเลอืกกรรมการ อาจใชว้ธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรอืคราว

ละหลายคนรวมกนัเป็นคณะ หรอืดว้ยวธิกีารอื่นใด ตามแต่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะเหน็สมควร แต่ในการลงมติ
แต่ละครัง้ผูถ้อืหุน้ต้องออกเสยีงด้วยคะแนนที่มอียู่ทัง้หมด จะแบ่งคะแนนเสยีงแก่คนใดหรอืคณะใดมาก
น้อยเพยีงใดไมไ่ด ้

- การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการใหใ้ชเ้สยีงขา้งมาก หากมคีะแนนเสยีงเท่ากนัใหผู้เ้ป็นประธาน
ในทีป่ระชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

- บุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามี
คะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืพงึจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้้เป็นประธานเป็นผูช้ี้
ขาด 

2) ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม โดยอตัรา 
ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนกรรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่
สองภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทัฯใหจ้บัสลากวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนาน
ทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระน้ีแลว้ อาจไดร้บัเลอืกใหเ้ขา้มารบัต าแหน่งอกี
กไ็ด ้



 

 

3) ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลอืกบคุคลซึง่
มคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัฯมหาชนจ ากดั และ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะ
เหลอืน้อยกว่าสองเดอืนโดยบุคคลซึ่งไดร้บัแต่งตัง้เขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่า
วาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการทีต่นแทน และมตดิงักลา่วของคณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกวา่สามในสีข่องจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู ่ 

4) กรณีที่กรรมการพน้จากต าแหน่งทัง้คณะ ให้คณะกรรมการที่พน้จากต าแหน่งยงัคงรกัษาการในต าแหน่งเพื่อ
ด าเนินกจิการของบรษิทัฯต่อไปเพยีงเท่าทีจ่ าเป็น จนกว่ากรรมการชุดใหม่เขา้รบัหน้าที ่เวน้แต่ศาลจะมคี าสัง่
เป็นอย่างอื่น ในกรณีทีค่ณะกรรมการพน้ต าแหน่งตามค าสัง่ศาล ซึง่คณะกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตอ้งจดัใหม้ี
การประชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่เลอืกตัง้คณะกรรมการชดุใหมภ่ายในหน่ึงเดอืนนบัแต่วนัพน้จากต าแหน่ง โดยสง่หนงัสอื
นดัประชมุผูถ้อืหุน้ไมน้่อยกว่าสบิสีว่นัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสอืพมิพไ์ม่น้อย
กวา่สามวนัก่อนประชมุ โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสามวนัตดิต่อกนั 

5) ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกว่ากึง่หน่ึง
ของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง  

 

 การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 

คา่ตอบแทนกรรมการคอืคา่เบีย้ประชมุและโบนสั ซึง่จะตอ้งอยูใ่นเกณฑเ์ฉลีย่เมือ่เทยีบกบัอุตสาหกรรมเดยีวกนั โดย
จะค านึงถึงความเพยีงพอต่อการปฏิบตัิหน้าที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัท โดยพจิารณาจากผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯเป็นส าคญั ทัง้น้ี ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการจะต้องไม่เป็นจ านวนที่แตกต่างอย่างมี
นัยส าคญัเมื่อเทียบกบัผลตอบแทนของโดยเฉลี่ยของคณะกรรมการของบรษิัทฯที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย โดยจะค านึงถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้เป็นหลกั  

บรษิทัฯมกีระบวนการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการเป็นผูก้ าหนดอตัราค่าตอบแทน
ตามหลกัเกณฑก์ารก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัขา้งตน้ และจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปีของบรษิทัฯ และตอ้งมกีารเปิดเผยคา่ตอบแทนทีจ่า่ยใหก้รรมการตามรปูแบบทีส่ านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

 การสรรหากรรมการอิสระ 

ในสว่นของการสรรหากรรมการอสิระนัน้ ทกุครัง้ทีก่รรมการอสิระทีด่ ารงต าแหน่งครบวาระ หรอืมเีหตุจ าเป็นทีจ่ะตอ้ง
แต่งตัง้กรรมการอสิระเพิม่  บรษิทัฯโดยคณะกรรมการบรษิทัทีด่ ารงต าแหน่งในปัจจุบนัจะมกีารปรกึษาหารอืร่วมกนั เพื่อ
ก าหนดตวับุคคลที่มคีวามเหมาะสมทัง้ด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบรษิัทฯรวมถึงมี
คุณสมบตัิข ัน้ต ่าตามหวัขอ้ขา้งล่างน้ี และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั หรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิทัฯเพื่อ
พจิารณาตามขอ้บงัคบัของบรษิทัต่อไป 

บรษิทัฯมนีโยบายแต่งตัง้กรรมการอสิระไมน้่อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบรษิทัทัง้หมด และ มกีรรมการอสิระอย่าง
น้อย 3 ท่าน ทัง้น้ี บรษิทัฯไดก้ าหนดคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระไวใ้หส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุ โดยกรรมการอสิระของบรษิทัฯทกุทา่นมคีณุสมบตัคิรบถว้นดงัน้ี 



 

 

1) ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละหน่ึงของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯบรษิทัใหญ่บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม
หรอืนิตบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอืผูม้ ี
อ านาจควบคุมของบรษิทัฯบรษิทัใหญ่บรษิทัย่อย บรษิทัร่วมบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. หรอืก่อน
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ  

3) ไมเ่ป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บดิามารดา 
คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคมุ หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการ
เสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัฯหรอืบรษิทัยอ่ย (ถา้ม)ี 

4) ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิัทใหญ่บรษิทัย่อย บรษิทัร่วมหรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอสิระ หรอืผูบ้รหิารของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่บรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วมหรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขอ
อนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต.หรอืก่อนวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ ทัง้น้ี ความสมัพนัธต์ามทีก่ลา่วขา้งตน้รวมถงึการ
ท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัย์
หรือบริการ หรือการให้หรือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรบัหรือให้กู้ยืม ค ้าประกัน การให้สินทรพัย์เป็น
หลกัประกนัหน้ีสนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลท าใหบ้รษิทัฯหรอืคู่สญัญามภีาระหน้ีทีต่้องช าระต่ออกี
ฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯหรอืตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ 
ทัง้น้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณมลูคา่ของรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้ับ
รวมภาระหน้ีทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับคุคลเดยีวกนั 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมคีวาม
ขดัแยง้ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส านักงานสอบ
บญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่บรษิทัย่อย บรษิทัร่วมหรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้สงักดัอยู่ เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัทีย่ืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. หรอืก่อนวนัทีไ่ดร้บั
แต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษา
ทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัคา่บรกิารเกนิกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่บรษิทัย่อย บรษิทัรว่มหรอืนิตบิคุคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนิติบุคคล ใหร้วมถงึการเป็นผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. หรอืก่อนวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ
อสิระ 

7) ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่
เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 



 

 

8) ไมป่ระกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของผูข้ออนุญาตหรอืบรษิทัย่อย 
หรอืไมเ่ป็นหุน้สว่นทีม่นียัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืน
ประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหน่ึงของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯอื่น ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่าง
เดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของผูข้ออนุญาตหรอืบรษิทัยอ่ย 

9) ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

10) ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่
บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่มบรษิทัยอ่ยล าดบัเดยีวกนั หรอืนิตบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 

11) ไมเ่ป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่บรษิทัยอ่ย หรอืบรษิทัยอ่ยล าดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัฯจดทะเบยีน 

ทัง้น้ีกรรมการอสิระจะตรวจสอบและรบัรองคุณสมบตัคิวามเป็นอสิระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยจะแจง้
พร้อมกบัการรายงานข้อมูลประวตัิกรรมการ ณ สิ้นปี ส าหรบัการจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี และรายงาน
ประจ าปีของบรษิทัฯ 

 การสรรหากรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูถ้ือหุ้น โดยทัง้หมดต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมี
คุณสมบตัคิวามเป็นอสิระตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตามหลกัการก ากบัดูแล
กจิการของบรษิทัฯคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการตรวจสอบ อย่าง
น้อย 1 คนต้องมคีวามรู้ด้านบญัช ีและ/หรอื การเงนิ เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบและก ากบัดูแลการด าเนินงานของบรษิทัฯ
รวมถึงก ากบัดูแลรายงานทางการเงนิ ระบบควบคุมภายใน การคดัเลือกผู้สอบบญัชี และการพจิารณาข้อขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ มวีาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

 การดแูลเรื่องการใช้ข้อมลูภายใน  

บรษิทัฯ มนีโยบายและวธิกีารดูแลกรรมการและผูบ้รหิารในการน าขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปใชเ้พือ่แสวงหาประโยชน์สว่นตน รวมทัง้การซือ้ขายหลกัทรพัย ์ดงัน้ี 

 ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการรวมทัง้ผูบ้รหิารฝ่ายต่าง ๆ เกีย่วกบัหน้าทีท่ีต่อ้งรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องตน คู่
สมรส และบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ ต่อส านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 

 ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ.2535 ภายใน 2 วนัท าการถดัไปจากวนัที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลงและจดัส่งส าเนารายงานน้ีให้แก่ บริษัทฯในวนั
เดยีวกบัวนัทีส่ง่รายงานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

 บรษิทัฯ จะก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งที่ไดร้บัทราบขอ้มลูภายในทีเ่ป็นสาระส าคญั 
ซึง่มผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย ์จะตอ้งระงบัการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯเป็นระยะเวลาอยา่งน้อย 1 เดอืน
ก่อนทีง่บการเงนิหรอืขอ้มลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่
สาธารณชนแลว้ รวมทัง้หา้มไมใ่หเ้ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคญันัน้ต่อบคุคลอื่น 



 

 

บรษิทัฯ ก าหนดบทลงโทษทางวนิัยหากมกีารฝ่าฝืนน าขอ้มูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริม่ตัง้แต่การ
ตกัเตอืนเป็นหนังสอื ตดัค่าจา้ง พกังานชัว่คราวโดยไม่ไดร้บัค่าจา้ง หรอืใหอ้อกจากงาน ทัง้น้ีการลงโทษจะพจิารณาจาก
เจตนาของการกระท าและความรา้ยแรงของความผดินัน้ ๆ 

 

6.3 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัของนโยบาย แนวปฏิบติัท่ีดีและการก ากบัดแูลกิจการ  
ในรอบปี 2564 บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาทบทวนสาระส าคญัของแนวปฏบิตัริะบบการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีตามแนว

ปฏบิตัิของส านักงานคณะกรรมการ ก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.)  ไดแ้ก่  

 การทบทวนนโยบายก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ เพือ่ใหม้เีน้ือหาทีเ่หมาะสม  
 การปรบัปรงุนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัและรบัสนิบนของบรษิทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย แนว
ปฏบิตั ิและมาตรฐานของบรษิทัฯ รวมถงึปรบัปรงุนิยามการทจุรติใหช้ดัเจนและครบถว้นสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 

 จดัท าและประกาศใชน้โยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล เพือ่ใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามพระราชบญัญตัิ
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถงึก าหนดวธิปีฏบิตังิานใหแ้ก่คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร แพทย์ 
พนักงาน บริษัทคู่สญัญา คู่ค้า รวมถึงผู้มสี่วนได้เสีย เพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมาย แนวปฏิบตัิ และ
มาตรฐานของบรษิทัฯ 

 นอกจากน้ี ในปี 2564 บรษิทัฯ ไดจ้ดัเพิม่ช่องทางการรอ้งเรยีนและแจง้เบาะแสการทุจรติ การทุจรติต่อ
หน้าที ่การประพฤตมิชิอบ และการไมป่ฏบิตั ิตามกฎหมาย กฎระเบยีบองคกรก์ร เพือ่ป้องกนัการทุจรติ
ต่อหน้าทีแ่ละ ประพฤตมิชิอบใหเ้ป็นไปอย่างโปร่งใส ยุตธิรรม และมปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบัหลกัธรร
มาภบิาลและจรรยาบรรณธรุกจิของบรษิทัฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.  โครงสร้างการก ากบัดแูลกิจการ และข้อมลูส าคญัเก่ียวกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุย่อย ผูบ้ริหาร 
พนักงานและอ่ืน ๆ 
7.1  โครงสร้างการก ากบัดแูลกิจการ 
 



 

 

7.2 ข้อมลูเก่ียวกบัคณะกรรมการและผู้มีอ านาจควบคมุบริษทั 
โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการหลัก 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท และ 

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการของบรษิทัประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นตามมาตรา 68 แหง่
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง  โดย
คณะกรรมการดงักลา่วมรีายชือ่ และขอบเขตอ านาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ดงัน้ี 

7.2.1 คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการบรษิทัมจี านวน 8 ทา่น ประกอบดว้ย  

1.กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร จ านวน 1 ทา่น  
2. กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร จ านวน 4 ทา่น (คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 50 ของกรรมการทัง้หมด) และเป็น
กรรมการอสิระจ านวน 3 ทา่น (คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 37.5 ของกรรมการทัง้หมด)  

 
7.2.2 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไมน้่อยกวา่ 5 คน แต่ไมเ่กนิ 15 คน เลอืกตัง้โดยทีป่ระชมุผูถ้อื

หุน้ โดยมกีรรมการทีเ่ป็นกรรมการตรวจสอบไมน้่อยกวา่ 3 คน ทัง้น้ี กรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หน่ึงของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย 

 

 รายช่ือคณะกรรมการบริษทั  ต าแหน่ง 
1. นายสธุน ศรยีะพนัธุ ์ ประธานกรรมการ 

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการ : 20 กุมภาพนัธ ์2564 
2. นายแพทยธ์รีะวฒัน์ ศรนีคัรนิทร ์ กรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

3. ศาสตราจารยน์ายแพทยว์ลัลภ เหลา่ไพบลูย์ กรรมการ  

4. รองศาสตราจารยน์ายแพทยศ์รชียั ครสุนัธิ ์ กรรมการ  

5. นายแพทยส์พุรรณ ศรธีรรมมา กรรมการ  

6. นายศรณัย ์สภุคัศรณัย ์ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นประธานกรมการตรวจสอบ : 20 กุมภาพนัธ ์2564 

7. นายธรีะศกัดิ ์ณ ระนอง กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

8. นายวรเทพ รางชยักุล กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 

ทัง้น้ี ศาสตราจารย์นายแพทย์วนัชยั วฒันศพัท์ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบรษิทั ในวนัที ่1 มกราคม 2564 
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  1 /2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  12 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติแต่งตัง้ให้ 
นายวรเทพ รางชยักุล เป็นกรรมการบรษิทัทา่นใหมท่ดแทนต าแหน่งทีว่า่งลง 

ส่วนต าแหน่งประธานกรรมการนั ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่   
20 กุมภาพนัธ ์2564 มมีตเิลอืกนายสธุน ศรยีะพนัธุ ์เป็นประธานกรรมการ 



 

 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษทั 
นายธรีะวฒัน์ ศรนีคัรนิทร ์นายวลัลภ เหล่าไพบลูย ์นายศรชียั ครุสนัธิ ์และนายสุธน ศรยีะพนัธุ ์กรรมการสองในสี่

คนน้ีลงลายมอืชือ่รว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัครัง้ที ่1/2559 เมือ่วนัที ่2 กนัยายน 2559 มมีตกิ าหนดขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละ

ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัไว ้ดงัน้ี 
1)  ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์จุรติ ตลอดจนปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทัตลอดจนมตขิองผูถ้อืหุน้ 
2) พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้บคุคลทีม่คีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ าหนดใน พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั 

พ.ศ. 2535 และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึประกาศขอ้บงัคบั และ/หรอื ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ต าแหน่งกรรมการ ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ 

3) พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย โดยเลอืกจากกรรมการบรษิทั พรอ้มทัง้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบของกรรมการชดุยอ่ยนัน้ ๆ 

4) พจิารณาแต่งตัง้กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ โดยพจิารณาจากคุณสมบตัแิละลกัษณะต้องหา้มของ
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึประกาศขอ้บงัคบัและ/
หรอื ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งของตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรอืเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นเพื่อพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระและ
กรรมการตรวจสอบของบรษิทัต่อไป 

5) พจิารณาก าหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงชือ่กรรมการซึง่มอี านาจผกูพนับรษิทัได ้
6) แต่งตัง้บุคคลอื่นใดให้ด าเนินกิจการของบรษิทัภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรอืมอบอ านาจเพื่อให้

บุคคลดงักล่าวมอี านาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพกิถอน 
เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขอ านาจนัน้ ๆ ได ้

7) พจิารณาอนุมตัิการท ารายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิทัเว้นแต่ในกรณีที่รายการดงักล่าว
จะต้องไดร้บัอนุมตัิจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น ทัง้น้ี ในการพจิารณาอนุมตัดิงักล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอื 
ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

8) พจิารณาอนุมตักิารท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั เวน้แต่ในกรณีทีร่ายการดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุผู้
ถือหุ้น ทัง้น้ี ในการพจิารณาอนุมตัิดงักล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

9) พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ เมื่อเหน็ว่าบรษิทัมกี าไรพอสมควรทีจ่ะท าเช่นนัน้ 
และรายงานการจา่ยเงนิปันผลดงักลา่วใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุผูถ้อืหุน้คราวต่อไป 

10) ก าหนดวสิยัทศัน์ นโยบาย และทศิทางการด าเนินงานของบรษิทักลยุทธ์ธุรกจิ งบประมาณประจ าปี และก ากบั
ควบคมุดแูลใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไว ้อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพือ่เพิม่มลูค่า
ทางเศรษฐกจิสงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ และการเตบิโตอยา่งยัง่ยนื 

11) ประเมนิผลการปฏบิตังิานและก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงู 
12) รบัผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบตัิหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยมคีวามตัง้ใจและระมดัระวงัในการ

ปฏบิตังิาน 
13) ก ากบัดแูลใหฝ่้ายบรหิารมรีะบบการบรหิารความเสีย่งอยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 



 

 

14) ก ากบัดูแลใหม้กีารก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกจิทีช่ดัเจนและวดัผลได ้เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนด
เป้าหมายในการปฏบิตังิาน โดยพจิารณาถงึความเป็นไปไดแ้ละความสมเหตุสมผล 

15) รบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้โดยสม ่าเสมอ ด าเนินงานโดยรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้ือหุน้ มกีารเปิดเผยขอ้มลูที่เป็น
สาระส าคญัต่อผูล้งทนุอยา่งถกูตอ้งครบถว้น มมีาตรฐานและโปรง่ใส 

16) ประเมนิผลการปฏบิตังิานและก าหนดคา่ตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงู 
17) ก ากบัดแูลใหฝ่้ายบรหิารมรีะบบการบรหิารความเสีย่งอยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ  
18) พจิารณาตดัสนิในเรื่องทีม่สีาระส าคญั เช่น นโยบายและแผนธุรกจิโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อ านาจการบรหิาร 

การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ และรายการอื่นใดทีก่ฎหมายก าหนด 
19) ก าหนดอ านาจและระดบัการอนุมตัใินการท าธุรกรรมและการด าเนินการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานของบรษิทัให้

คณะหรอืบคุคลตามความเหมาะสม และใหเ้ป็นไปตามขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งโดยจดัท าเป็นคู่มอือ านาจด าเนินการ และใหม้ี
การทบทวนอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

20) จดัใหม้รีะบบบญัช ีการรายงานทางการเงนิ และการสอบบญัชทีีเ่ชือ่ถอืได ้รวมทัง้ดแูลจดัใหม้กีระบวนการในการ
ประเมนิความเหมาะสมของการควบคมุภายใน 

21) ใหค้วามเหน็ชอบในการเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและพจิารณาค่าสอบบญัชปีระจ าปี เพือ่น าเสนอต่อผูถ้อืหุ้นใน
การพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้   

22) รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการในการจดัท ารายงานทางการเงนิโดยแสดงควบคู่กบัรายงานของ
ผูส้อบบญัชไีวใ้นรายงานประจ าปี และครอบคลุมในเรื่องส าคญั ๆ ตามนโยบายขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สี าหรบักรรมการบรษิทัจด
ทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

23) ก ากบัดแูลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชดุยอ่ยต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎบตัรทีก่ าหนดไว ้
24) คณะกรรมการตอ้งประเมนิผลการปฏบิตัดิว้ยตนเอง และประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยรวม 
 
 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบรษิทัมวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออก

จากต าแหน่งตามวาระหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะออกจากต าแหน่งตามวาระแบ่งออกใหต้รงเป็น
สาม (3) สว่น ไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและ
ปีที่สอง ให้กรรมการจบัสลากกนัว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจาก
ต าแหน่ง ทัง้น้ี กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ขา้มาด ารงต าแหน่งใหมไ่ด ้

 
 

 

 

 

 

 



 

 

7.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงนิ โดยประชุมร่วมกบัผู้อ านวยการฝ่ายบญัชแีละ
การเงนิ และผูส้อบบญัช ี(บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั) ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่อรายงานทาง
การเงนิของบริษัท ทัง้สารสนเทศทางการเงนิที่ปรากฏในรายงานประจ าปี รายงานทางการเงินดงักล่าวจดัท าขึ้นตาม
มาตรฐานการบญัชี ตรวจสอบและรบัรองโดยนายอุดม ธนูรตัน์พงศ์ ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 8501 สงักดั
ส านกังานบรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั การเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศทีส่ าคญั ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิและไมใ่ช่การเงนิ ด าเนินการ
บนพืน้ฐานของขอ้เทจ็จรงิอย่างครบถว้นและสม ่าสมอ คณะกรรมการบรษิทัจงึไดอ้นุมตัจิดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ โดย
แต่งตัง้จากกรรมการบริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน) มคีุณสมบตัิตามที่กฎหมายหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยก์ าหนด มจี านวนอยา่งน้อย 3 คน ทัง้น้ี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 คน ดงัรายชือ่
ต่อไปน้ี 

 

โดยมนีางสาวจฬุารตัน์ ศริสิงิห ์เป็นเลขานุการทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ :  

1. นายศรณัย์ สุภคัศรณัย์ และนายธรีะศกัดิ ์ณ ระนอง เป็นผู้มคีวามรู้และประสบการณ์ทางด้านบญัชแีละการเงนิเพียง
พอทีจ่ะหน้าทีส่อบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิของบรษิทั 

2. ศาสตราจารย์นายแพทย์วนัชยั วฒันศพัท์ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ ในวนัที ่ 1 มกราคม 2564 และที ่
ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2564 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่12 กุมภาพนัธ์ 2564 มมีตแิต่งตัง้ใหน้ายวรเทพ รางชยักุล 
เป็นกรรมการตรวจสอบทา่นใหมท่ดแทนต าแหน่งทีว่า่งลง 

3. ทีป่ระชมุกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที1่/2564 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2564 มมีตเิลอืกนายศรณัย ์สภุคัศรณัย ์เป็น
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2559 เมื่อวนัที ่16 กนัยายน 2559 มมีตกิ าหนดขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไวด้งัน้ี 

1) สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้งและพอเพยีง 
2) สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายใน ( internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน ( internal audit) ที่

เหมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการ
พจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้างานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบัการตรวจสอบ
ภายใน 

ล าดบั ช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายศรณัย ์สภุคัศรณัย ์ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายธรีะศกัดิ ์ณ ระนอง กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
3. นายวรเทพ รางชยักุล กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 



 

 

3) สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั 

4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่ผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอ
คา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัช ีโดยไมม่ฝ่ีายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ย อยา่งน้อยปีละ 
1 ครัง้ 

5) พจิารณารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ทัง้น้ี เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุด
ต่อบรษิทั 

6) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทัซึง่รายงานดงักล่าวตอ้ง
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ี 

ก. ความเหน็เกีย่วกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชือ่ถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
ข. ความเหน็เกีย่วกบัความพอเพยีงของระบบควบคมุภายในของบรษิทั 
ค. ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ง. ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั 
จ. ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
ฉ. ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ช. จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละทา่น 
ซ. ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร 
ฌ. รายการอื่นที่เหน็ว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรบัผดิชอบที่

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

7) ปฏบิตักิารอื่นใด ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็จากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบแต่ละทา่น เป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั ซึง่มี
วาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 3 ปี ทัง้น้ี กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งตามขอ้น้ีจะเลอืกตัง้ใหเ้ขา้รบัต าแหน่งอกีกไ็ด้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.2.3 การประชมุคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2563 และปี 2564 มรีายละเอยีดการเขา้รว่มประชมุของกรรมการแต่ละทา่นดงัน้ี  
หน่วย: ครัง้ 

 
หมายเหตุ ผูช้่วยศาสตรจารยน์ายแพทยว์นิยั ตนัตยิาสวสัดกิุล ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมือ่วนัที ่23 เมษายน 

2563 และนายสธุน ศรยีะพนัธุ ์เขา้ด ารงต าแหน่งแทนในวนัเดยีวกนั ทัง้น้ี นายสุธน ศรยีะพนัธุ ์ไมไ่ดเ้ขา้ร่วมประชุมจ านวน 
1 ครัง้ เน่ืองจากในการประชมุครัง้ที ่5/2563 อยูร่ะหวา่งการอุปสมบท 

ทัง้น้ี ศาสตราจารย์นายแพทย์วนัชยั วฒันศพัท์ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบรษิทั ในวนัที ่1 มกราคม 2564 
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  1 /2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  12 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติแต่งตัง้ให้ 
นายวรเทพ รางชยักุล เป็นกรรมการบรษิทัทา่นใหมท่ดแทนต าแหน่งทีว่า่งลง 

 
 การแบง่แยกบทบาท หน้าท่ีระหว่างคณะกรรมการบริษทักบัฝ่ายจดัการ  
บรษิทัฯ ไดแ้บง่แยกบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบระหวา่งคณะกรรมการบรษิทักบัฝ่ายบรหิารอยา่งชดัเจนโดย
คณะกรรมการบรษิทั จะท าหน้าทีใ่นการก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลการด า เนินงานของฝ่ายบรหิาร สว่นฝ่าย
บรหิารจะท าหน้าทีบ่รหิารงานในดา้นต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนด ดงันัน้ประธานกรรมการบรษิทัและ
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร จงึไมใ่ชบ่คุคลคนเดยีวกนั 

 
 
 
 

 
รายช่ือ 

ปี 2563 ปี 2564 
คณะกรรมการ

บริษทั 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริษทั 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

1 ศาสตราจารยน์ายแพทยว์นัชยั วฒันศพัท์ 5/5 4/4 0 0 
2 นายแพทยธ์รีะวฒัน์ ศรนีคัรนิทร ์ 5/5 - 5/5 - 
3 ศาสตราจารยน์ายแพทยว์ลัลภ เหลา่ไพบลูย์ 5/5 - 5/5 - 
4 ผูช้ว่ยศาสตราจารยน์ายแพทยว์นิยั  

ตนัตยิาสวสัดกิุล 
1/4 - - - 

5 นายสธุน ศรยีะพนัธุ ์ 3/4  5/5 - 
6 รองศาสตราจารยน์ายแพทยศ์รชียั ครสุนัธิ ์ 5/5 - 5/5 - 
7 นายแพทยส์พุรรณ ศรธีรรมมา 5/5 - 5/5 - 
8 นายศรณัย ์สภุคัศรณัย ์ 5/5 4/4 5/5 4/4 
9 นายธรีะศกัดิ ์ณ ระนอง 5/5 4/4 5/5 4/4 
10 นายวรเทพ รางชยักุล - - 4/4 4/4 



 

 

7.3 คณะกรรมการชดุย่อย  
โครงสรา้งการจดัการของบรษิทัประกอบด้วยคณะกรรมการหลกั 2 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรษิทั และ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา  68 แห่ง
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
7.4 ข้อมลูเก่ียวกบัผูบ้ริหาร 

 7.4.1 รายชือ่ผูบ้รหิาร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 (โครงสรา้งการจดัการ บรษิทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั 
(มหาชน) ) (Organization Chart) ไดร้ายงานใน “หวัขอ้ 7.1 โครงสรา้งการก ากบัดแูลกจิการ” แลว้) บรษิทัมผีูบ้รหิาร 
จ านวน  9 คน ประกอบดว้ย 

ช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายแพทยธ์รีะวฒัน์ ศรนีคัรนิทร ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
2. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิจริาภรณ์ ศรนีคัรนิทร ์ ผูอ้ านวยการฝ่ายแพทย ์
3. นางสาวสภุาพร สขุ ี ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
4. นางสาวสริธีร ปาลเกดิ ผูอ้ านวยการฝ่ายการพยาบาล 
5. นางขนิษฐา ปิดสายะตงั ผูอ้ านวยการฝ่ายทรพัยากรมนุษย์ 
6. นายแพทยอ์นวชั รชัธร ผูอ้ านวยการฝ่ายสารสนเทศ 
7. นายยทุธนา วงษ์บ าหลาบ ผูอ้ านวยการฝ่ายสนบัสนุนบรกิาร 
8. นายแพทยเ์จษฎา พนัธวาศษิฏ ์ ผูช้ว่ยอาวโุสประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
9. นางภทัราภรณ์ จริชยัประวติร ผูช้ว่ยอาวโุสประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 

7.4.2 ข้อมลูผู้บริหารสงูสดุและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสงูสดุ 

 
ข้อมลูทัว่ไป 

 
ต าแหน่งของผู้บริหาร 

 
วนัเร่ิมด ารงต าแหน่ง 

ประสบการณ์และ 
ความช านาญ 

1. นาย ธรีะวฒัน์ ศรนีคัรนิทร ์
เพศ: ชาย 
อาย:ุ 65 ปี 
วฒุกิารศกึษา: ปรญิญาตร ี
สาขา: แพทยศาสตร ์

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 16 เม.ย. 2536 การแพทย,์ ผูน้ า, การจดัการ 
องคก์ร 

2. นาง ขนิษฐา ปิดสายะตงั 
เพศ: หญงิ 
อาย:ุ 55 ปี 
วฒุกิารศกึษา: ปรญิญาตร ี
สาขา: พยาบาลศาสตร ์

ผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิาร 
ทรพัยากรมนุษย ์

8 ก.พ. 2559 การจดัการทรพัยากรมนุษย ์



 

 

3. รองศาสตราจารย ์ 
แพทยห์ญงิ จริาภรณ์ ศรนีคัรนิทร ์
เพศ: หญงิ 
อาย:ุ 65 ปี 
วฒุกิารศกึษา: ปรญิญาโท 
สาขา: แพทยศาสตร ์

ผูอ้ านวยการฝ่ายแพทย ์ 15 ม.ค. 2561 การแพทย,์ ความรบัผดิชอบต่อ 
สงัคม, การจดัการองคก์ร 

4. นางสาว สริธีร ปาลเกดิ 
เพศ: หญงิ 
อาย:ุ 50 ปี 
วฒุกิารศกึษา: ปรญิญาตร ี
สาขา: พยาบาลศาสตร ์

ผูอ้ านวยการฝ่ายการ 
พยาบาล 

1 ม.ิย. 2562 การแพทย,์ ประกนัภยัและ 
ประกนัชวีติ 

5. นายแพทย ์อนวชั รชัธร 
เพศ: ชาย 
อาย:ุ 29 ปี 
วฒุกิารศกึษา: ปรญิญาตร ี
สาขา: แพทยศาสตร ์

ผูอ้ านวยการฝ่าย 
สารสนเทศ 

1 ก.ค. 2564 การแพทย,์ เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร,  
การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

6. นางสาว สภุาพร สขุ ี[1][2] 
เพศ: หญงิ 
อาย:ุ 50 ปี 
วฒุกิารศกึษา: ปรญิญาตร ี
สาขา: บญัช ี

ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละ 
การเงนิ 

1 ก.ย. 2564 บญัช,ี การจดัท างบประมาณ, การ 
วเิคราะหข์อ้มลู 

7. นายแพทย ์เจษฎา พนัธวาศษิฏ ์
เพศ: ชาย 
อาย:ุ 46 ปี 
วฒุกิารศกึษา: ปรญิญาตร ี
สาขา: แพทยศาสตร ์

ผูช้ว่ยอาวโุสประธาน 
เจา้หน้าทีบ่รหิาร  

16 ม.ิย. 2564 การแพทย,์ การจดัการกลยทุธ,์  
ผูน้ า 

8. นาง ภทัราภรณ์ จริชยัประวติร 
เพศ: หญงิ 
อาย:ุ 61 ปี 
วฒุกิารศกึษา: ปรญิญาโท 
สาขา: วทิยาศาสตรค์อมพวิเตอร ์

ผูช้ว่ยอาวโุสประธาน 
เจา้หน้าทีบ่รหิาร 

26 พ.ค. 2564 การจดัการเทคโนโลย ี
สารสนเทศ, การเจรจาต่อรอง,  
การวเิคราะหข์อ้มลู 

[1] ผู้รบัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน 
[2] ผู้ควบคมุดแูลการท าบญัชี 



 

 

7.4.3 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

1) ควบคมุการด าเนินกจิการ วางแผนกลยทุธใ์นการด าเนินงาน และบรหิารงานประจ าวนัของบรษิทั 
2) ตดัสนิในเรื่องทีส่ าคญัของบรษิทัก าหนดภารกจิ วตัถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบรษิทัรวมถงึการควบคุม

การบรหิารงานในสายงานต่าง ๆ 
3) เป็นผูม้อี านาจในการบงัคบับญัชา ตดิต่อ สัง่การ ตลอดจนเขา้ลงนามในนิตกิรรมสญัญาเอกสารค าสัง่ หนงัสอืแจง้

ใด ๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นคูม่อือ านาจด าเนินการ 
4) มอี านาจจา้ง แต่งตัง้ โยกยา้ย บคุคลตามทีเ่หน็สมควร ตลอดจนก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที ่และผลตอบแทนที่

เหมาะสม และใหม้อี านาจปลดออก ใหอ้อกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดบัต่าง ๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นคู่มอือ านาจ
ด าเนินการ 

5) มอี านาจในการก าหนดเงือ่นไขทางการคา้ เพือ่ประโยชน์ของบรษิทั 
6) พจิารณาการลงทุนในธุรกจิใหม่ หรอืการเลกิธุรกจิ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื กรรมการ

บรษิทั 
7) อนุมตัแิละแต่งตัง้ทีป่รกึษาดา้นต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงาน 
8) ด าเนินการใด ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

 

ทัง้น้ี ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารจะตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและระเบยีบวาระต่าง ๆ ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ
บรษิทั ซึ่งจะไม่รวมถึงอ านาจ และ/หรอื การมอบอ านาจช่วงในการอนุมตัริายการใดที่ตนหรอืผูร้บัมอบอ านาจช่วง หรอื
บุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) มสี่วนได้เสยีหรอืผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอื่นใดขดัแยง้กบับรษิทัซึ่งการอนุมตัริายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/หรอื ที่
ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพจิารณาอนุมตัิรายการดงักล่าวตามที่ขอ้บงัคบัของบรษิทัหรอืกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ก าหนด 

 
7.4.4 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  (เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)  

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 เมือ่วนัที ่23 เมษายน 2564 มมีตกิ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 
2564 ดงัน้ี  

1) ค่าเบีย้ประชมุ 

ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชมุ (บาท/ครัง้) 
ประธานกรรมการ 12,000 
กรรมการ 10,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 12,000 
กรรมการตรวจสอบ 10,000 

 



 

 

2) ค่าบ าเหน็จ โดยกรรมการทกุท่านได้รบัท่านละ 12,500 บาทต่อเดือน 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดก้ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัประจ าปี 2564 เป็นจ านวนไมเ่กนิ 2,000,000 บาท 

ในปี 2563 และ 2564 บรษิทัฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมทัง้หมดปีละ 1,646,000 บาท และ 1,656,000 บาท 
ตามล าดบั คา่ตอบแทนแก่กรรมการแต่ละทา่นในรปูของเบีย้ประชมุและคา่ตอบแทน มรีายละเอยีดดงัตารางต่อไปนี 

 คา่ตอบแทนของคณะกรรมการชดุปัจจบุนั ( ปี 2564 ) 

รายช่ือกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม 

(บาท) 

ค่าตอบแทน 

(บาท) 

อ่ืน ๆ (บาท) รวม (บาท) 

1.นาย สุธน ศรยีะพนัธุ์ 48,000.00 103,279.00 - 151,279.00 
2.นาย วลัลภ เหล่าไพบูลย์ 40,000.00 150,000.00 - 190,000.00 
3.นาย ธรีะวฒัน์ ศรนีัครนิทร์ 40,000.00 150,000.00 - 190,000.00 
4.นาย ศรชียั ครุสนัธิ ์ 40,000.00 150,000.00 - 190,000.00 
5.นาย สุพรรณ ศรธีรรมมา 40,000.00 150,000.00 - 190,000.00 
6.นาย ศรณัย์ สุภคัศรณัย์ 88,000.00 150,000.00 - 238,000.00 
7.นาย ธรีะศกัดิ ์ณ ระนอง 80,000.00 150,000.00 - 230,000.00 
8.นาย วรเทพ รางชยักุล 80,000.00 0.00 - 80,000.00 

 
 ค่าตอบแทนกรรมการที่ลาออก/พน้จากต าแหน่งระหว่างปี 2564 
 

รายช่ือกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม 

(บาท) 

ค่าตอบแทน 

(บาท) 

อ่ืน ๆ (บาท) รวม (บาท) 

1.ศาสตราจารย์ วนัชยั วฒันศพัท์ 0.00 150,000.00 - 150,000.00 

2.วนิัย ตนัติยาสวสัดกิุล 
*ลาออกจากต าแหน่งปี 2563 

- 46,721 - 46,721 

  

หมายเหตุ ในปี 2564 มกีารประชมุกรรมการวาระพเิศษเพือ่แต่งตัง้กรรมการใหมท่ดแทนต าแหน่งทีว่า่งลง จ านวน 1 ครัง้ แต่
ไมม่กีารจา่ยคา่เบี้ยประชมุ 

 
ในปี 2562 ปี 2563  และปี 2564 บรษิทัฯ จ่ายค่าบ าเหน็จใหแ้ก่กรรมการของบรษิทัท่านละ 1,500,000 บาทต่อปี 

รวมเป็นจ านวนเงนิปีละ 1,200,000 บาท  โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มคีา่บ าเหน็จคา้งจา่ยอยู่จ านวน 1,182,740 บาท 
 ทัง้น้ี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัฯ ไมม่บีรษิทัยอ่ย จงึไมม่คีา่ตอบแทนกรรมการจากบรษิทัยอ่ย 

 

 



 

 

ค่าตอบแทนอ่ืน  

บรษิทัมนีโยบายใหค้า่ตอบแทนอื่นแก่คณะกรรมการบรษิทัตามขอ้ตกลง เชน่ สวสัดกิารรกัษาพยาบาลและตรวจสขุภาพ

ประจ าปี เป็นตน้  

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

บรษิทัมนีโยบายและหลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนผูบ้รหิาร ซึง่เชื่อมโยงทัง้ผลการด าเนินงานของ

บรษิทั ในรูปแบบประเมนิผลการปฏิบตัิงานของผู้บรหิารเป็นประจ าทุกปี โดยประธานเจ้าหน้าที่บรหิารเป็นผู้

พิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดค่าตอบแทน และปรบัค่าจ้างประจ าปีที่สะท้อนถึงผลการปฏิบตัิงาน 

(Performance Management) ของผู้บรหิารแต่ละคนตามขอบเขตหน้าที่ที่รบัผดิชอบ โดยมคีวามสอดคล้องกบั

วสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยทุธข์องบรษิทั ตลอดจนปฏบิตัหิน้าทีต่ามแนวปฏบิตัแิละมาตรฐานทีบ่รษิทัก าหนด  

ส าหรบัคา่ตอบแทนของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารนัน้ คณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารก าหนดอยา่งเหมาะสมภายใต้
หลกัเกณฑท์ีโ่ปรง่ใสและเป็นธรรมและสมเหตุสมผล ค านึงถงึหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบประกอบกบัผลการปฏบิตังิาน โดย
พจิารณาคา่ตอบแทนระยะสัน้ ระยะยาว และผลประกอบการของบรษิทัในแต่ละปีเปรยีบเทยีบกบัแผนธรุกจิทีต่ ัง้ไวส้ าหรบั
พจิารณา ในการก าหนด กลยทุธแ์ละทศิทางการด าเนินงาน เพือ่บรรลเุป้าหมายและพนัธกจิขององคก์รรวมทัง้การ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารปีละ 1 ครัง้  

 คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ (ไมร่วมคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการ)  
คา่ตอบแทนแก่ผูบ้รหิารของบรษิทัประกอบดว้ย เงนิเดอืน คา่ต าแหน่ง โบนสั เงนิสมทบกองทนุส ารองเลีย้ง
ชพี เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม และคา่ตอบแทนอื่น ซึง่เกณฑใ์นการจา่ยคา่ตอบแทนผูบ้รหิาร บรษิทัฯ 
ไดพ้จิารณาจากความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ และผลการด าเนินงาน รวมทัง้ได้พจิารณาเปรยีบเทยีบ
กับบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน โดยในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บริษัทมีการจ่าย
ค่าตอบแทนแก่ผูบ้รหิาร รวมทัง้สิ้น 14.42  ล้านบาท, 14.38 ล้านบาท และ 14.24 ล้านบาท ตามล าดบั 
รายละเอยีด ดงัน้ี 

ตารางสรปุจ านวนค่าตอบแทนรวมของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหาร 
 
จ านวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) 
 

2562 2563 2564 

14,423,270.00 14,389,071.00 14,244,825.00 

 
 คา่ตอบแทนอื่น 
บรษิทัมนีโยบายใหค้า่ตอบแทนอื่นแก่ผูบ้รหิารของบรษิทั เชน่ สวสัดกิารรกัษาพยาบาลและสวสัดกิารตรวจ
สขุภาพประจ าปี เป็นตน้  
 
 
 
 
 



 

 

 ขอ้มลูเพิม่เตมิทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูบ้รหิารของบรษิทั มดีงัน้ี 
ไมป่รากฏวา่มปีระวตักิารท าความผดิตามกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่า่นมาเกีย่วกบั 

1) การถกูพพิากษาวา่กระท าความผดิทางอาญา ยกเวน้ทีเ่ป็นความผดิอนัเกดิจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผดิลหุ
โทษหรอืความผดิในท านองเดยีวกนั 

2) การถกูพพิากษาใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลายหรอืถกูพทิกัษ์ทรพัย์ 

3) การเป็นผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคุมในบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนทีถู่กพพิากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลายหรอืถกู
พทิกัษ์ทรพัย ์

 
7.5 ข้อมลูเก่ียวกบัพนักงาน 
บรษิทัมนีโยบายการจา้งงานทีมุ่ง่เน้นความเทา่เทยีมกนั ไมจ่ ากดัเพศ หรอืกดีกนัในเรือ่งเพศเชือ้ชาตศิาสนา และวฒันธรรม
ตลอดจนตระหนกัถงึความส าคญัของพนกังานทีเ่ป็นทรพัยากรอนัมคีณุคา่ในการขบัเคลือ่นธรุกจิของบรษิทั  

7.5.1 จ านวนบคุลากร 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์จ ากดั (มหาชน) มพีนักงานและแพทย์ ทัง้หมดจ านวน 

1,075 คน เพิม่ขึน้จากปี 2563 จ านวน 216 คน โดยแบง่เป็นพนกังานประจ า 729 คน และพนกังานบางเวลา 79 คน แพทย์

ประจ าและเป็นผูบ้รหิาร (ไมไ่ดอ้อกตรวจ) จ านวน 27 คน และแพทยบ์างเวลา (Part-time) จ านวน 240 คน  

จ านวนพนักงานและแพทย์ของบรษิทัฯ มกีารเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากบรษิทัฯ มกีารยา้ยทีต่ ัง้

ส านกังานตัง้แต่ปี 2561 เป็นตน้มา ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดพ้ฒันาศกัยภาพการแขง่ขนัทางการแพทย ์โดยเปิดใหบ้รกิารคลนิิกและ

ศนูยก์ารแพทยค์รบวงจรเพิม่มากขึน้ ตลอดจนเริม่เปิดแผนกของกลุม่ส านกังานใหส้อดคลอ้งกบักจิการของบรษิทัฯ  

อน่ึง ในปี 2564 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดใหบ้รกิารรกัษาคนไขต้ดิเชื้อ COVID-19 จงึท าใหจ้ านวนพนักงานและแพทย์บาง

เวลาเพิม่ขึน้อยา่งมนียัส าคญั รายละเอยีดปรากฏดงัตารางต่อไปน้ี  

 จ านวนพนักงานทัง้หมดของบริษทั (ไม่รวมแพทย)์ 

(หน่วย : คน) 

จ าแนกเพศ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
พนกังานชาย (คน) 112 111 111 

พนกังานหญงิ (คน) 576 550 618 

รวม (คน) 688 661 729 

 

 

 

 



 

 

 จ านวนแพทยป์ระจ า (Full-Time) และจ านวนแพทยบ์างเวลา (Part-Time) 

(หน่วย : คน) 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

แพทยป์ระจ า 23 24 24 

แพทยน์อกเวลา 198 172 240 

แพทยร์ะดบับรหิาร (ไมไ่ดอ้อกตรวจ) 2 2 3 

รวม (คน) 223 198 267 

 
 ความผกูพนัของพนักงาน 

(หน่วย : คน) 

สดัส่วนพนักงานท่ีลาออกโดยสมคัรใจ 

 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
จ านวนพนกังาน 

(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564) 
688 661 729 

สดัส่วน (%) 2.18 14.83 14.27 
 

7.5.2 ค่าตอบแทนบคุลากร  

คา่ตอบแทนพนกังาน บรษิทัก าหนดนโยบายคา่ตอบแทนพนกังานทีส่อดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัทัง้ใน
ระยะสัน้และระยะยาว เพือ่ใหผ้ลตอบแทนแก่พนกังานอย่างเป็นธรรมโดยการก าหนดโครงสรา้งคา่ตอบแทนของแต่ละระดบั
ต าแหน่งงานอย่างเหมาะสม พจิารณาจ่ายค่าตอบแทนจากผลการปฏบิตังิาน และระดบัต าแหน่งทีร่บัผดิชอบ ตามความรู้
ความสามารถของผลการปฏบิตัิงานของพนักงานรายบุคคล พนักงานจะไดร้บัค่าตอบแทนทีเ่ท่าเทยีมและเป็นธรรมเมื่อ
เปรยีบเทยีบภายในองคก์ร ขณะเดยีวกนัก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกจิ อตัราเงนิเฟ้อ ดชันี
ราคาผูบ้รโิภคและการจ่ายคา่ตอบแทนของบรษิทัในอุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมถงึค่าตอบแทนพนกังานจะตอ้งเหมาะสมกบั
การเตบิโตของบรษิทั โดยพนักงานไดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัในรูปแบบเงนิเดอืน โบนัส และเงนิสมทบกองทุนส ารอง
เลีย้งชพี เป็นตน้ 

 ค่าตอบแทนแพทย ์ 
ในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บรษิทัฯ มกีารจา่ยคา่ตอบแทนรวมของแพทย ์ดงัน้ี 
          (หน่วย : ลา้นบาท) 

ค่าตอบแทน ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ค่าธรรมเนียมแพทย ์ 163.64 162.05 184.1 

นอกจากน้ียงัมสีวสัดกิารอื่น ๆ แก่แพทย ์คอื เครื่องแบบ ชุดกาวน์  สวสัดกิารรกัษาพยาบาล หรอืการตรวจสขุภาพ
ประจ าปี เป็นตน้ เพือ่เป็นขวญัและก าลงัใจในการท างานใหบ้รษิทัต่อไปในอนาคต  



 

 

 ค่าตอบแทนรวมพนักงาน 

                          (หน่วย : ลา้นบาท) 

 
คา่ตอบแทนรวมของพนกังาน (บาท) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
231,464,774 225,508,512 261,144,686 

 

7.5.3 กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

บรษิทัไดจ้ดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพี ตามพระราชบญัญตักิองทุนส ารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ข) 
ตัง้แต่ปี 2556 ซึง่บรหิารโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวมบวัหลวงจ ากดั โดยมวีตัถุประสงคห์ลกัเพือ่สรา้งขวญัและ
ก าลงัใจใหแ้ก่พนกังาน และเพือ่จงูใจใหพ้นกังานท างานกบับรษิทัในระยะยาว โดยพนกังานทีเ่ขา้รว่มกองทนุส ารองเลีย้งชพี
นัน้ บรษิทัจะจา่ยเงนิสมทบรอ้ยละ 2 ของฐานเงนิเดอืนของพนกังานและพนกังานจา่ยเงนิสะสมเขา้กองทุนในอตัรารอ้ยละ 2 
ของฐานเงนิเดอืน 

โดยในปี 2564 บรษิทัมพีนกังานทีเ่ขา้ร่วมองทุนส ารองเลีย้งชพี จ านวน 544 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 74.62 ของจ านวน
พนกังานทัง้หมด รายละเอยีดดงัตารางต่อไปน้ี  

หน่วย : คน 

จ านวนพนักงานทัง้หมด  729  (คน) 

จ านวนพนักงานท่ีเข้าร่วม PVD 
(คน) 

544 

สดัส่วนพนักงานท่ีเป็นสมาชิก 
(%) 

74.62 

หมายเหตุ : ขอ้มลูแสดงเฉพาะพนกังานประจ าเทา่นัน้ ไมร่วมแพทยแ์ละพนกังานบางเวลา 

 

  



 

 

7.5.4  การพฒันาและฝึกอบรม 
เพือ่ใหอ้งคก์รพฒันาไปสูก่ารเป็นองคก์รแหง่ความยัง่ยนื บรษิทัยงัคงพฒันาและปรบัปรงุ พรอ้มกบัสนบัสนุนใหม้ี

การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคลใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้อยา่งต่อเนื่อง โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ทีจ่ะพฒันาศกัยภาพ
ของบคุลากรใหไ้ดใ้ชค้วามรู ้ความสามารถของตนเองอยา่งเตม็ที ่เพือ่นาใหอ้งคก์รบรรลวุตัถุประสงคใ์นการด าเนินธรุกจิ 
รวมถงึมโีอกาสกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน และเตบิโตไปพรอ้ม ๆ กบัความส าเรจ็  

 
 ข้อมลูการพฒันาและฝึกอบรมของผู้บริหารและพนักงาน 

 
ข้อมลูการพฒันาและฝึกอบรม 

 
2562 

 
2563 

 
2564 

จ านวนชัว่โมงอบรมเฉลีย่ของพนกังาน 
(ชัว่โมง/คน/ปี) 

380.00 661.50 1,098.00 

รวมคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและพฒันา (บาท) 287,060.00 499,221.00 1,186,361.00 

 

7.5.6 ข้อพิพาทด้านแรงงาน 

ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัไม่มขีอ้พพิาทด้านแรงงานที่มนีัยส าคญัต่อการด าเนิน
ธรุกจิของบรษิทั ทัง้น้ี บรษิทัไมม่สีหภาพแรงงาน 

  



 

 

7.6 ข้อมลูส าคญัอ่ืน  

7.6.1 เลขานุการบริษทั 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีน ในหมวดความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
และตามข้อก าหนดของพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 คณะกรรมการบริษทั จึงได้แต่งตัง้
เลขานุการบรษิทัขึน้ โดยมภีาระหน้าทีใ่นการใหค้ าแนะน าดา้นกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทีค่ณะกรรมการตอ้งทราบ
และปฏบิตั ิการจดการประชมุ รวมทัง้ดแูลกจิกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ เพือ่ใหก้รรมการสามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล 

โดยคณะกรรมการบรษิทัได้มมีตแิต่งตัง้ให ้นางสาวจุฬารตัน์  ศริสิงิห์ เป็นเลขานุการบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 
2564 เพือ่ท าหน้าทีใ่นนามบรษิทัและ/หรอื คณะกรรมการบรษิทัในการจดัท าและเกบ็รกัษาทะเบยีนกรรมการ หนงัสอืนดัประชุม
คณะกรรมการบรษิทั รายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั รายงานประจ าปีของบรษิทัหนังสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ รายงาน
การประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้เกบ็รกัษารายงานการมสี่วนได้เสยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร รวมทัง้ด าเนินการอื่นใด
ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด และจดัส่งส าเนารายงานการมสี่วนไดเ้สยีตามมาตรา 89/14 ซึง่จดัท าโดย
กรรมการใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัที่บรษิทัไดร้บัรายงานนัน้ 
(โดยรายละเอยีดและประวตัเิลขานุการบรษิทั ปรากฏตามเอกสารแนบ 2)    

นอกจากนี้ เลขานุการบรษิทั ยงัมหีน้าทีด่งัต่อไปน้ี 

เลขานุการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตาม
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งไดก้ าหนดบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ส าหรบัเลขานุการบรษิทัไวโ้ดยเฉพาะดงัน้ี  

1. จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสาร ดงัต่อไปน้ี  
(ก) ทะเบยีนกรรมการ  
(ข) หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบรษิทั  
(ค) หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้  

2. เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยี ทีร่ายงานโดยกรรมการ หรอืผูบ้รหิาร  
3. จดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สยี ตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

ทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัรายงานนัน้ และบรษิทัตอ้งจดัใหม้รีะบบการเกบ็รกัษาเอกสาร 
หรือหลกัฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มกีารเก็บรกัษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสาม ารถ
ตรวจสอบได ้ภายในระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 10 ปี นบัแต่วนัทีม่กีารจดัท าเอกสารหรอืขอ้มลูดงักลา่ว  

4. ด าเนินการอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด  
 
 
 
 
 



 

 

7.6.2 ผู้ท่ีได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท าบญัชี  
ตัง้แต่วนัที่ 1 กนัยายน 2564 บริษัทฯ มอบหมายให้นางสาวสุภาพร สุข ีต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่ายบญัชแีละ

การเงนิ เป็นผูร้บัผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชแีละการเงนิ มหีน้าทีก่ ากบั ดูแลการจดัท ารายงานทางการเงนิให้มคีวาม
น่าเชื่อถอืและมคีุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานทางบญัช ีและสอดคลอ้งกบัแนวทางของส านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย์ (โดยรายละเอยีดผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดแูลการท าบญัช ีปรากฏตามเอกสาร
แนบ 2) 

 
7.6.3 หวัหน้าตรวจสอบภายใน 

ในปี 2562 บรษิทัไดจ้ดัตัง้แผนกตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทัเอง โดยใหป้ฏบิตังิาน
เป็นอิสระภายใต้สายบงัคบับญัชาของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตัง้นางจุฬาลกัษณ์ บุญฤทธิ ์ผู้จดัการแผนก
ตรวจสอบภายใน เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน มหีน้าทีต่รวจสอบภายในและประเมนิผลกจิกรรมต่าง ๆ ของบรษิทั ทัง้
สอบทานคณุภาพการการปฏบิตังิานภายในบรษิทัใหเ้ป็นไปตามแผนงาน สอดคลอ้งกบัวตัถุปรางคแ์ละเป้าหมายของบรษิทั 
รวมถงึมหีน้าทีใ่นการควบคุมและตรวจสอบอื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ (โดยรายละเอยีด
เกีย่วกบัผูด้ ารงต าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3) 

7.6.4 นักลงทนุสมัพนัธ ์ 

 บรษิทัไดแ้ต่งตัง้ใหน้างสาวจฬุารตัน์ ศริสิงิห ์ด ารงต าแหน่ง นกัลงทนุสมัพนัธ ์อกีหนึ่งต าแหน่ง โดยใหเ้ป็นตวัแทน
ของบรษิทัท าหน้าทีร่บัผดิชอบในการเปิดเผยขอ้มลูและขา่วสารของบรษิทักบัผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ นกัวเิคราะห์และประชาชน
ทัว่ไป ทัง้น้ี นกัลงทนุสามารถตดิต่อนกัลงทนุสมัพนัธไ์ดท้ี ่043-333 555 ต่อ 1401 E-mail : ir@rph.co.th 
 

7.6.5 ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 
มติที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 อนุมตัิแต่งตัง้ บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดัเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทั โดย

ก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชสี าหรบัปี 2564 จ านวน 1,500,000 บาท  

ส าหรบัคา่ตอบแทนทีบ่รษิทัจา่ยใหแ้ก่ผูส้อบบญัช ีประกอบดว้ยคา่สอบบญัชปีระจ าปี, คา่สอบทานงบการเงนิระหว่าง
กาล รวมคา่ลว่งเวลาและคา่เดนิทาง โดยในปี 2562 - 2564 มรีายละเอยีดการจา่ย ดงัน้ี 

     (หน่วย : บาท) 

รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

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

คา่บรกิารอื่น ๆ (Non Audit Fee) 162,500 137,950 89,450.00 

นอกจากคา่ตอบแทนดงักลา่ว บรษิทัฯ ไมม่คีา่บรกิารอื่นใดทีต่อ้งช าระใหก้บัผูส้อบบญัช ีส านกังานสอบบญัชทีีผู่ส้อบ
บญัชสีงักดั และบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้อบบญัช ีหรอืส านกังานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดัแต่อยา่งใด  
 
 
 



 

 

8. รายงานผลการด าเนินงานส าคญัด้านการก ากบัดแูลกิจการ 
8.1 สรปุผลการปฏิบติัหน้าท่ี ของคณะกรรมการในรอบปีท่ีผ่านมา  

8.1.1 การสรรหา พฒันาและประเมินผล การปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
(1) คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัต่อไปน้ี  

1) ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั ความซื่อสตัย์สุจรติ และระมดั ตลอดจนปฏบิตัิ
หน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตขิองผูถ้อืหุน้  

2) พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้บุคคลที่มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามทีก่ าหนดใน พ.ร.บ.บรษิทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถึงประกาศ
ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัต าแหน่งกรรมการ ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะ
เหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ  

3) พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร โดยเลอืกจากกรรมการของบรษิทั พรอ้มทัง้ก าหนดขอบเขต
อ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการบรหิาร  

4) พจิารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพจิารณาจากคุณสมบตัิและลกัษณะ
ต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์รวมถงึประกาศขอ้บงัคบั และ/หรอื ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือเสนอ
ต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบของบรษิทัต่อไป  

5) พจิารณาก าหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงชือ่กรรมการซึง่มอี านาจผกูพนับรษิทัได ้ 
6) แต่งตัง้บุคคลอื่นใดใหด้ าเนินกจิการของบรษิทั ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรอือาจมอบ

อ านาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าวมอี านาจ และ/หรอื ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขอ านาจนัน้ๆ ได ้ 

7) พจิารณาอนุมตัิการท ารายการการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิัท เว้นแต่ในกรณีที่
รายการดงักล่าวจะต้องได้รบัอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้น้ี ในการพจิารณาอนุมตัิดงักล่าวให้
เป็นไปตามประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอื ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

8) พจิารณาอนุมตักิารท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั เวน้แต่ในกรณีทีร่ายการดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้น้ี ในการพจิารณาอนุมตัิดงักล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ 
ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

9) พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ เมือ่เหน็ไดว้า่บรษิทัมกี าไรพอสมควรทีจ่ะ
ท าเช่นนัน้ และรายงานการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นทราบในการประชุมผู้ถอืหุน้
คราวต่อไป 

10) ก าหนดวสิยัทศัน์ นโยบายและทศิทางการด าเนินงานของบรษิทั กลยุทธ์ธุรกจิ งบประมาณประจ าปี 
และก ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ อย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลเพื่อเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้น และการเตบิโตอย่าง
ยัง่ยนื 

11) ประเมนิผลการปฏบิตังิานและก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงู 



 

 

12) รบัผดิชอบต่อผลประกอบการและการปฏบิตัหิน้าทีข่องฝ่ายบรหิาร โดยมคีวามตัง้ใจและระมดัระวงั ใน
การปฏบิตังิาน 

13) ก ากบัดแูลใหฝ่้ายบรหิารมรีะบบการบรหิารความเสีย่งอยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 
14) ก ากบัดูแลใหม้กีารก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกจิที่ชดัเจน และวดัผลได ้เพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน

การก าหนดเป้าหมายในการปฏบิตังิาน โดยพจิารณาถงึความเป็นไปไดแ้ละความสมเหตุสมผล 
15) รบัผดิชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม ่าเสมอ ด าเนินงานโดยรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มกีารเปิดเผย

ขอ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคญัต่อผูล้งทนุอยา่งถกูตอ้งครบถว้น มมีาตรฐานและโปรง่ใส 
16) ประเมนิผลการปฏบิตังิานและก าหนดคา่ตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงู 
17) ก ากบัดแูลใหฝ่้ายบรหิารมรีะบบการบรหิารความเสีย่งอยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ  
18) พจิารณาตดัสนิในเรื่องทีม่สีาระส าคญั เช่น นโยบายและแผนธุรกจิโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อ านาจ

การบรหิาร การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ และรายการอื่นใดทีก่ฎหมายก าหนด 
19) ก าหนดอ านาจและระดบัการอนุมตัใินการท าธรุกรรม และการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานของ

บรษิทัใหค้ณะหรอืบคุคลตามตามความเหมาะสม และใหเ้ป็นไปตามขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งโดยจดัท า
เป็นคูม่อือ านาจด าเนินการ และใหม้กีารทบทวนอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

20) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทัง้ดูแลจัดให้มี
กระบวนการในการประเมนิความเหมาะสมของการควบคมุภายใน 

21) ใหค้วามเหน็ชอบในการเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและพจิารณาคา่สอบบญัชปีระจ าปี เพือ่น าเสนอต่อผู้
ถอืหุน้ในการพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้   

22) รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในการจดัท ารายงานทางการเงนิโดยแสดงควบคู่กบั
รายงานของผู้สอบบญัชไีว้ในรายงานประจ าปี และครอบคลุมในเรื่องส าคญั ๆ ตามนโยบายขอ้พงึ
ปฏบิตัทิีด่สี าหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

23) ก ากบัดแูลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชดุยอ่ยต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎบตัรทีก่ าหนดไว ้
24) คณะกรรมการตอ้งประเมนิผลการปฏบิตัดิว้ยตนเอง และประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยรวม 

(2) กรรมการอิสระ  
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั และสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนิยามกรรมการอสิระไว ้ดงัน้ี กรรมการอสิระ หมายถงึ 
กรรมการทีม่อีสิระในการแสดงความเหน็ต่อการด า เนินงานของบรษิทั โดยจะตอ้งเป็นผูไ้มม่สีว่นเกีย่วขอ้ง 
หรอืสว่นไดเ้สยีต่อผลการด า เนินงานของบรษิทัทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

 คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 
1) ถอืหุน้ไมเ่กนิ 1 % ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั* ทัง้น้ี ใหน้บัรวมการถอืหุน้

ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ ๆ ดว้ย 
2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดือน

ประจ า หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั* เว้นแต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
น้อยกวา่ 2 ปี 



 

 

3) ไมเ่ป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฏหมายของกรรมการ
รายอื่น ผูบ้รหิารบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบคุคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็น
กรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้
วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อี านาจควบคุม
ของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั* เวน้แต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
น้อยกวา่ 2 ปี 

5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทั* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มอี านาจควบคุม หรอื
หุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัช ีซึ่งมผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั* เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะ
ดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมาย
หรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัคา่บรกิารเกนิกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั* และไมเ่ป็นผูถ้อื
หุน้ทีม่นียั ผูม้อี านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เว้นแต่จะไดพ้น้จาก
การมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7) ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักจิการของบรษิทัหรอื
บรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน 
ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิ 1%ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอก
เสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัที่มนีัย
กบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

9) ไม่มลีกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของ
บรษิทั 

(3) กรรมการตรวจสอบ 
 องคป์ระกอบ คณุสมบติัคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการบรษิทั ซึง่เป็นกรรมการอสิระอยา่งน้อย 3 ทา่น  
ต้องประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มคีวามรู้ และประสบการณ์เพยีงพอที่จะท า
หน้าทีใ่นการสอบทานงบการเงนิได ้และตอ้งคณุสมบตัคิรบถว้นตามหลกัเกณฑ ์ขอ้ก าหนดทีค่ณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัย์ฯ และหน่วยงานก ากบัดูแลต่าง ๆ ก าหนดขึน้ โดยกรรมการตรวจสอบ 
ตอ้งมคีวามเป็นกลาง ไมม่ผีลประโยชน์หรอืสว่นไดเ้สยี ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม ในลกัษณะทีอ่าจจะมผีล
ต่อการใชด้ลุยพนิิจตามหน้าที ่และความรบัผดิชอบอยา่งอสิระ 

 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1) สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้งและพอเพยีง 
2) สอบทานใหบ้รษิทัมกีารควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 

audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน



 

 

ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั 

4) พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ท าหน้าทีผู่ส้อบบญัชขีองบรษิทั และ
เสนอคา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เขา้รว่มประชุมกบัผูส้อบบญัช ีโดยไมม่ฝ่ีายจดัการเขา้
รว่มประชมุดว้ย อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5) พจิารณารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้น้ี เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่ รายการดงักลา่วสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

6) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทัซึง่รายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ความเหน็เกี่ยวกบัความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงนิของ
บรษิทั 

(2) ความเหน็เกีย่วกบัความพอเพยีงของระบบควบคมุภายในของบรษิทั 
(3) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
(4) ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิ ั
(5) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
(6) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(7) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละทา่น 
(8) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏบิตัหิน้าที่

ตามกฎบตัร 
(9) รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความ

รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
(10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการใหม ่
บริษัทฯ ก าหนดแนวปฏิบตัิเกี่ยวกบัการเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการบริษัทส าหรบั
กรรมการทีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้รายใหม ่โดยจดัใหม้หีลกัสตูรปฐมนิเทศส าหรบักรรมการบรษิทัใหม ่เพือ่เตรยีม
ความพรอ้มในการปฏบิตัหิน้าทีเ่กีย่วกบักรรมการบรษิทั โดยมอบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัจดัโปรแกรมเขา้
เยี่ยมชมกิจการของบรษิทัและกระบวนการด าเนินการคู่มอืกรรมการเพื่อให้ค าแนะน าเกี่ยวกบักิจการของ
บรษิทั รวมถงึขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 



 

 

8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุ 
 ในปี 2564 คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาไตรต่รองโดยละเอยีดรอบ และสรรหาผูท้ีม่คีวามเหมาะสมและแต่งตัง้
เป็นกรรมการท่านใหม ่เพือ่ทดแทนกรรมการท่านเดมิทีล่าออก จ านวน 1 ท่าน ตลอดจนกรรมการทีพ่น้วาระจากการด ารง
ต าแหน่ง/ครบวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ จ านวนทัง้หมด 3 ท่าน และพจิารณากรรมการท่านเดมิทีค่รบวาระในการ
ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 จ านวน 3 ทา่น กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหน่ึง ไดแ้ก่ นายสพุรรณ ศรี
ธรรมมา ด ารงกรรมการบรษิทั นายศรณัย ์สุภคัศรณัย ์ต าแหน่งกรรมการอสิระ และนายธรีะศกัดิ ์ณ ระนอง ด ารงต าแหน่ง
กรรมอสิระ 
 การสรรหาผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ/ การสบืทอดต าแหน่ง รายงานไวภ้ายใตส้ว่นที ่2 การก ากบัดแูลกจิการ “หวัขอ้ 7.2  
ขอ้มลูเกีย่วกบัคณะกรรมการและผูม้อี านาจควบคมุบรษิทัขอ้มลูเกีย่วกบัผูบ้รหิาร” แลว้ 
 
8.3 การพฒันากรรมการการอบรม/ สมัมนา/ การร่วมกิจกรรมของบริษทั 

8.3.1 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
1. คณะกรรมการส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้กี่ยวขอ้งในระบบ

การก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร เลขานุการบรษิทั เป็นต้น 
เพื่อใหม้กีารปรบัปรุงการปฏบิตังิานอย่างต่อเน่ือง การฝึกอบรม และใหค้วามรูอ้าจกระท าเป็นการภายใน
บรษิทั หรอืใชบ้รกิารของสถาบนัภายนอก 

2. คณะกรรมการก าหนดใหม้กีารปฐมนิเทศกรรมการใหมท่กุคน เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจในธรุกจิ และการ
ด าเนินการดา้นต่างๆ ของบรษิทัฯ เพือ่เตรยีมความพรอ้มในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ โดยมเีลขานุการ
บรษิทัเป็นผูป้ระสานงานในเรือ่งต่าง ๆ อาท ิโครงสรา้งธรุกจิ และโครงสรา้งกรรมการ ขอบเขตอ านาจหน้าที ่
กฎหมายทีค่วรทราบ ความรูท้วัไปของธรุกจิ แนวทางการด าเนินงาน เป็นตน้ 

3. คณะกรรมการก าหนดใหม้นีโยบายพฒันาบุคลากรส าหรบักรรมการและผูบ้รหิาร และเปิดเผยในแบบแสดง
รายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ของบรษิทั 

 
  



 

 

ในปี 2564 กรรมการเขา้รบัการอบรม/ กจิกรรมสมัมนา ทีเ่ป็นการเพิม่พนูความรูใ้นการปฏบิตังิานและกจิกรรมของบรษิทั 
(IOD) และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET) ดงัน้ี 
 

ตารางการสมัมนา/อบรม (IOD) ของกรรมการ ปี 2564 
 

 
ล าดบั 

 

 
ช่ือ-สกลุ 

 
ต าแหน่ง 

 
หลกัสตูรท่ีอบรมปี 2564 

ระยะเวลาอบรม 
(วนั) 

หรือวนัท่ี 
1 นายสุธน ศรยีะพนัธุ ์ ประธานกรรมการ 1) สมัมนากจิกรรม Director’s Briefing 

13/2021: How Boards have Risen to 
The Covid-19 Challenge, and  

  What’s Next 
2) Director's Briefing 14/2021: ทางเลอืก

การระงบัขอ้พพิาทในสถานการณ์โค
วดิ-19 

3) Chairman Forum 1/ 2021:  Chairing a 
Virtual Board Meeting 

30 มถุินายน 2564 
 
 
 
28 ตุลาคม 2564   
 
 
23 พฤศจกิายน 
2564 

2 นายวลัลภ เหล่าไพบลูย ์ รองประธานกรรมการ 1) Director's Briefing 3/2021: 
Reenergizing and Refocusing Board 
Members in 202122 

2) สมัมนาDirector’s Briefing 5/2021: 
Founder Mentality: Roadmap for 
Post-Pandemic World 

3) สมัมนา Director's Briefing 14/2021: 
ทางเลอืกการระงบัขอ้พพิาทใน
สถานการณ์โควดิ-19 

4) Independent Director Forum 1/2021: 
It's Time for Board Meeting 
Reformation 

5) กิจกรรม  CAC National Conference 
2021: รวมพลงัธุรกจิโปรง่ใสใสใ่จต้าน
คอร์ร ัปชัน่ 2564 จัดโดย สมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) ร่วมกบัคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจรติ (Thai Private Sector 
Collective Action Coalition Against 
Corruption : CAC) 

22 กุมภาพนัธ ์2564 
 
 
 23 มนีาคม 2564 
 
 
28 ตุลาคม 2564   
 
 
11พฤศจกิายน 2564 
 
 22 ธนัวาคม 2564 

3 นายธรีะวฒัน์ ศรนีคัรนิทร ์ กรรมการ/ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

1) Director's Briefing 3/2021: 
Reenergizing and Refocusing Board 
Members in 202122 

22 กุมภาพนัธ ์2564 
 
 
 23 มนีาคม 2564 



 

 

2) สมัมนาDirector’s Briefing 5/2021: 
Founder Mentality: Roadmap for 
Post-Pandemic World 

3) Director’s Briefing 7/2021: What Your 
Board Needs to Know about C-Suite 
Succession in time of Uncertainty 

4) Director’s Briefing 8/2021: PDPA in 
Soft Action for Board and 
Management 

5) Patient Experience and Innovation 
Virtual Summit จดัโดย SingEx 

6) CEO CLUB ครัง้ที ่2 / 2021 
Biotechnology ต่อยอดธุรกจิใน New 
S-Curve จดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย  

7) สมัมนา Director's Briefing 14/2021: 
ทางเลอืกการระงบัขอ้พพิาทใน
สถานการณ์โควดิ-19 

8) Director's Briefing 2/2022: Workplace 
Health & Safety: New Priorities for 
Board  CGR Workshop 2021: 
“สมัมนาชีแ้จงหลกัเกณฑก์ารส ารวจ
โครงการ CGR ปี 2566” 

 
 
9 เมษายน 2564 
 
 
 
22 เมษายน 2564 
 
 
7-9 กรกฎาคม 2564 
 
4 ตุลาคม 2564 
 
 
 
28 ตุลาคม 2564   
 
 
11พฤศจกิายน 2564 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

8.3.2 การพฒันาผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัการก ากบัดแูลกิจการ 
 บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ที่สนับสนุนงานคณะกรรมการบริษัท อาทิ เลขานุการบริษัท เลขานุการ
 คณะกรรมการตรวจสอบ และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง ไดร้บัการพฒันาอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง โดยใหไ้ดร้บัการอบรม
 สมัมนาในหลกัสตูรต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าทีท่ีจ่ดัโดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
 ตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคม
 สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) และสถาบนัชัน้น าต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง 

ตารางการสมัมนา/อบรม (IOD) ของกรรมการ ปี 2564 
 

ล าดบั 
 

 
ช่ือ-สกลุ 

 
ต าแหน่ง 

 
หลกัสตูรท่ีอบรมปี 2564 

ระยะเวลา(วนั)
หรือวนัท่ี 

1 นางสาวจุฬารตัน์ ศริสิงิห ์ เลขานุการบรษิทั 
และนกัลงทุนสมัพนัธ ์

1) Annual General Meeting (AGM) 2021 
2) งานสมัมนาออนไลน์ในหวัข้อ "บทบาท

เลขานุการบริษัทในการยกระดับ CG 
ดา้น Anti-Corruption" 

3) CAC National Conference 2021: รวมพลงั
ธุรกจิโปรง่ใสใสใ่จตา้นคอรร์ปัชนั 

31 พฤษภาคม 2564 
8 ธนัวาคม 2564 
 
 
 
22 ธนัวาคม 2564 

 
8.4 การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
 8.4.1 การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการบริษทั 
 การประเมนิผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการบรษิทัดแูลใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการเป็นประจ า
ทกุปีอยา่งน้อยปีละหน่ึงครัง้ โดยแบง่การประเมนิออกเป็นสองแบบ คอื การประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการทัง้คณะ
(As a whole) และการประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเอง (Self-Assessment) รวมทัง้จดัใหม้กีารประเมนิการปฏบิตังิาน
ของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร โดยกระบวนการในการประเมนิการปฏบิตังิานของกรรมการบรษิทัทัง้แบบคณะและรายบุคคล
นัน้ คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายให้เลขานุการบรษิทัเป็นผู้ด าเนินการส่งแบบประเมนิให้กรรมการบรษิทัทุกคน เพื่อ
ประเมนิผลการปฏบิตัิงานของกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อยที่ตนด ารงต าแหน่งอยู่ จากนั ้นให้เลขานุการบรษิัท
รวบรวมแบบประเมนิกลบัมาประมวลผลและรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั โดยคณะกรรมการบรษิทัจะน าผลการประเมนิ
มาวเิคราะหแ์ละหาขัน้ตอนเพือ่ก าหนดมาตรการในการปรบัปรงุประสทิธภิาพการท างานของคณะกรรมการบรษิทัต่อไป 
  

ส าหรบัเกณฑก์ารประเมนิผลคดิเป็นรอ้ยละจากคะแนนเตม็ในแต่ละขอ้ดงัน้ี 
 

ช่วงคะแนน เกณฑป์ระเมิน 
ตัง้แต่รอ้ยละ 90 ขึน้ไป  ดเียีย่ม 
ตัง้แต่รอ้ยละ 70 ขึน้ไป ดมีาก 
ตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไป พอ ใช ้
น้อยกวา่รอ้ยละ 50 ควรปรบัปรงุ 

 
 



 

 

ผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรษิทั ปี 2564 มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

คณะกรรมการบริษทั ผลการประเมิน (ร้อยละ%) เกณฑ ์
 

 การประเมนิกรรมการองคค์ณะ 97.88 ดเียีย่ม 
 การประเมนิกรรมการรายบคุคล 94.00 ดเียีย่ม 

   
 สรุปโดยรวมจากการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัฯ ประจ าปี 2564 อยู่ในเกณฑ์ “ดเียีย่ม” 
ทัง้ 2 รูปแบบ คือ การประเมนิผลการปฏิบตัิงานของกรรมการทัง้คณะและการประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเอง 
(กรรมการประเมนิตนเอง) ทัง้น้ี คณะกรรมการพจิารณาผลการประเมนิดงักล่าวเพื่อน า ไปเป็นประโยชน์ต่อการปรบัปรุง
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการใหด้ยีิง่ขึน้ 
 
 8.4.2 การประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นประจ าทุกปี โดยใช้
แนวทางการประเมนิจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และแนวของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทยในหวัข้อเกี่ยวกบัความเป็นผู้น า การก าหนดและปฏิบตัิตามแผนกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบตัิทาง
การเงนิ ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ การสบืทอดต าแหน่ง การบรหิารความเสีย่ง และการควบคมุภายใน การ
ก ากบัดูแลกิจการ ซึ่งหลกัเกณฑ์การประเมนิดงักล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากทัง้คณะกรรมการบริษทั โดย
เลขานุการบรษิทัจะจดัส่งแบบประเมนิดงักล่าวใหค้ณะกรรมการบรษิทัทุกท่าน รวมถงึกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร
เป็นผู้ประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร จากนัน้รวบรวมผลการประเมนิ และรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ผลการประเมนิการ
ปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารประจ าปี 2564 เฉลีย่รอ้ยละ  90.56% อยูใ่นเกณฑด์มีาก  

 
8.5 การประชมุคณะกรรมการบริษทั  

 คณะกรรมการบรษิทัก าหนดใหม้กีารประชุมไมน้่อยกว่าสีค่ร ัง้ต่อปี โดยมกีารก าหนดวนัประชุมล่วงหน้าทัง้ปี และ
มอบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัสง่ก าหนดการประชุมและวาระการประชมุใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและรบัทราบ
เป็นการล่วงหน้า เพื่อใหก้รรมการสามารถจดัการเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้อย่างไรกด็กีารก าหนดวนัประชุมอาจมี
การเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมขึน้อยูก่บัความส าคญัของวาระการประชมุทีจ่ะตอ้งน าเขา้พจิารณา  
 ในปี 2564 มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้สิน้ 5/5 ครัง้ สดัส่วนการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบรษิทั
คดิเป็นรอ้ยละ 100 และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวนทัง้สิน้ 4/4 ครัง้ สดัส่วนการเขา้ประชุมคดิเป็นร้อยละ 
100 เชน่กนั 
 

  



 

 

สถติแิละจ านวนการเขา้ประชมุของกรรมการ ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2564ถงึ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 สรปุไดด้งัน้ี 
 

 
 ในปี 2564 มกีารประชุมพเิศษเพื่อแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัททดแทน นายวนัชยั วฒันศพัท์ ที่ลาออกจาก
ต าแหน่งและก่อนครบวาระ จงึเป็นเหตุให้ ปี 2564 มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิัท ทัง้สิ้น 5 ครัง้ โดยที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2564 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่12 กุมภาพนัธ ์2564 มมีตเิป็นเอกฉนัทแ์ต่งตัง้นายวรเทพ ราง
ชยักุล เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยอยู่ในต าแหน่งได้เท่าก าหนดเวลาตามวาระที่เหลื ออยู่ของ
กรรมการคนเดมิ 
 นอกจากน้ี ประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ร่วมกนัพิจารณาเรื่องเขา้สู่วาระการประชุม ก าหนด
วาระการประชมุได ้ทัง้น้ี ผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งในวาระส าคญัอาจไดร้บัมอบหมายใหเ้ขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
เพื่อใหข้อ้มูลที่จ าเป็นเพิม่เติมได ้โดยเลขานุการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบในการส่งหนังสอืเชญิประชุม พรอ้มเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมใหค้ณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อยเจด็วนั เพื่อใหค้ณะกรรมการมเีวลาทีจ่ะศกึษา
ขอ้มลูในเรือ่งต่าง ๆ อยา่งเพยีงพอ เวน้แต่มเีหตุจ าเป็นเรง่ดว่น 

 
8.6 การคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล  
 คณะกรรมการบรษิทั ตระหนกัถงึความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล เพือ่ใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตาม
พระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 บริษัทฯ แต่งตัง้ นางสาวจุฬารตัน์ ศิริสิงห์ ให้ปฏิบตัิหน้าที่เป็น
เจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของบรษิทั ซึง่คณะกรรมการไดใ้หค้วามเหน็ชอบอนุมตันิโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วน
บุคคล แนวทางการปฏบิตัเิพื่อก าหนดมาตรการดา้นการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลใหส้อดคลอ้งกบั
กฎหมาย ระเบยีบ หลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
  

รายช่ือกรรมการ คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ประชมุสามญั 
ผู้ถือหุ้น 

ประชมุแผน
ยทุธศาสตร ์

นายวนัชยั วฒันศพัท ์ 0 0 0 0 
นายสธุน ศรยีะพนัธ ์ 5/5 - 1/1 2/2 
นายวลัลภเหลา่ไพบลูย ์ 5/5 - 1/1 2/2 
นายธรีะวฒัน์ ศรนีคัรนิทร ์ 5/5 - 1/1 2/2 
นายศรชียั ครสุนัธิ ์ 5/5 - 1/1 2/2 
นายสพุรรณ ศรธีรรมมา 5/5 - 1/1 2/2 
นายศรณัย ์สภุคัศรณัย ์ 5/5 4/4 1/1 2/2 
นายธรีะศกัดิ ์ณ ระนอง 5/5 4/4 1/1 2/2 
นายวรเทพ รางชยักุล 4/4* 4/4 1/1 2/2 



 

 

 
8.7 แนวทางในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรการต่อต้านการคอรปัชัน่ 

ในปี 2564 บรษิทัฯ ไม่ไดร้บัแจง้การทุจรติหรอืขอ้รอ้งเรยีนการกระท าผดิทุจรติหรอืการคอรปัชัน่แต่ประการใด ทัง้น้ี
บรษิทัฯ จดัท าสรปุรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการต่อตา้นการทจุรติและคอรปัชัน่ ดงัน้ี  

 การสอบทานความครบถว้น เพยีงพอของกระบวนการทัง้หมด 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทัง้หมดและให้ความเห็นชอบต่อความครบถ้วนเพียงพอของ
กระบวนการ พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563 บรษิทัไดม้นีโยบายงดรบั
ของขวญัในช่วงเทศกาลปีใหม่พร้อมกบันโยบายต่อต้านการทุจรติและคอรปัชัน่ที่ปรบัปรุงช่องทางการแจ้งข้อ
รอ้งเรยีนใหเ้ป็นปัจจบุนัและสือ่สารใหพ้นกังานบรษิทั บรษิทัคูส่ญัญา คูค่า้ ใหร้บัทราบถงึนโยบายดงักลา่ว 

 การแจง้เบาะแส บรษิทัเปิดช่องทางใหผู้้มสี่วนได้เสยีสามารถแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรยีนผ่านช่องทางที่บริษทั
ก าหนดไว้ผ่านทัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทางไปรษณีย์ ทางอีเมล ทางโทรศัพท์ โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึง่มคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายจดัการเป็นผูพ้จิารณาและมหีน่วยงานตรวจสอบภายในท าหน้าทีก่ลัน่กรอง
เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีนดงักล่าว ซึ่งในปี 2564 ที่ผ่านมาไม่พบการแจ้งเบาะแสและขอ้ร้องเรยีนจากการทุจรติ
คอรปัชัน่หรอืการละเมดินโยบายก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัแต่อยา่งใด 
 

8.8 รายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีท่ีผ่านมา 
 ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวนสามท่าน มกีารประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบรวมทัง้สิ้นสีค่ร ัง้และมกีารประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ประชุมดว้ยจ านวนหน่ึงครัง้ เพื่อขอ
ความเหน็จากผูส้อบบญัชใีนเรือ่งต่าง ๆ โดยสรปุสาระส าคญัของการปฏบิตัหิน้าทีค่ณะกรรมการตรวจสอบในปี 2564 มทีัง้น้ี 

 พจิารณาและรายงานทางการเงนิของบรษิทัวา่มคีวามถกูตอ้งครบถว้นเป็นทีเ่ชือ่ถอืได้ 
 มคีวามเหน็ต่อระบบควบคมุภายในทีเ่พยีงพอของบรษิทั 
 พจิารณาการปฏบิตังิานของบรษิทัใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั 

 พจิารณาเวน้วรรคคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลเพือ่ท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัช ีและค่าสอบบญัช ีโดยไดพ้จิารณาผล
การปฏบิตังิาน ความเป็นอสิระ และชื่อเสยีงของผูส้อบบญัช ีรวมทัง้ความเหมาะสมของผูส้อบบญัชแีละค่าสอบ
บญัชแีลว้ ใหค้วามเหน็ชอบให ้บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2564 และน าเสนอ
คณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละอนุมตัคิ่าสอบ
บญัช ี

 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ 

 ปฏบิตังิานตามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีร่ะบุไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิาก
คณะกรรมการบรษิทั 

 
 
 
 



 

 

9. การควบคมุภายใน และรายการระหว่างกนั 
9.1.1 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั 
 บรษิทัมกีารก าหนดขัน้ตอนการอนุมตักิารท ารายการระหวา่งกนัทีเ่ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
และ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยกรรมการ หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้มสี่วนไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ใดๆ กบับรษิทัไมม่สีทิธอิอกเสยีงในการพจิารณาอนุมตักิารเขา้ท ารายการระหวา่งกนันัน้ๆ  
 ในกรณีทีก่ฎหมายก าหนดใหร้ายการระหวา่งกนัตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทันัน้ บรษิทัจะจดั
ใหม้คีณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชมุเพือ่พจิารณาและใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความจ าเป็นในการท ารายการและความ
สมเหตุสมผลของรายการนัน้ๆโดยใหม้แีนวทาง ดงัน้ี 

 การท ารายการที่มเีงื่อนไขการค้าทัว่ไป : คณะกรรมการบรษิทัได้อนุมตัิในหลกัการให้ฝ่ายจดัการสามารถท า
รายการระหวา่งกนัมเีงือ่นไขการคา้ทัว่ไปหากรายการดงักลา่วมขีอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีจ่ะกระท า
กบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะ
เป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอื บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั (แลว้แต่กรณี) ทัง้น้ีบรษิทัจะจดัท ารายงานสรุปการท าธุรกรรม
ดงักลา่วเพือ่รายงานในทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัทกุไตรมาส 

 รายการธุรกจิปกตแิละรายการสนับสนุนธุรกจิปกตซิึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป และรายการระหว่างกนัอื่นๆ 
ไดแ้ก่ รายการเชา่อาคาร และรายการรบัความชว่ยเหลอืทางการเงนิ เชน่ การกูย้มื การค ้าประกนั เป็นตน้ บรษิทัมี
นโยบายใหเ้สนอใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัิ โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุม
และให้ความเหน็เกี่ยวกบัความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของการท ารายการก่อนท ารายการนัน้  ๆ   และ
จะต้องปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่หรอื
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการ
ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัและการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่ าคญัของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย (ถา้ม)ี และ
การปฏบิตัติามมาตรฐานบญัชี เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับุคคล หรอืกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึ่งก าหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิของบรษิทัรวมทัง้รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) 

นอกจากน้ี ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นเกี่ยวกบัความเหมาะสมของรายการ
ดงักล่าว และคณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้นัน้ บรษิทัจะ
จดัใหม้บีุคคลทีม่คีวามรู้ ความช านาญพเิศษ เช่น ผูส้อบบญัชหีรอืผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิทีม่คีวามเป็นอสิระเป็น
ผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างกนั โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบหรอืบุคคลทีม่คีวามรูค้วาม
ช านาญพเิศษ จะถูกน าไปใชป้ระกอบการตดัสนิของคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณี เพือ่ใหม้คีวาม
มัน่ใจวา่การเขา้ท ารายการดงักลา่วจะไมเ่ป็นการโยกยา้ย หรอืถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบรษิทัหรอืบคุคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ของบรษิทัแต่เป็นการท ารายการทีบ่รษิทัไดค้ านึงถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ทกุราย 

 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทนุ 
เพือ่เป็นการคุม้ครองผูล้งทนุในอนาคตถา้มรีายการระหวา่งกนัของบรษิทัเกดิขึน้กบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ มสี่วนไดส้่วนเสยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บรษิทัฯ จะจดัใหผ้่านทีป่ระชมุ
คณะกรรมการทีม่กีรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพื่อดูแลใหร้ายการระหว่างกนัเป็นไปอย่างยุตธิรรม และมี
นโยบายการก าหนดราคาทีเ่หมาะสมโดยคณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย



 

 

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึ
การปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัและการได้มาหรอืจ า หน่าย
ทรพัยส์นิทีส่ าคญัของบรษิทัจดทะเบยีนอยา่งเครง่ครดั 

 
9.1.2 ความเหน็ของคณะกรรมการเก่ียวกบัการควบคมุภายในของบริษทัฯ  
 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส าคญัของระบบการควบคุมภายในและการบรหิารความเสี่ยงว่า เป็นกลไกและ
เครื่องมอืในการผลกัดนัใหบ้รษิทัฯสามารถด าเนินธุรกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล พรอ้มทัง้บรรลุวตัถุประสงค์
ตามทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้นอกจากนี้วตัถุประสงคข์องการควบคมุภายใน เพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผลทัง้ในดา้น
การด าเนินงาน ดา้นการรายงาน และดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ และนโยบายทีจ่ะท าใหร้ะบบการท างานของบรษิทัฯ มี
ความถูกตอ้ง โปร่งใส และตรวจสอบไดร้วมทัง้ลดหรอืป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ นอกจากน้ีบรษิทัฯ ยงัมกีารพฒันา
ระบบการควบคมุภายในใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลอยา่งต่อเน่ือง  
 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดว้ย กรรมการอสิระจ านวน 3 ท่าน ทีเ่ป็น
ผูท้รงคุณวุฒแิละมปีระสบการณ์ หลายดา้น รวมทัง้มคีวามเป็นอสิระตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์แห่งประเทศไทย 
โดยท าหน้าทีใ่นการสอบทานรายงานทางการเงนิ การเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัฯ และรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการ ที่
อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่รายการดงักลา่ว สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ อกีทัง้
สอบทาน ความเพยีงพอและเหมาะสมของระบบการบรหิารความเสีย่งระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ และแผนงาน
การตรวจสอบภายใน และพจิารณาประเดน็ส าคญัเกี่ยวกบัการควบคุมภายในของบริษทัฯ และให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้  หรือถอดถอนผู้สอบบัญชีและให้ความเห็นต่อ 
คณะกรรมการบรษิทัฯรวมทัง้สอบทานใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมาย ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ  
 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมายใหฝ่้ายตรวจสอบภายในของ บรษิทัฯ ซึง่เป็นหน่วยงานทีม่คีวามเป็นอสิระ
จากฝ่ายบรหิารท าหน้าทีป่ระเมนิระบบการควบคมุภายในและสอบทานการปฏบิตังิานของหน่วย งานต่างๆ ภายในบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อยเพื่อใหม้ ัน่ใจว่าหน่วยงาน เหล่านัน้ มกีารปฏบิตัติามระบบการควบคุมภายในทีไ่ดก้ าหนดอย่าง เหมาะสม 
โดยได้ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบ การควบคุมภายในโดยประเมินการควบคุมภายใน 5 
องคป์ระกอบ ตามแนวทางมาตรฐานสากล Internal Control-Integrated Framework ของ The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission: COSO ซึง่บรษิทัมกีารควบคมุภายในทีด่ ีดงัน้ี 

 1. สภาพแวดล้อมการควบคมุ (Control Environment)  
 คณะกรรมการมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิารและท าหน้าทีก่ ากบั ดูแลกจิการโดยรวม ไดก้ าหนดนโยบายการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละ จรรยาบรรณธรุกจิซึง่ยดึตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีรวมถงึ นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนั และ
ไดม้กีารจดัท าคูม่อืการก ากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณธรุกจิของบรษิทัฯ ในคูม่อืมกีารก าหนดหา้ม ผูบ้รหิารและพนกังาน
ปฏบิตัตินในลกัษณะทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯและสือ่สารใหผู้บ้รหิาร พนกังาน ลกูจา้ง ตลอดจน
ตวัแทนของบรษิทัฯ รบัทราบและยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานตามหน้าที่ความรบัผดิชอบและมบีทลงโทษหากมกีาร 
ฝ่าฝืนคู่มอืน้ี มกีารทบทวนและปรบัปรุงอย่างต่อเน่ืองเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ อกีทัง้ฝ่ายบรหิารได้
มกีารจดัโครงสรา้งองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัแผนธรุกจิและมกีารปรบัปรงุใหม้คีวามเหมาะสม กบัการด าเนินงานอยูเ่สมอ มีการ
ก าหนดอ านาจในการสัง่การและม ีการแบ่งแยกหน้าที่และความรบัผดิชอบอย่างเหมาะสม เพื่อให้ฝ่าย บรหิารและการ
ปฏบิตังิานของพนกังานเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ สามารถตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการด าเนินงานไดช้ดัเจน   



 

 

 นอกจากน้ีฝ่ายบรหิารตระหนกัและใหค้วามส าคญัในการต่อตา้นทุจรติ และคอรร์ปัชนั โดยมฝ่ีายตรวจสอบภายใน
ท าหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมการควบคุม ภายในที่ด ี และบรษิทัฯ มี
แผนการจะเขา้เป็นสมาชกิโครงการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อการทุจรติ (CAC) และมเีป้าหมายผา่นการ
รบัรองโครงการดงักลา่วภายในปี 2567 นอกจากนี้บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัในการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรอยา่งต่อเน่ือง 
โดยจดัใหม้กีารพฒันาฝึกอบรมความรู้ทกัษะและความสามารถให้เหมาะสมกบังานที่ไดร้บัมอบหมาย และมขี ัน้ตอนการ
วางแผนและบรหิารอตัราก าลงัพนกังานในภาพรวมของบรษิทัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว พรอ้มทัง้มกีารวเิคราะห/์ทบทวน
อตัราพนกังานรายปี เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางในการด าเนินธุรกจิ รวมทัง้มกีารก าหนดแผนและกระบวนการสรรหาผูส้บื
ทอดต าแหน่งงานทีส่ าคญั เพือ่ใหก้ารด าเนินธรุกจิเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 
 2. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)  
 บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัและจดัใหม้รีะบบการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร มคีณะท างานดา้นการบรหิารความ
เสีย่งโรงพยาบาล (Risk Management Committee) ท าหน้าทีร่บัผดิชอบในการก าหนดกรอบนโยบาย รวมถงึการจดัการ
ความเสีย่งอย่างเป็นระบบก าหนดให้ทุกหน่วยงานประเมนิ ปัจจยัความเสีย่งดา้นต่าง ๆ โอกาสเกดิและผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นทัง้ปัจจยัภายในและภายนอกและมมีาตรการบรหิารความเสี่ยงให้เหลืออยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ และก าหนดให้
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะตอ้งรายงานการปฏบิตังิานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  
 บรษิทัฯ มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการและคณะท างานเพือ่ตอบสนอง ต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของ
โรคโควดิ-19 โดยตดิตามมาตรการต่างๆของรฐับาลเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว พรอ้มก าหนดแนวการท างาน การป้องกนัและ
แกไ้ข กรณีพบว่ามพีนกังานทีม่คีวามเสี่ยงในการตดิเชื้อ นอกจากน้ีบรษิทัฯ มกีารทบทวนกลยุทธข์องบรษิทัฯ ทัง้ระยะสัน้
และระยะยาวอยา่งสม ่าเสมอเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของธรุกจิทีม่กีารเปลีย่นแปลง อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้รว่มกบั
ฝ่ายบรหิาร เพือ่ค านึงถงึประโยชน์สงูสดุและความยัง่ยนืของบรษิทัฯ โดยมฝ่ีายตรวจสอบภายในสอบทานความเพยีงพอและ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในอย่างสม ่าเสมอ โดยก าหนดให้แผนการตรวจสอบครอบคลุมถึงกระบวนการการ
ปฏบิตังิานทีม่คีวามส าคญั 
 3. กิจกรรมการควบคมุ (Control Activities)  
 บรษิทัฯ มกีจิกรรมการควบคุมภายในทีช่ดัเจนและเหมาะสม มดีชันี ชี้วดัผลการปฏบิตังิานเป็นเครื่องมอืในการ
วางแผนและควบคุม มกีารก าหนดนโยบายต่างๆและแนวปฏบิตัติามนโยบายรวมทัง้การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั แนว
ปฏบิตัใินการแจง้ขอ้มลูความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และมคีู่มอืการก ากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณธรุกจิซึง่เป็นแนวทาง
ในการปฏบิตังิานใหท้กุคนในองคก์รและคูค่า้  
 บรษิทัฯ มนีโยบายและระเบยีบการปฏบิตังิานทีส่นบัสนุนการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม และไดม้กีารแบ่งแยก
หน้าทีแ่ละก าหนดความรบัผดิชอบของงาน ดา้นต่าง ๆ อย่างชดัเจน เช่น มรีะเบยีบปฏบิตัเิรื่องอ านาจในการ อนุมตัมิกีาร
ก าหนดระดบัวงเงนิอนุมตัริายการประเภทต่าง ๆ ของ ผูบ้รหิารอย่างชดัเจน มรีะเบยีบวธิปีฏบิตังิานเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และมกีารทบทวนอย่างสม ่าเสมอ รวมถงึระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดม้กีารแบ่งแยกหน้าที ่การควบคุมการเขา้ถงึขอ้มลู
แต่ละระดบั การก าหนดรหสัผ่านและการจดัเกบ็ขอ้มลูทีส่ามารถตรวจสอบความ ถูกตอ้งยอ้นหลงัไดบ้รษิทัฯ มกีารก าหนด
วธิปีฏบิตัทิีช่ดัเจนในการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั เพื่อความโปร่งใสและค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ โดยมฝ่ีาย
ตรวจสอบภายในสอบทานความเพยีงพอและเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในอย่างสม ่าเสมอ โดยก าหนดใหแ้ผนการ
ตรวจสอบครอบคลุมถงึกระบวนการการปฏบิตังิานที่มคีวามส าคญั รวมถึงบรษิทัฯ จดัให้มกีระบวนการตดิตามดูแลการ
ด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ 
 



 

 

 4. สารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู (Information and Communication)  
 บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัระบบขอ้มลูสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการ
บรหิารจดัการขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อช่วยในกระบวนการตดัสนิใจของผู้บรหิาร และได้มกีารสนับสนุนใหพ้นักงานใน
บรษิทัฯ สรา้งนวตักรรมทีเ่พิม่ประสทิธภิาพ ในการด าเนินงานลดตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการแขง่ขนัทางธุรกจิ โดยการน า
เทคโนโลยทีีท่นัสมยัเขา้สนบัสนุนการปฏบิตังิาน อาทิ การคยีข์อ้มลูขออนุมตัจิดัท าเอกสารผ่านแอพพลเิคชัน่ ระบบ KISS 
FLOW การกรอกขอ้มลูตารางเวรท างาน การลา ตลอดจนรบัสลปิเงนิเดอืนในรปูแบบอเิลก็ทรอนิสก์ เพือ่ลดระยะเวลาการ
พมิพเ์อกสาร ลดภาวะโลกรอ้นจากปรมิาณกระดาษ ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดต้ระหนกั ถงึความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร ์(Cyber 
Security) โดยมกีารแต่งตัง้คณะท างานด้านเทคโนโลยีและความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ รวมถึงแต่งตัง้เจ้าหน้าที่
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (DPO) ใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามกฎหมายพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล และบรษิทั
ฯ มกีารจดัการสื่อสารภายในองคก์รใหพ้นกังานทุกคนไดร้บัทราบ ขอ้มลูสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบันโยบาย ระเบยีบ ค าสัง่ 
ของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบริษัทฯ อาทิ Intra-net ป้ายประกาศในสาขา จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และการ 
Broadcast RPH Staff เพือ่ใหพ้นกังานทกุคน ไดร้บัขอ้มลูอยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง และทนัเวลา 

 บรษิทัฯ มชีอ่งทางการรอ้งเรยีนและแจง้เบาะแสเกีย่วกบั การกระท าผดิกฎหมาย หรอืพฤตกิรรมน่าสงสยัทีอ่าจส่อ
ถึงการทุจรติคอร์รปัชัน่ หรอืประพฤตมิชิอบของบุคคลในองค์กร โดยแจ้งผ่านหน้าเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ หรอืรายงานต่อ
ผูส้อบภายในของบรษิทั และยงัมชี่องทางการสื่อสารกบัผูม้สี่วนไดเ้สยีภายนอกอย่างเหมาะสม และมปีระสทิธภิาพส าหรบั
ลูกคา้เพื่อสอบถามหรอืรอ้งเรยีนเกี่ยวกบัการรกัษาพยาบาลหรอืการบรกิารทางการแพทย์ของบรษิทัฯ และหน่วยงานนัก
ลงทุนสมัพนัธส์ าหรบัผูถ้อืหุน้และนกัลงทุน ทีห่มายเลขโทรศพัท ์043-333 555 ต่อ 1401 หรอื ir@rph.co.th ของ บรษิทัฯ 
เพื่อใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีสามารถไดร้บัขอ้มลูข่าวสารไดต้ลอดเวลา และเป็นการท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัการด าเนินธุรกจิของ
บรษิทัฯ รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูผา่นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

 นอกจากน้ีบรษิทัฯ มนีโยบายที่ชดัเจนในเรื่องการควบคุมระบบสารสนเทศในดา้นการเขา้ถงึขอ้มูล และการน า
ขอ้มลูไปใชใ้นทางทีไ่มค่วร โดยไดด้ าเนินตามพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการกระท าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์ 
 5. การติดตาม (Monitoring)  
 บรษิทัฯ จดัใหม้กีระบวนการตดิตามและประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ มฝ่ีาย
ตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอสิระทีร่ายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ไดร้บัการสง่เสรมิใหพ้ฒันาการปฏบิตังิานให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเน่ือง อกีทัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในไดร้บัการประเมนิคุณภาพงานตรวจสอบภายในโดยผู้
ประเมนิจากบรษิทัชัน้น าภายนอกทุก 5 ปี เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากล และแนวทาง
การปฏบิตัิที่ดโีดยฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบ และประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการควบคุม
ภายในของกจิกรรมต่าง ๆ ตามมาตรฐานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน และบนฐานความเสีย่ง (Risk-based Audit) เพื่อ
สรา้งความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การก ากบัดแูลกจิการ การบรหิารความเสีย่งและกระบวนการควบคมุ ช่วยใหอ้งคก์ร
บรรลวุตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร โดยจดัท าแผนงานตรวจสอบเป็นรายปีใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธข์องบรษิทัฯ และ
ความเสีย่งส าคญัทีส่ง่ผลกระทบต่อการด าเนินงานและวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะในการปรบัปรุงการ
ปฏิบตัิงาน อีกทัง้ยงัมีการน ากระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล มาใช้ในทุกขัน้ตอนของกระบวนการตรวจสอบ เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพ และประสทิธผิลของกระบวนการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในต่อฝ่าย
บรหิารและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส นอกจากน้ียงัใหค้ าปรกึษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใหก้ระบวนการ
ท างานมกีารก ากบัดแูลทีด่ใีนกรณีทีพ่บพฤตกิรรม น่าสงสยัทีอ่าจสอ่ถงึการทจุรติคอรร์ปัชนัหรอืประพฤตมิชิอบของบคุคลใน



 

 

องคก์รบรษิทัฯ มนีโยบายและช่องทางในการสื่อสารรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานความคบืหน้าของ
การปรบัปรงุขอ้บกพรอ่งทีเ่ป็นสาระส าคญัต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ในรอบปีพ.ศ.2564 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็สอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชวี่าไม่พบประเดน็ขอ้บกพร่องที่
เป็นสาระส าคญั และบรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายในที่เพยีงพอเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจและทุกหน่วยงานมกีาร
ปฏบิตัติามขัน้ตอนและระเบยีบทีก่ าหนดไว ้
 
  



 

 

9.2 รายการระหว่างกนั และบคุคลท่ีอาจมีความเก่ียวข้องกนั 
รายการระหว่างกนัของบริษทัและบริษทัย่อยกบับคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องกนัในปีบญัชีส้ินสดุ 

ณ วนัท่ี31 ธนัวาคม  2562 วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2564 
รายการธรุกิจปกติหรือสนับสนุนธรุกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป ซ่ึงจะเกิดขึน้อย่างต่อเน่ืองในอนาคต 

บคุคล / นิติบคุคล 
ท่ีมีความเก่ียวข้อง 

 
ลกัษณะของรายการระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ (ล้านบาท) 

 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1. ธีระวฒัน์ไมโครคลีนิค รายไดจ้ากการใหบ้รกิารตรวจเอกซเรยจ์มกู 

- รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 

- ยอดลูกหนี้คงคา้งสิน้งวด 

 
0.08 

0.00 

 
0.00 

0.00 

 
0.15 

0.00 

เหตุผลและความจ าเป็น : ธรีะวฒัน์ไมโครคลนีิค เป็น คลนีิค ซึง่มกีารศลัยกรรมดา้นความงามโดยการเสรมิจมกูเป็นหลกั  ทัง้นี้ ธรีะวฒัน์ไมโคร
คลนีิคมกีารสง่ลูกคา้มายงัโรงพยาบาลราชพฤกษเ์พือ่ตรวจเอกซเรยจ์มกูกอ่นด าเนนิการท าศลัยกรรม  โดยบรษิทัเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยในการ
ใหบ้รกิารเอกซเรยจ์มกูดงักล่าวจาก ธรีะวฒัน์ไมโครคลนีิค ในอตัราเทยีบเคยีงกบัทีบ่รษิทัเรยีกเกบ็จากผูป่้วยทัว่ไปทีม่าใชบ้รกิารดงักล่าว 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ :รายการดงักล่าวมคีวามจ าเป็นและสมเหตุสมผลซึง่ราคาซือ้ขายระหวา่งกนัเป็นไปตามเงือ่นไขตลาด
โดยเป็นรายการธุรกจิปกตทิีม่เีงือ่นไขการคา้ทัว่ไปและไดร้บัอนุมตัใินหลกัการจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัตรวจสอบ 

2. แพทยผ์ูด้  ารงต าแหน่ง 
กรรมการ 

บรษิทัจา่ยคา่ตอบแทนในรปูแบบคา่ธรรมเนียมแพทยแ์ก่
กรรมการของบรษิทัจ านวน 2 ทา่น  

- คา่ธรรมเนียมแพทย ์ 
- ยอดเจา้หนี้คงคา้งสิน้ปี 

 
 

0.19 

0.00 

 
 

0.31 

0.00 

 
 

0.27 

0.00 

เหตุผลและความจ าเป็น : แพทยผ์ูด้ ารงต าแหน่งกรรมการ ออกตรวจรกัษาผูป่้วยทีโ่รงพยาบาลราชพฤกษ ์โดยการก าหนดคา่ตอบแทน
เทยีบเคยีงไดก้บัอตัราคา่บรกิารทีบ่รษิทัจา่ยแกแ่พทยอ์ืน่ๆ ทีม่คีุณสมบตัใิกลเ้คยีงกนั   
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการดงักล่าวมคีวามจ าเป็นและสมเหตุสมผลโดยบรษิทัมคีวามจ าเป็นตอ้งจา่ยคา่ตอบแทนแพทย์
ดงักล่าวในอตัราเทยีบเทา่กบัแพทยอ์ืน่ๆ ทีม่คีุณสมบตัใิกลเ้คยีงกบัแพทยผ์ูด้ ารงต าแหน่งกรรมการดงักล่าว 

3. นายวรงค ์เหล่าไพบลูย ์

และบริษทั ไฟน์เฮ้าส ์ 
แคเตอร่ิง จ ากดั 

บรษิทัซือ้อาหารปรุงส าเรจ็จากบรษิทั ไฟน์เฮา้ส ์จ ากดั 
ด าเนินกจิการโดยนายวรงค ์เหล่าไพบลูย ์ 

- ตน้ทุนกจิการโรงพยาบาล 

- ยอดเจา้หนี้คงคา้งสิน้งวด 

 
 

9.64 

0.39 

 
 

9.76 

0.42 

 
 

15.0 

0.94 

เหตุผลและความจ าเป็น : บรษิทัท าสญัญาซือ้อาหารปรุงส าเรจ็จากนายวรงค ์เหล่าไพบลูย ์ส าหรบับรกิารผูป่้วย โดยสญัญามผีลวนัที ่1 
สงิหาคม 2559 และสิน้สดุวนัที ่31 กรกฎาคม 2560 และจะมผีลบงัคบัใชต้่อเป็นคราว คราวละ 1 ปี หากคูส่ญัญาไมไ่ดแ้จง้ความประสงคว์า่จะ
ยกเลกิสญัญา   
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการดงักล่าวมคีวามจ าเป็นและสมเหตุสมผลโดยบรษิทัมคีวามจ าเป็นตอ้งซือ้อาหารส าหรบับรกิาร
ผูป่้วย ซึง่บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประมลูแขง่ขนัเพือ่คดัเลอืกรา้นอาหาร และมบีุคคลภายนอกเขา้รว่มเสนอบรกิารปรุงอาหารดว้ย ทัง้นี้ ราคาซือ้
ขายระหวา่งกนัเป็นไปตามเงือ่นไขตลาดโดยเป็นรายการธุรกจิปกตทิีม่เีงือ่นไขการคา้ทัว่ไป ทัง้นี้คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบจะพจิารณา
เงือ่นไขการท ารายการทุกปี กอ่นการต่ออายุสญัญารายปี 

4. บริษทั ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุป๊ 
จ ากดั (มหาชน) 

- ยอดเจา้หนี้คงคา้งสิน้งวด (คา่วคัซนี) 0.00 0.00 20.88 

เหตุผลและความจ าเป็น : เนื่องจากสถานการณ์แพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั COVID-19 บรษิทัไดท้ าสญัญาซือ้ขายวคัซนี Moderna กบั 
บรษิทั ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการดงักล่าวมคีวามจ าเป็นและสมเหตุสมผลและมเีงือ่นไขการคา้ตามปกต ิ

 



 

 

9.2.1 รายการระหว่างกนักบัผู้ถือหุ้น  
ในปี 2564 บรษิทัไมม่รีายการระหวา่งกนักบัผูถ้อืหุน้  

 
9.2.2 ราคาประเมินประกอบการท ารายการระหวา่งกนั 

 -ไมม่-ี 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที� 3 งบการเงินประจาํป�
สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2564

56-1
ONE REPORT 

รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท

รายงานของผูส้อบบัญชีรับอนญุาต 
งบการเงิน 

       ตอ่รายงานทางการเงิน



งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สําหรับป� สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2564

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จาํกดั (มหาชน)



 

รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผู้รบัผิดชอบต่องบการเงนิของบรษิัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน) และ
สารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ าปี งบการเงนิดงักล่าวจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปใน
ประเทศไทย โดยบรษิทัเลอืกใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิยา่งสม ่าเสมอ ใชด้ลุพนิิจอยา่งระมดัระวงั และใชว้ธิี
ประมาณการทีส่มเหตุสมผลในการจดัท า รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

คณะกรรมการบริษทั ได้จดัให้มกีารด ารงรกัษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน ทัง้ในการก าหนดนโยบายการ
ตรวจสอบภายใน และการก ากบัดแูลทีเ่หมาะสม มปีระสทิธภิาพ เพือ่ใหม้ ัน่ใจไดว้่ามขีอ้มลูทางการบญัชทีีถ่กูตอ้ง ครบถว้น 
เพยีงพอทีจ่ะด ารงรกัษาไวซ้ึง่ทรพัยส์นิของบรษิทัสามารถป้องกนัความเสีย่งอนัอาจเกดิแก่ธุรกจิ ตลอดจนป้องกนัไมใ่หเ้กดิ
การทจุรติหรอืการด าเนินการทีผ่ดิปกตอิยา่งมนียัส าคญั 

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอสิระทัง้สิ้น เป็นผูดู้แล
รบัผดิชอบเกี่ยวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงนิ และระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนพจิารณาการเปิดเผยขอ้มลู
เกีย่วกบัการท ารายการระหวา่งกนัอยา่งครบถว้นและเพยีงพอ โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 

จากโครงสรา้งการบรหิาร การก ากบัดูแลกจิการ และระบบควบคุมภายใน ตลอดจนผลการตรวจสอบของผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาต ท าใหค้ณะกรรมการบรษิทัเชือ่ไดว้า่ งบการเงนิและสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ าปีของ
บรษิทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน) ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ไดแ้สดงฐานะทางการเงนิ ผลการ
ด าเนินงาน และกระแสเงนิสด โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย 

    

 

 

   (นายสธุน ศรยีะพนัธุ)์   (นายธรีะวฒัน์ ศรนีคัรนิทร)์ 

  ประธานกรรมการ      ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) 

ความเห็น 

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

การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

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

2564 และผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของ

ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผู ้

ประกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความ

รับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและ

เหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ

งบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการ

แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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การรับรู้รายได้ 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล ประกอบดว้ย รายไดค้่ารักษาพยาบาล รายไดค้่าบริการทางการแพทย ์รายไดค้่า

หอ้งพกัผูป่้วย และรายไดจ้ากการขายยาและเวชภณัฑ ์เป็นตน้ รวมถึงมีส่วนลดส าหรับคู่สัญญาตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาท่ี

ท ากบัคู่สัญญามีความหลากหลาย โดยบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลเม่ือไดใ้ห้บริการเสร็จส้ินลงหรือ

เม่ือได้ส่งมอบยาและเวชภณัฑ์แลว้ ซ่ึงรายได้ของบริษัทมีจ านวนเงินท่ีมีนัยส าคญัต่องบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 และปริมาณรายการของรายไดท่ี้เกิดข้ึนเป็นประจ าทุกวนัจากผูป่้วยจ านวนมากและหลายประเภท ท าให้บริษทั

อาจมีความเส่ียงจากการรับรู้รายไดท่ี้ไม่ถูกตอ้งและไม่ครบถว้น 

ขา้พเจา้ได้ท าความเขา้ใจและประเมินการออกแบบและการน าไปปฏิบัติของการควบคุมภายใน รวมถึงระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการด าเนินงานของโรงพยาบาลและระบบบญัชี และขา้พเจา้ไดท้ าความเขา้ใจและปฏิบติังาน

ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบติังานตามการควบคุมท่ีส าคญัของการบนัทึกบญัชีรายได ้นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดมี้การ

สุ่มตวัอยา่งเพื่อทดสอบรายการขายและบริการท่ีเกิดข้ึนระหว่างปีส าหรับรายไดแ้ต่ละประเภทกบัเอกสารประกอบการขายและ

การให้บริการ และขา้พเจา้ไดสุ่้มตวัอย่างทดสอบรายการขายท่ีท ารายการผ่านใบส าคญัทัว่ไป เพื่อตรวจความผิดปกติท่ีอาจ

เกิดข้ึนของรายการจากการบนัทึกรายการผา่นใบส าคญัทัว่ไป 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ

รายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจ าปีนั้น ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของ

ผูส้อบบญัชี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมี

สาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดั

ต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้ง

ส่ือสารเร่ืองดังกล่าวกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลเพื่อให้ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริง 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ  าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ือง

ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหาร

มีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทั 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ
บัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือ
คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของข้าพเจา้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูล

ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการ

ทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่

ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ

เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  
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 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการ

สอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้

สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่

แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูล

ในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้งหรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป  ขอ้สรุปของ

ขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์

หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินแสดงรายการและ

เหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี

ไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหาก

ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น

อิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ี

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาด

ความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงิน  

ในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่

กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่า

ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี

ผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชนต่์อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 

(นายอุดม ธนูรัตนพ์งศ)์  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8501 

บริษทั พีวี ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพฯ 19 กมุภาพนัธ์ 2565  



 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ ์จ ากดั (มหาชน) 
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

 
 

 
 
 
 



หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย์ 3

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 237,705,497        158,882,969        

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 6 449,652,218        56,941,182          

สินคา้คงเหลือ 7 29,682,261          23,406,722          

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 717,039,976        239,230,873        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

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

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

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 10 1,453,438,742     1,527,133,923     

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11 10,140,198          11,758,737          

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย์ 3,630,450            -                      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 5,481,803            5,673,526            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 10,741,713          6,316,783            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 109,441               109,441               

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,497,483,347     1,564,933,410     
รวมสินทรัพย์ 2,214,523,323     1,804,164,283     

บริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

บาท

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี    5



หมายเหตุ 2564 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 20,000,000          20,000,000          

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 14 197,454,247        87,348,424          

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 104,566,021        102,338,174        

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 2,241,458            2,101,578            

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 26 91,200,016          12,392,424          

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,774,107            1,177,909            

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 418,235,849        225,358,509        

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 81,867,810          186,191,869        

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 16 5,147,740            7,389,198            

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 29,059,022          29,555,248          

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 360,000               390,000               

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 116,434,572        223,526,315        

รวมหนีสิ้น 534,670,421        448,884,824        

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 546,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 546,000,000        546,000,000        

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

หุ้นสามญั 546,000,000 หุ้น ช าระเตม็มูลค่าแลว้ 546,000,000        546,000,000        

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 669,539,669        669,539,669        

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 19 9,520,818            9,520,818            

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 20, 21 54,600,000          41,342,000          

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 21 400,192,415        88,876,972          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,679,852,902     1,355,279,459     

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,214,523,323     1,804,164,283     

บาท
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี    6



หมายเหตุ 2564 2563

3

รายได้จากกจิการโรงพยาบาล 4, 22 1,412,564,698   799,328,928      

ตน้ทุนกิจการโรงพยาบาล 4, 25 (746,980,506)     (566,638,996)     

ก าไรขั้นต้น 665,584,192      232,689,932      

รายไดอ่ื้น 23 11,891,417        13,208,406        

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 25 (5,702,456)         (6,048,536)         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 25 (162,016,943)     (115,529,865)     

ตน้ทุนทางการเงิน (6,690,045)         (7,833,991)         

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 503,066,165      116,485,946      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26 (100,072,756)     (22,642,327)       

ก าไรส าหรับปี 402,993,409      93,843,619        

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน :

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

    ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 17 4,349,805          (1,810,545)         

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 26 (869,961)            362,109             

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ 3,479,844          (1,448,436)         
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 406,473,253      92,395,183        

ก าไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.74 0.17 

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

บริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

บาท

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 7



ส่วนเกินทุน

ทุนเรือนหุ้น จากการจ่ายโดยใช้

หมายเหตุ ท่ีออกและช าระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น หุ้นเป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 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        

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 20, 21 -                         -                         -                         13,258,000             (13,258,000)           -                         

เงินปันผลจ่าย 21 -                         -                         -                         -                         (81,899,810)           (81,899,810)           

ก าไรส าหรับปี -                         -                         -                         -                         402,993,409           402,993,409           

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                         -                         -                         -                         3,479,844               3,479,844               
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 546,000,000           669,539,669           9,520,818               54,600,000             400,192,415           1,679,852,902        

ก าไรสะสม

บาท

บริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564
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2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 503,066,165           116,485,946

ปรับกระทบก ำไรก่อนภำษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่ำย)จำก

  กิจกรรมด ำเนินงำน

ค่ำเส่ือมรำคำ 86,622,862             86,737,162

ค่ำเส่ือมรำคำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ 1,618,539               1,383,041

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,021,723               1,052,373               

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน 1,302,691               960,323                  

ผลขำดทุนดอ้ยค่ำสินทรัพย์ 21,564,400             -                          

ขำดทุนจำกสินคำ้เส่ือมคุณภำพ 356,879                  159,470                  

(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยและจ ำหน่ำยสินทรัพย์ 175,032                  (4,540)                     

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 4,123,303               3,699,846               

ดอกเบ้ียรับ (349,723)                 (346,037)                 

ดอกเบ้ียจ่ำย 6,690,045               7,833,991               
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

  และหน้ีสินด ำเนินงำน 626,191,916           217,961,575

กำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์ ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน (415,578,127)          (8,957,367)

สินคำ้คงเหลือ (6,632,418)              (1,897,326)

กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 112,239,757           (224,504)

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,596,198               (70,159)

จ่ำยช ำระภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน (269,724)                 (974,633)                 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (30,000)                   (20,000)                   

เงินสดรับจำกกำรด ำเนินงำน 317,517,602           205,817,586

รับดอกเบ้ีย 349,723                  346,037                  

จ่ำยภำษีเงินได้ (26,560,055)            (20,060,287)            

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 291,307,270           186,103,336

บำท

บริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

           หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี     9



2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ำยซ้ืออำคำรและอุปกรณ์ (20,055,492)            (54,226,059)

เงินสดรับจำกกำรขำยอุปกรณ์ 513,495                  71,480                    

เงินสดจ่ำยซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (430,000)                 (160,500)                 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (19,971,997)            (54,315,079)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจำกเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน -                          20,000,000             

เงินสดรับจำกเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน -                          60,000,000             

จ่ำยช ำระเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน (102,096,212)          (38,137,044)            

จ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ (2,493,745)              (2,025,273)              

จ่ำยเงินปันผล (81,619,001)            (54,523,103)            

จ่ำยดอกเบ้ีย (6,303,787)              (7,431,325)              

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (192,512,745)          (22,116,745)            

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 78,822,528             109,671,512

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นปี 158,882,969 49,211,457

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายปี 237,705,497 158,882,969

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม                                                                                                                                          

รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด
     - ซ้ืออำคำรและอุปกรณ์ ยงัไม่ไดช้ ำระเงิน 1,925,342               3,441,552
     - ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ยงัไม่ไดช้ ำระเงิน 400,000                  -                          
     - ซ้ืออุปกรณ์ภำยใตส้ญัญำเช่ำ -                          4,959,996
     - เงินประกนัผลงำนกำรก่อสร้ำง 58,247                    1,350,871
     - เงินปันผลคำ้งจ่ำย 1,062,516               781,707

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

บำท

บริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด
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บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
  

1. ข้อมูลท่ัวไป 

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. เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดย
สภาวิชาชีพบญัชี เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย 

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

งบการเงินของบริษทัได้จัดท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจัดท างบการเงินดังกล่าวเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงานในประเทศ ดงันั้นเพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัได้
จดัท างบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

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

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างสม ่าเสมอ การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวด นั้น ๆ 
และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและในงวดอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดการ
ชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่
แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
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อยา่งไรกต็าม ฝ่ายบริหารของบริษทัติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบั
มูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและ       
ดุลยพินิจในประเดน็ต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

การเปลี่ยนแปลงจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี 2564 บริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงใหม่ จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วน
ใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้
มาตรฐาน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทั  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการ
ปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงและอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ดงักล่าว 

3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

เกณฑ์ในการวดัค่าในการจัดท างบการเงิน 

นอกจากท่ีเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้อ่ืน ๆ ในสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุประกอบงบการเงินอ่ืน ๆ เกณฑใ์นการ
จดัท างบการเงินใชร้าคาทุนเดิม 

รายได้ 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล ประกอบดว้ย รายไดค้่ารักษาพยาบาล  ค่าหอ้งพกั และค่ายา โดยจะรับรู้รายไดเ้ม่ือ
ไดใ้หบ้ริการเสร็จส้ินลง หรือเม่ือไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เม่ือมีการส่งมอบยาแลว้ 

รายไดค้่าเช่า 

รายไดค้่าเช่ารับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
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ดอกเบ้ียรับ 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดด้ว้ยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

รายไดอ่ื้น 

รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลงสภาพให้
พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่ง
ประสงค ์ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบดว้ยดอกเบ้ีย และตน้ทุนอ่ืนท่ี
เกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสัญญาเช่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 

บริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน – โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ี
พนกังานไดท้ างานใหก้บับริษทั 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน - โครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้

หน้ีสินผลประโยชน์พนักงานส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการท างานของ
พนกังาน โดยการประมาณจ านวนเงินผลประโยชนใ์นอนาคตท่ีพนกังานจะไดรั้บจากการท างานใหก้บับริษทัตลอดระยะเวลา
ท างานถึงปีท่ีเกษียณอายุงานในอนาคตตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่าวไดถู้กคิดลดเป็นมูลค่า
ปัจจุบนั อตัราคิดลดใช้อตัราผลตอบแทนของพนัธบัตรรัฐบาลเป็นอตัราอา้งอิงเร่ิมตน้ การประมาณการหน้ีสินดงักล่าว
ค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การบริการในอดีต หรือ ผลก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที บริษทัรับรู้ผลก าไร
และขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดข้ึน 

เม่ือขอ้สมมติท่ีใชใ้นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมีการเปล่ียนแปลง บริษทัรับรู้ผลก าไร(ขาดทุน)จากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการ
ดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขาย
ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการ
ประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
ท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสาม
ระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีบริษทัประมาณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงิน

ไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีบนัทึกในส่วนของผู ้

ถือหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี

โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ี

เก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีและมูลค่าฐานภาษีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใชอ้ตัรา

ภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

การก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  บริษทัตอ้งค านึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทาง

ภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าใหจ้  านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึนและมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ บริษทัเช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่าย

เพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทาง
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กฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยู่บนพื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจ

เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ ๆ อาจท าให้บริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความ

เพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิด

การเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ี

จะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดย

หน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการ

มีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่าย

ช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจ านวน
เพียงพอกบัการใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

เคร่ืองมือทางการเงิน  

การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน  

บริษทัจดัประเภทรายการสินทรัพยท์างการเงินเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายตาม
โมเดลธุรกิจ (Business model) ของบริษทั ในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและตามลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา
ของสินทรัพยท์างการเงินนั้น โดยจดัประเภทเป็น  

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ในการถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ท าใหเ้กิดกระแสเงินสดซ่ึง
เป็นการจ่ายช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนด สินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีรับรู้
รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีท ารายการ และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (ถา้มี)   

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงพร้อม
ท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดในจ านวนท่ีทราบได ้และมีความเส่ียงท่ีไม่มีนยัส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงมูลค่า 
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ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

บริษทัตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จ าเป็นตอ้งรอใหเ้หตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน บริษทัจะใชว้ิธีการอยา่งง่ายโดยใชข้อ้มูลสถานะคงคา้งในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
ตลอดอายสุ าหรับลูกหน้ีการคา้ 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต ความน่าจะเป็นของการไดรั้บ
ช าระหน้ี อายขุองหน้ีท่ีคงคา้ง ภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น และขอ้สมมติฐานรวมถึงการเลือกขอ้มูลการคาดการณ์ภาวะ
เศรษฐกิจมหภาคในอนาคตมาใชใ้นแบบจ าลอง อย่างไรก็ตามการใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีแตกต่างกนัอาจมีผลต่อ
จ านวนค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ดงันั้น การปรับปรุงค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนอาจมีข้ึน
ไดใ้นอนาคต 

สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีเขา้ก่อน - ออกก่อน หรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 

ตน้ทุนของสินคา้ ประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีซ้ือ หรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นในการขาย 

บริษทับนัทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ส าหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยั และคา้งนาน 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดแ้ก่ ท่ีดิน ท่ีถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากมูลค่าท่ีเพิ่มข้ึนหรือทั้งสอง
อยา่ง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการหรือใชใ้นการบริหารงาน 

ท่ีดิน แสดงในราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ท่ีดิน 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  านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของสินทรัพย ์ดงัน้ี 

ประเภทสินทรัพย์ จ  ำนวนปี

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 - 50

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 5 - 50

ระบบสำธำรณูปโภค 5 - 30

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ 5 - 20

อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 5 - 20

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 5 - 50

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3 และ 5

ยำนพำหนะ 5 
 

บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน และสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี และ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม  

รายการก าไรและรายการขาดทุนจากการจ าหน่ายก าหนดโดยเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัราคาตามบญัชีและรวม
ไวใ้นก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

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

วิธีการตดัจ าหน่าย อายุการให้ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ ไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความ
เหมาะสม 

สัญญาเช่า 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

บริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้
ประกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 
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หากบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนใหแ้ก่บริษทัเม่ือส้ินสุดอายุ
สัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุ
การใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดอายสุัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน ดงัน้ี 

ประเภทสินทรัพย์ จ  ำนวนปี
ท่ีดิน 8
อำคำร 17
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ 10
อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 10  

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล บริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า คิดลด
ดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่า
ตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มข้ึนโดยสะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะทอ้นการจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ นอกจากน้ี มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่ 

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต  ่า 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่านบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่า
ซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต  ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ 
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน  

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด  
สูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 

การค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย์
แลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการจากกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต
จะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินได ้เพื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึง
แปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น
ใหพ้ิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมีความเก่ียวขอ้งดว้ย 
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การกลบัรายการดอ้ยค่า 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการหากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเพื่อใหมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่า
เส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่ายเสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

บริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยไม่
จ าเป็นตอ้งรอใหเ้หตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน บริษทัพิจารณาการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของ
สินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และก าหนดวิธีการวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่าง
กนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญั ซ่ึงบริษทัใช้
วิธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ

ประมาณการหนีสิ้น 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินกต่็อเม่ือบริษทัมีภาระหน้ีสินเกิดข้ึนจากขอ้พิพาททางกฎหมายหรือภาระ
ผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อ
ช าระภาระหน้ีสินดงักล่าว โดยจ านวนภาระหน้ีสินดงักล่าวสามารถประมาณจ านวนเงินไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ถา้ผลกระทบ
ดงักล่าวเป็นนยัส าคญั ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาด
ปัจจุบนัก่อนค านึงภาษีเงินได ้ เพื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมี
ต่อหน้ีสิน 

เงินตราต่างประเทศ  

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้น
การด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

บริษทัไดใ้หผ้ลตอบแทนแก่คู่สัญญาและ/หรือพนกังานโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ช าระดว้ยตราสารทุนของบริษทัหรือผูถื้อหุ้น
ของบริษทัในนามของบริษทัท่ีไดรั้บหรือไดม้าซ่ึงบริการ โดยบริษทัไดรั้บบริการจากคู่สัญญาบริการและ/หรือจากพนกังาน
เป็นส่ิงตอบแทนส าหรับตราสารทุนของบริษทัท่ีออกให ้
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มูลค่ายติุธรรมของบริการของคู่สัญญาและ/หรือของพนกังานเพื่อแลกเปล่ียนกบัการใหต้ราสารทุนจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายดว้ย
มูลค่าท่ีอา้งอิงจากการประมาณมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนท่ีออกใหห้กัดว้ยราคาท่ีอาจตอ้งจ่ายเพื่อใหไ้ดต้ราสารทุน 

ค่าใชจ่้ายทั้งหมดจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนพร้อมกบัการปรับปรุงรายการเป็นส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์
ภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 

เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่ายและเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลบันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชี ซ่ึงท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นและ
คณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล 

ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปีดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายและ

ช าระแลว้ในระหวา่งปี 

4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ  านาจควบคุมบริษทั หรือถูกบริษทัควบคุมไม่ว่าจะ
เป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้ม
ซ่ึงท าใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อบริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัท่ีมีอ  านาจในการวางแผน
และควบคุมการด าเนินงานของบริษทั 

ในระหว่างปี บริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไข
ทางการคา้และเกณฑต์ามสัญญาท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายการบญัชีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

2564 2563

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล(1)

ธีระวฒัน์ไมโครคลินิค 148,540                   408                          

นำยแพทยธี์ระวฒัน์ ศรีนคัรินทร์ 79,482                     35,891                     

ศำสตรำจำรย ์นำยแพทยว์ลัลภ เหล่ำไพบูลย์ 56,875                     45,742                     

รองศำสตรำจำรย ์แพทยห์ญิงจิรำภรณ์ ศรีนคัรินทร์ 475                          5,644                       

รองศำสตรำจำรย ์นำยแพทยศ์รีชยั ครุสนัธ์ิ 1,650                       -                           

บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 6,238,155                -                           

บำท
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2564 2563

ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล

รองศำสตรำจำรย ์นำยแพทยศ์รีชยั ครุสนัธ์ิ 210,150                   209,450                   

รองศำสตรำจำรย ์แพทยห์ญิงจิรำภรณ์ ศรีนคัรินทร์ 66,560                     97,820                     

บริษทั ไฟน์เฮำ้ส์ แคเตอร่ิง จ  ำกดั 15,052,372              9,755,978                

บำท

 
(1)รายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาลเป็นรายไดส่้วนต่างจากสวสัดิการ 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

2564 2563

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น
นำยแพทยธี์ระวฒัน์ ศรีนคัรินทร์ 1,650                       -                           
บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 6,238,155                -                           
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น
บริษทั ไฟน์เฮำ้ส์ แคเตอร่ิง จ  ำกดั 946,960                   422,749                   
บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 20,879,150              -                           
ค่าตอบแทนกรรมการค้างจ่าย
กรรมกำร 1,182,740                1,200,000                

บำท

 
 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าคัญ 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าคญั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

2564 2563

ผลประโยชน์ระยะสั้น 15,157,728              13,959,460              
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน (กลบัรำยกำร) (912,903) 429,611                   
รวม 14,244,825              14,389,071              

บำท
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สัญญาที่ส าคัญ 

ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 บริษทัไดท้ าสัญญากบันายวรงค ์เหล่าไพบูลย ์(“ผูข้าย”) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายหน่ึงของบริษทัและมี
ความสัมพนัธ์กบักรรมการของบริษทัให้เป็นผูข้ายอาหารปรุงส าเร็จเพื่อใชส้ าหรับให้บริการแก่ผูเ้ขา้รับบริการของบริษทั ซ่ึง
อตัราราคาอาหารเป็นราคาท่ีตกลงร่วมกนั โดยสัญญาฉบบัน้ีมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 หาก
คู่สัญญาไม่ไดแ้จง้ความประสงคว์่าจะยกเลิกสัญญา ใหถื้อวา่สัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต่้อเป็นคราว ๆ ไปคราวละ 1 ปี ต่อมา
เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 บริษทัไดท้ าบนัทึกแนบทา้ยสัญญาซ้ือขายอาหารกบัผูข้าย เพื่อปรับเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ไฟนเ์ฮา้ส์ 
แคเตอร่ิง จ  ากดั ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัผูข้ายและเปล่ียนแปลงราคาอาหาร  

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

ช่ือ ประเทศ/สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์

นำยแพทยธี์ระวฒัน์ ศรีนคัรินทร์ ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมกำร
ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์นำยแพทยวิ์นยั ตนัติยำสวสัดิกุล ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมกำร โดยลำออกจำกกำรเป็น

กรรมกำรเม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2563
รองศำสตรำจำรย ์นำยแพทยศ์รีชยั ครุสนัธ์ิ ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมกำร
ศำสตรำจำรย ์นำยแพทยว์ลัลภ เหล่ำไพบูลย์ ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมกำร
ศำสตรำจำรยค์ลินิก นำยแพทยสุ์พรรณ ศรีธรรมำ ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมกำร
นำยศรัณย ์สุภคัศรัณย์ ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมกำร
ศำสตรำจำรย ์นำยแพทยว์นัชยั วฒันศพัท์ ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมกำร โดยลำออกจำกกำรเป็น

กรรมกำรเม่ือวนัท่ี 1 มกรำคม 2564
นำยธีระศกัด์ิ ณ ระนอง ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมกำร
รองศำสตรำจำรย ์แพทยห์ญิงจิรำภรณ์ ศรีนคัรินทร์ ไทย ผูถื้อหุน้และมีควำมสมัพนัธ์กบักรรมกำรของบริษทั
ธีระวฒัน์ไมโครคลินิค ประเทศไทย มีควำมสมัพนัธ์กบักรรมกำรของบริษทั
บริษทั ไฟน์เฮำ้ส์ แคเตอร่ิง จ  ำกดั ประเทศไทย มีควำมสมัพนัธ์กบัผูถื้อหุน้ของบริษทั
นำยสุธน ศรียะพนัธุ์ ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมกำร
นำยวรเทพ รำงชยักุล ไทย กรรมกำร
บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ประเทศไทย ผูถื้อหุน้

 

หลักเกณฑ์ในการคิดรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน 

นโยบายการก าหนดราคา
รำยไดจ้ำกกิจกำรโรงพยำบำล รำคำและเง่ือนไขเช่นเดียวกบัลูกคำ้ทัว่ไป
ตน้ทุนกิจกำรโรงพยำบำล ตามมลูฐานท่ีตกลงร่วมกนั
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

2564 2563
เงินสด 1,418,276                664,924                   
เงินฝำกธนำคำร 236,287,221            158,218,045            
รวม 237,705,497            158,882,969            

บำท

 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

2564 2563

ลูกหน้ีกำรคำ้ - บุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,239,805                -                          
                      - กิจกำรอ่ืน- บุคคล/กิจกำรอ่ืน 391,938,673            57,459,981             
รวม 398,178,478            57,459,981             
หัก ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (3,327,587)               (2,024,896)              
ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 394,850,891            55,435,085             

รำยไดค้ำ้งรับ 522,870                    99,826                    
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำวคัซีน 74,290,000              -                          
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 1,539,808                1,399,745               
อ่ืน ๆ 13,049                      6,526                      
รวม 76,365,727              1,506,097               
หัก ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดอ้ยค่ำ (21,564,400) -                          
ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 54,801,327              1,506,097               

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 449,652,218            56,941,182             

บำท

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 1,302,691               960,323                  

ผลขำดทุนดอ้ยค่ำ 21,564,400             -                          
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บริษทัมียอดลูกหน้ีการคา้คงเหลือ โดยแยกตามจ านวนเดือนท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี     
 

2564 2563

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ

       - บุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,527,215                -                           

       - บุคคล/กิจกำรอ่ืน 71,304,546              31,355,478              

รวม 75,831,761              31,355,478              

เกินก ำหนดช ำระ

1 - 30 วนั

       - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,710,940                -                           

       - กิจกำรอ่ืน 135,306,231            15,539,497              

รวม 137,017,171            15,539,497              

31 - 60 วนั 145,993,593            3,342,948                

61 - 90 วนั 10,973,937              1,302,640                

91 - 180 วนั 16,346,563              499,342                   

181 - 365 วนั 1,557,669                1,631,998                

365 วนัข้ึนไป 109,762                   547,294                   

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีออกใบแจง้หน้ีแลว้ 387,830,456            54,219,197              

หัก ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (3,327,587)              (2,024,896)              

สุทธิ 384,502,869            52,194,301              

ลูกหน้ีกำรคำ้ท่ียงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หน้ี 10,348,022              3,240,784                
ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 394,850,891            55,435,085              

บำท
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7. สินค้าคงเหลือ 

2564 2563

ยำและเวชภณัฑ์ 30,402,614             23,770,196             
หัก ค่ำเผ่ือสินคำ้เส่ือมคุณภำพ (720,353)                 (363,474)                 
สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 29,682,261             23,406,722             

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
ขำดทุนจำกสินคำ้เส่ือมคุณภำพ 356,879                  159,470                  

บำท

 

8. เงินฝากสถาบันการเงินท่ีติดภาระค า้ประกัน 

เงินฝากประจ าท่ีมีอยู่กบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จ  านวนเงิน 1.94 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2563: 1.94 ลา้นบาท) ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัการใช้ไฟฟ้า หลกัประกนัทางธุรกิจ และการซ้ือยาและเวชภณัฑ์ (ดูหมายเหตุ 
28) 

9.    อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 

2564 2563
ท่ีดิน 12,000,000             12,000,000             

บำท

 

บริษทัไดว้า่จา้ง บริษทั 1989 คอนซลัแเทนส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระใหท้ าการประเมินราคาท่ีดิน ซ่ึงมีราคาประเมิน
จ านวนเงิน 40.42 ลา้นบาท โดยราคาประเมินได้พิจารณาจากวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ตามรายงานการประเมินราคา
ทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2563  
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10. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ส่วนปรับปรุง อำคำรและ ระบบ เคร่ืองมือและ อุปกรณ์และเคร่ืองมือ เคร่ืองตกแต่งและ อุปกรณ์ สินทรัพยร์ะหว่ำง
ท่ีดิน ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอำคำร สำธำรณูปโภค อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ เคร่ืองใช้ เคร่ืองใชส้ ำนกังำน คอมพิวเตอร์ ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง/ติดตั้ง รวม

ราคาทุน
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 214,244,044    8,929,518      805,395,199         374,953,764    264,520,371           17,838,685                 121,935,288        16,961,205    11,141,160    629,117             1,836,548,351      
ซ้ือ/โอนเขำ้ -                   15,520           272,486                1,203,818        8,487,311               740,293                      716,552               1,433,790      -                 247,050             13,116,820           
จ ำหน่ำย/โอนออก -                   (6,000) -                       (73,129) (5,462,300) (300,704) (257,748) (79,829) (130,000) (272,807) (6,582,517)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 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      
ซ้ือ/โอนเขำ้ -                   -                38,520                  865,429           8,298,525               1,805,439                   1,395,825            1,258,880      -                 -                     13,662,618           
จ ำหน่ำย/โอนออก -                   -                -                       (33,786) (11,954,455) (28,866) (47,880) -                 -                 (247,050) (12,312,037)         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 214,244,044    8,939,038      805,706,205         376,916,096    263,889,452           20,054,847                 123,742,037        19,574,046    11,011,160    356,310             1,844,433,235      

ค่าเส่ือมราคาสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 -                   717,747         64,862,817           45,157,727      82,196,354             4,880,204                   19,768,115          9,424,076      8,090,989      -                     235,098,029         
คำ่เส่ือมรำคำ -                   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 ำหน่ำย/โอนออก -                   (379) -                       (60,843) (5,462,287) (257,421) (252,020) (79,821) (129,999) -                     (6,242,770)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 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         
คำ่เส่ือมรำคำ -                   513,496         19,087,622           28,918,273      17,740,654             2,496,154                   13,824,850          3,145,453      896,360         -                     86,622,862           
จ ำหน่ำย/โอนออก -                   -                -                       (17,203) (11,505,430) (24,301) (30,166) -                 -                 -                     (11,577,100)         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 -                   1,813,424      103,037,502         102,897,255    100,506,147           9,267,703                   47,011,394          16,351,048    9,753,710      -                     390,638,183         

บำท
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ส่วนปรับปรุง อำคำรและ ระบบ เคร่ืองมือและ อุปกรณ์และเคร่ืองมือ เคร่ืองตกแต่งและ อุปกรณ์ สินทรัพยร์ะหว่ำง
ท่ีดิน ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอำคำร สำธำรณูปโภค อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ เคร่ืองใช้ เคร่ืองใชส้ ำนกังำน คอมพิวเตอร์ ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง/ติดตั้ง รวม

ค่าเผ่ือการด้อยค่า
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 -                   -                -                          -                  -                               -                            -                           -                 -              356,310             356,310              
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ -                   -                -                          -                  -                               -                            -                           -                 -              -                     -                      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 -                   -                -                          -                  -                               -                            -                           -                 -              356,310             356,310              
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ -                   -                -                          -                  -                               -                            -                           -                 -              -                     -                      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 -                   -                -                          -                  -                               -                            -                           -                 -              356,310             356,310              

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 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    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 214,244,044    7,125,614     702,668,703            274,018,841   163,383,305                10,787,144               76,730,643              3,222,998      1,257,450    -                     1,453,438,742    

บำท
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2564 2563

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม
แสดงไวใ้น
   ตน้ทุนกิจกำรโรงพยำบำล 60,795,638              59,643,407              

   ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 25,827,224              27,093,755              
   รวม 86,622,862              86,737,162              

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมไดต้ดัจ ำหน่ำย

ค่ำเส่ือมรำคำทั้งจ  ำนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้ำนอยู ่ 101,603,776            103,129,633            

บำท
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11. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

เคร่ืองมือและ อุปกรณ์และเคร่ืองมือ
ท่ีดิน อำคำร อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ เคร่ืองใช้ รวม

ราคาทุน
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 3,203,098                         2,550,000                         4,959,996                         2,827,871                         13,540,965                       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 3,203,098                         2,550,000                         4,959,996                         2,827,871                         13,540,965                       
เพ่ิมข้ึน/โอนเขำ้ -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    
จ ำหน่ำย/โอนออก -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 3,203,098                         2,550,000                         4,959,996                         2,827,871                         13,540,965                       

ค่าเส่ือมราคาสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 -                                    204,722                            -                                    194,465                            399,187                            
ค่ำเส่ือมรำคำ 413,303                            138,173                            548,778                            282,787                            1,383,041                         
จ ำหน่ำย/โอนออก -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 413,303                            342,895                            548,778                            477,252                            1,782,228                         
ค่ำเส่ือมรำคำ 413,303                            137,868                            784,581                            282,787                            1,618,539                         
จ ำหน่ำย/โอนออก -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 826,606                            480,763                            1,333,359                         760,039                            3,400,767                         

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 2,789,795                         2,207,105                         4,411,218                         2,350,619                         11,758,737                       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 2,376,492                         2,069,237                         3,626,637                         2,067,832                         10,140,198                       

บำท
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2564 2563
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม
แสดงไวใ้น
   ตน้ทุนกิจกำรโรงพยำบำล 784,581                     548,778                     
   ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 833,958                     834,263                     
   รวม 1,618,539                  1,383,041                  

บำท

 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 11,552,411                   
ซ้ือ/โอนเขำ้ 160,500                        
จ ำหน่ำย/โอนออก -                                
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 11,712,911                   
ซ้ือ/โอนเขำ้ 830,000                        
จ ำหน่ำย/โอนออก -                                
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 12,542,911                   
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 4,948,116                     
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 1,052,373                     
จ ำหน่ำย/โอนออก -                                
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 6,000,489                     
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 1,021,723                     
จ ำหน่ำย/โอนออก -                                
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 7,022,212                     

บำท
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าเผ่ือการด้อยค่า
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 38,896                         
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ -                               
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 38,896                         
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ -                               
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 38,896                         

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 5,673,526                    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 5,481,803                    

บำท

 

2564 2563
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม
แสดงไวใ้น

   ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 1,021,723                      1,052,373                      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
รำคำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมไดต้ดัจ ำหน่ำย
ค่ำตดัจ ำหน่ำยทั้งจ  ำนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้ำนอยู่ 1,547,696                      1,531,646                      

บำท

 

13. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

2564 2563

ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 20,000,000                   20,000,000                  

บำท

 

ในระหว่างปี บริษทัไดต่้อตัว๋สัญญาใช้เงินจ านวนเงินรวม 20 ลา้นบาท ให้แก่ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงครบ
ก าหนดช าระในวนัท่ี 10 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 10 เมษายน 2565 ตามล าดบั 

บริษทัมีวงเงินสินเช่ือ ดงัต่อไปน้ี 

เจำ้หน้ี ประเภทสินเช่ือ 2564 2563 อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ีย
ธนำคำร  ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 20.00 20.00 ร้อยละ 2
ธนำคำร  หนงัสือค ้ำประกนั 1.64 1.64 -

วงเงิน(ลำ้นบำท)
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หลักประกัน 

บริษทัใชห้ลกัประกนัเดียวกบัเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 15) 

14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

2564 2563

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 946,960                   422,749                   

- กิจกำรอ่ืน 64,942,376              35,005,511              

รวม 65,889,336              35,428,260              

เงินมดัจ ำรับค่ำจองวคัซีน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,879,150              -                           

- บุคคล/กิจกำรอ่ืน 62,353,739              -                           

รวม 83,232,889              -                           

เจำ้หน้ีอ่ืน 4,873,509                3,069,835                

เจำ้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์น 2,325,342                3,441,552                

เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 58,247                     1,350,871                

รำยไดรั้บล่วงหนำ้ 6,682,285                6,868,646                

เงินเดือนและค่ำใชจ่้ำยพนกังำนคำ้งจ่ำย 8,243,281                15,906,151              

ค่ำสำธำรณูปโภคคำ้งจ่ำย 1,675,591                1,584,225                

ค่ำแพทยค์ำ้งจ่ำย 17,485,863              13,952,671              

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยอ่ืน 6,987,904                5,746,213                

รวม 197,454,247            87,348,424              

 บำท

 
15. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

2564 2563
เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน 186,433,831            288,530,043            
หัก ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (104,566,021)           (102,338,174)           
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 81,867,810              186,191,869            

บำท
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การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

2564 2563
ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 288,530,043            266,667,087            
บวก เงินกูเ้พ่ิมข้ึน -                           60,000,000              
หัก จ่ำยช ำระ (102,096,212)           (38,137,044)             
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 186,433,831            288,530,043            

บำท

โดยมีรายละเอียดมูลหน้ีดงัน้ี 

วงเงิน อตัรำดอกเบ้ีย
เจำ้หน้ี (ลำ้นบำท) 2564 2563 ระยะเวลำ (ร้อยละต่อปี) กำรช ำระหน้ี

ธนำคำร    620.00     186.43     288.53 ธ.ค. 2558 - ธ.ค. 2568 MLR งวดท่ี 1 - 24 ช ำระเพียงดอกเบ้ียนบัจำก
     วนัท่ีเบิกเงินกูค้ร้ังแรก (29 ธนัวำคม 2558)

งวดท่ี 25 - 48 ช ำระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย
งวดละไม่ต  ่ำกวำ่ 7 ลำ้นบำท
งวดท่ี 49 เป็นตน้ไป ช ำระเงินตน้พร้อม
ดอกเบ้ียงวดละไม่ต  ่ำกวำ่ 9 ลำ้นบำท

มูลหน้ี (ลำ้นบำท)

 
ทั้งน้ี บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินกูย้มืระยะยาวอ่ืนๆ ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาเงินกู ้ซ่ึงรวมถึง การด ารงอตัรา 
ส่วนทางการเงินตามท่ีธนาคารก าหนด 

บริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้ในปัจจุบนัและท่ีจะมีข้ึนต่อไปในภายหนา้ เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัเงิน
กูย้มืจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 10) 

16. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

2564 2563

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 7,389,198                 9,490,776                 
หัก ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (2,241,458)               (2,101,578)               
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สุทธิ 5,147,740                 7,389,198                 

บำท
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การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

2564 2563

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 9,490,776                 6,150,411                 

เพ่ิมข้ึน -                            4,959,996                 

จ่ำยช ำระ (2,101,578)               (1,619,631)               
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 7,389,198                 9,490,776                 

บำท

 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

2564 2563

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ 1,618,539                 1,383,041                 

ดอกเบ้ียจ่ำยจำกหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 392,166                    405,642                    

ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัสญัญำเช่ำสินทรัพยอ์ำ้งอิงท่ีมีมลูค่ำต  ่ำ -                            20,000                      
รวม 2,010,705                 1,808,683                 

บำท

 

บริษทัไดท้ าสัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เพื่อใชใ้นการด าเนินงาน อายขุองสัญญาบวกอายขุองสัญญาท่ีมีความแน่นอน
อยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาโดยมีระยะเวลาประมาณ 4 ปี ถึง 18 ปี 10 เดือน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัมีจ านวนค่าเช่าขั้นต ่าตามสัญญาเช่า ดงัน้ี 

มลูค่ำปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่ำเช่ำขั้นต ่ำ มลูค่ำปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่ำเช่ำขั้นต ่ำ
ภำยใน 1 ปี          2,241,458 283,787                2,525,245                2,101,578 392,167              2,493,745       
1 - 5  ปี          4,477,592 317,319                4,794,911                6,207,197 570,271              6,777,468       
มำกกวำ่ 5 ปี             670,148 55,882                  726,030                   1,182,001 86,716                1,268,717       

รวม 7,389,198        656,988                8,046,186       9,490,776        1,049,154           10,539,930     

2564 2563
บำท

 

บริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้ งหมดของสัญญาเช่าในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จ  านวนเงิน 2.49          
ลา้นบาท และจ านวนเงิน 2.03 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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17. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

2564 2563
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 29,555,248               25,019,490               
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:
   ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 3,604,493                 3,218,121                 
   ตน้ทุนดอกเบ้ีย 518,810                    481,725                    
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:
ผล(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 
   ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน (3,117,901)               630,360                    

   ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ (1,231,904)               1,180,185                 

ผลประโยชน์พนกังำนท่ีจ่ำยในปีปัจจุบนั (269,724)                  (974,633)                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 29,059,022               29,555,248               

บำท

 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัคาดวา่จะจ่ายช าระผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้
เป็นจ านวนเงินประมาณ 1.53 ลา้นบาท และ 0.27 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน
ประมาณ 16 ปี และ 17 ปี ตามล าดบั 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงานของ
พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง 

อตัรำคิดลด (เปล่ียนแปลง ร้อยละ 0.50) (1,509,945)       1,637,327       (1,627,825)        1,769,588        

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน (เปล่ียนแปลง ร้อยละ 1.00) 3,006,208        (2,614,924)     3,223,674         (2,794,789)       

อตัรำกำรหมนุเวียนพนกังำน (เปล่ียนแปลง ร้อยละ 20.00) (2,577,957)       3,102,668       (2,801,973)        3,399,913        

2564 2563
บำท

 

บริษทัก าหนดโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซ่ึงใหสิ้ทธิแก่พนกังานท่ี
เกษียณอายุและท างานครบระยะเวลาท่ีก าหนด เช่น พนกังานท่ีท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่
นอ้ยกวา่อตัราเงินเดือน ๆ สุดทา้ย 400 วนั 



 

36 
 

ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชใ้นการประมาณการผลประโยชนพ์นกังานเน่ืองจาก
เกษียณอาย ุณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั) มีดงัต่อไปน้ี 

2564 2563
อตัรำคิดลด ร้อยละ 2.70 ร้อยละ 1.77
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน ร้อยละ 5.00 ร้อยละ 5.00
อตัรำกำรหมนุเวียนพนกังำน ร้อยละ 1.91 - 22.92 ร้อยละ 1.91 - 22.92
เกษียณอำยุ 55 ปี 55 ปี

 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลดประมาณการจากอตัราผลตอบแทนถวัเฉล่ียของพนัธบตัรรัฐบาล ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และสะทอ้นประมาณการของจงัหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน ์

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในการประมาณการความเป็นไปไดท่ี้จะอยูจ่นเกษียณในอนาคตอยา่งสมเหตุสมผลประมาณการ
จากตารางมรณะปี 2560 

18. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

2564 2563
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 12,435,317                8,311,815                  
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (1,693,604) (1,995,032)                 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 10,741,713                6,316,783                  

บำท

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี มีดงัน้ี 

ณ วนัท่ี ก ำไร ขำดทุน ณ วนัท่ี
1 มกรำคม 2564 (ขำดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวำคม 2564

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 350,875 258,806 -                      609,681               

ค่ำเผ่ือสินคำ้เส่ือมสภำพ 72,694 71,376 -                      144,070
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย์ 79,041 4,312,880             -                      4,391,921

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 1,898,155          (420,315) -                      1,477,840

ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน 5,911,050 770,716 (869,961) 5,811,805
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ (1,995,032) 301,428 -                      (1,693,604)

   สุทธิ 6,316,783          5,294,891             (869,961) 10,741,713         

บำท
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ณ วนัท่ี ก ำไร ก ำไร ณ วนัท่ี
1 มกรำคม 2563 (ขำดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวำคม 2563

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 63,741 287,134 -                      350,875               

ค่ำเผ่ือสินคำ้เส่ือมสภำพ 40,800 31,894 -                      72,694
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย์ 79,041 -                      -                      79,041

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

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

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

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

บำท

 

 

19. ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกว่ามูลค่าหุ้นท่ี
จดทะเบียนไว ้บริษทัจะตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะน าไปจ่ายเงิน
ปันผลไม่ได ้

20. ส ารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละหา้ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวน
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 

21. เงินปันผล 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2564 มีมติใหจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานส าหรับ
ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 27.30 ลา้นบาท 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2564 มีมติใหจ่้ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับระยะเวลา
ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 54.60 ลา้นบาท และ
อนุมติัการจดัสรรส ารองตามกฎหมาย จ านวนเงิน 4.70 ลา้นบาท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2563 มีมติใหจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานส าหรับ
ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 16.38 ลา้นบาท 
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ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 มีมติใหจ่้ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับระยะเวลา
ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 38.22 ลา้นบาท และ
อนุมติัการจดัสรรส ารองตามกฎหมาย จ านวนเงิน 4.82 ลา้นบาท 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัจ่ายเงินปันผลทั้งส้ินเป็นจ านวนเงิน 81.90 ลา้นบาท และ 54.60 ลา้น
บาท ตามล าดบั พร้อมทั้งจดัสรรส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนเงิน 13.26 ลา้นบาท และ 4.70 ลา้นบาท ตามล าดบั  

22. รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 

2564 2563

ผูป่้วยนอก 381,085,859          291,215,238          
ผูป่้วยใน 1,031,478,839       508,113,690          
รวม 1,412,564,698       799,328,928          

บำท

 

23. รายได้อ่ืน 

2564 2563

รำยไดศู้นยอ์ำหำร 1,011,179              1,421,207              
รำยไดด้อกเบ้ีย 349,723                 346,037                 
เงินสนบัสนุนกำรพฒันำโรงพยำบำล 5,880,000              7,200,250              
รำยไดค้่ำเช่ำ 1,182,400              1,317,492              
อ่ืนๆ 3,468,115              2,923,420              
รวม 11,891,417            13,208,406            

บำท

 

24. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึง
ประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้ ในปัจจุบนักองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดย บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนด
ของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
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25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะท่ีส าคัญ 

2564 2563

กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้คงเหลือ 262,919,072            135,759,177            
ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม 18,725,650              12,523,399              
ค่ำแพทย์ 184,183,227            162,053,837            
ค่ำตรวจวิเครำะห์โรค 13,822,989              11,538,023              
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 261,144,686            225,508,512            
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 1,638,740                1,646,000                
ค่ำเส่ือมรำคำ 88,241,401              88,120,203              
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 1,021,723                1,052,373                
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยและจ ำหน่ำยสินทรัพย์ 175,032                    -                           
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 10,405,495              7,512,237                
ค่ำท ำควำมสะอำดและซกัรีด 2,468,272                1,227,104                
ค่ำสำธำรณูปโภค 20,712,827              19,632,727              
วสัดุส้ินเปลืองส ำนกังำนใชไ้ป 3,076,070                2,345,327                
ค่ำวำรสำรและส่ิงพิมพ์ 133,372                    54,374                      
ค่ำใชจ่้ำยกำรตลำด 2,097,935                2,905,389                
ค่ำท่ีปรึกษำ 2,989,103                2,762,261                
ค่ำธรรมเนียมธนำคำร 4,628,566                4,531,096                
ค่ำโทรศพัทแ์ละไปรษณีย์ 2,181,434                1,880,252                
ค่ำเดินทำง 892,496                    680,010                    
ค่ำประกนัภยั 570,897                    577,654                    
ค่ำเช่ำ 2,634,530                1,407,346                
รำยจ่ำยเพ่ือกำรศึกษำและกีฬำ 21,000                      -                           
ภำษีป้ำยและภำษีโรงเรือน 213,914                    407,724                    
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 1,302,691                960,323                    
ผลขำดทุนดอ้ยค่ำสินทรัพย์ 21,564,400              -                           
ผลขำดทุนดำ้นเครดิต 1,920,188                273,262                    
ขำดทุนจำกสินคำ้เส่ือมสภำพ 356,879                    159,470                    
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 4,657,316                2,799,317                
รวม 914,699,905            688,317,397            

บำท
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26. ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

2564 2563
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน

ส ำหรับปีปัจจุบนั 105,367,647           23,436,739            

ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี

กำรเปล่ียนแปลงผลแตกต่ำงชัว่ครำว (5,294,891)              (794,412)                
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 100,072,756           22,642,327            

บำท

 

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

2564 2563
ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน (869,961) 362,109                   

บำท

การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง 

อตัรำภำษี อตัรำภำษี

(ร้อยละ) บำท (ร้อยละ) บำท

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 503,066,165            116,485,946            

จ ำนวนภำษีตำมอตัรำภำษีเงินได้ 20 100,613,233            20 23,297,189              

รำยจ่ำยท่ีไม่ให้ถือเป็นรำยจ่ำยทำงภำษี 6,327,394                1,502,268                

ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (1,572,980) (1,362,718)

ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีปัจจุบนั 21 105,367,647            20 23,436,739              

กำรเปล่ียนแปลงผลแตกต่ำงชัว่ครำว (5,294,891) (794,412)

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 20 100,072,756            19 22,642,327              

2564 2563

บำท
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27. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในส าหรับใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานของผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของบริษทั คือ กรรมการบริษทั 

บริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจโรงพยาบาล ดงันั้นบริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว บริษทั
ด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศ ดงันั้น บริษทัมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว 

28. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ดงัน้ี  

28.1 หนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารเพื่อใชใ้นการค ้าประกนั จ  านวนเงิน 1.94 ลา้นบาท 

28.2 จ่ายช าระตามสัญญาจา้งท่ีปรึกษา จ านวนเงิน 0.34 ลา้นบาท 

28.3 จ่ายช าระตามสัญญาบริการ จ านวนเงิน 3.41 ลา้นบาท 

28.4 จ่ายช าระตามสัญญาและใบสั่งซ้ือทรัพยสิ์น จ านวนเงิน 32.31 ลา้นบาท 

29. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีสินทรัพยท่ี์เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม

อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน -                   40,420,000       -                   40,420,000      

บำท

 

ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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30. มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มี
ดงัต่อไปน้ี 

มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม

รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย

หนีสิ้นทางการเงนิ

เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน 206,433,831          206,433,831          308,530,043          308,530,043          

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 7,389,198              7,389,198              9,490,776              9,490,776              
รวม 213,823,029          213,823,029          318,020,819          318,020,819          

25632564

บำท

 

เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินโดยส่วนใหญ่เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินฝากสถาบนั
การเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั และหน้ีสินทางการเงินโดยส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ซ่ึงจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

31. เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบริหารความเส่ียง 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเงินฝากสถาบนัการเงิน
ท่ีติดภาระค ้าประกนั เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน หน้ีสินตามสัญญาเช่า และเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน บริษทัมีความเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว  

ความเส่ียงด้านเครดิต 

ความเส่ียงดา้นเครดิต หมายถึง ความเส่ียงท่ีลูกคา้ไม่สามารถช าระหน้ีตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว ้และความเส่ียงจากคู่สัญญาไม่
สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญา ซ่ึงอาจท าให้เกิดความสูญเสียทางการเงินได ้บริษทัไม่มีการกระจุกตวัอยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียงดา้นเครดิต ทั้งน้ีฝ่ายบริหารของบริษทับริหารความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการ
ควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม  ดงันั้น บริษทัจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ จ  านวนเงิน
สูงสุดท่ีบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือ คือ มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้ซ่ึงไดห้กัดว้ยค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตามท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง การท่ีมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน หรือรายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 
อาจเกิดการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาด 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินของบริษทัโดยส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัโดยอา้งอิงตามอตัราตลาด เช่น 
อตัราดอกเบ้ียลูกคา้ชั้นดีของธนาคารพาณิชย ์ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย/์เงินฝากประจ า หรือ อตัราดอกเบ้ียอา้งอิงอ่ืน เป็นตน้ 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สามารถจดัตามประเภทอตัรา
ดอกเบ้ีย ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนดหรือ
วนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) นบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน
ไดด้งัน้ี 

อตัรำดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลงตำม

อตัรำตลำด ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 232,877,879     -                    -                  -                4,827,618         237,705,497    

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน -                   -                    -                  -                395,373,761      395,373,761    

เงินฝำกสถำบนักำรเงิน

   ท่ีติดภำระค ้ำประกนั -                   1,941,000         -                  -                -                    1,941,000        
หนีสิ้นทางการเงิน

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน -                   -                    -                  -                107,539,073      107,539,073    
เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน -                   124,566,021      81,867,810     -                -                    206,433,831    
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ -                   2,241,458         4,477,592       670,148         -                    7,389,198        3.25 - 5.92

ร้อยละ

0.05 - 0.20

-

0.10 - 0.15

บำท

-
2.00 - 2.48

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564

ระยะเวลำคงเหลือก่อนครบก ำหนด

อตัรำดอกเบ้ีย

อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี

ของสัญญำหรือก่อนก ำหนดอตัรำใหม่
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อตัรำดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลงตำม

อตัรำตลำด ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

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

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน -                   -                    -                  -                55,534,911    55,534,911      

เงินฝำกสถำบนักำรเงิน

   ท่ีติดภำระค ้ำประกนั -                   1,941,000         -                  -                -                 1,941,000        
หนีสิ้นทางการเงิน

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน -                   -                    -                  -                80,479,778    80,479,778      
เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน -                   122,338,174      186,191,869   -                -                 308,530,043    
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ -                   2,101,578         6,207,197       1,182,001      -                 9,490,776        

บำท

-
2.00 - 2.35

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563

ระยะเวลำคงเหลือก่อนครบก ำหนด

อตัรำดอกเบ้ีย

อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี

ของสัญญำหรือก่อนก ำหนดอตัรำใหม่

3.25 - 5.92

ร้อยละ

0.05 - 0.55

-

0.20 - 0.25

 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงท่ีบริษทัอาจได้รับความเสียหายอนัสืบเน่ืองมาจากท่ีบริษทัไม่สามารถเปล่ียน
สินทรัพยเ์ป็นเงินสดและหรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอตามความตอ้งการและทนัต่อเวลาท่ีบริษทัจะตอ้งน าไปช าระ
ภาระผกูพนัไดเ้ม่ือครบก าหนด 

บริษทัมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง โดยจดัใหมี้การติดตามและวางแผนเก่ียวกบักระแสเงินสด รวมทั้ง
จดัหาวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินเพื่อใหเ้พียงพอต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ระยะเวลาคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน มีดงัน้ี 

เม่ือทวงถำม ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี ไม่มีก ำหนด รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 237,705,497       -                   -                        -                 -               237,705,497      

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน -                      395,373,761    -                        -                 -               395,373,761      

เงินฝำกสถำบนักำรเงิน

   ท่ีติดภำระค ้ำประกนั -                      1,941,000        -                        -                 -               1,941,000          
หนีสิ้นทางการเงิน

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน -                      107,539,073    -                        -                 -               107,539,073      
เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน -                      124,566,021    81,867,810           -                 -               206,433,831      
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ -                      2,241,458        4,477,592             670,148         -               7,389,198          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564

บำท
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เม่ือทวงถำม ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี ไม่มีก ำหนด รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 158,882,969       -                   -                        -                 -               158,882,969      

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน -                      55,534,911      -                        -                 -               55,534,911        

เงินฝำกสถำบนักำรเงิน

   ท่ีติดภำระค ้ำประกนั -                      1,941,000        -                        -                 -               1,941,000          
หนีสิ้นทางการเงิน

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน -                      80,479,778      -                        -                 -               80,479,778        
เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน -                      122,338,174    186,191,869          -                 -               308,530,043      
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ -                      2,101,578        6,207,197             1,182,001      -               9,490,776          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563

บำท

 

32. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2565 คณะกรรมการไดมี้มติให้น าเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2564 ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั จ านวน 546,000,000 หุน้ รวมเป็นจ านวนเงิน 136.50 ลา้นบาท โดยก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 

33. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2565  





เอกสารแนบ 1 
 รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร

 ผูมี้อํานาจควบคมุ

รายงานประจาํป�  2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จาํกัด (มหาชน)



นายธีระศักดิ� ณ ระนอง
กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ

นายวรเทพ รางชัยกุล
กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ

นายวัลลภ เหล่าไพบูลย์
รองประธานกรรมการ

นายศรีชัย ครุสันธิ�
กรรมการ

นายธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์
กรรมการ/

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร

นายสุพรรณ ศรีธรรมมา
กรรมการ

นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์
กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสุธน ศรียะพันธ์
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จาํกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ และผู้บริหาร  
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564



 

คณะกรรมการบริษทั  
  

 ประวติักรรมการ 
ช่ือ-สกลุ    นายสธุน ศรียะพนัธุ ์
การด ารงต าแหน่ง  ประธานกรรมการ 
ประเภทกรรมการ  กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 
    กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนั 
อาย ุ    76 ปี 
 
การถือหุ้นในบริษทั  8,000,810 หุน้  คดิเป็นรอ้ยละ 1.47 
    (วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564) 
 
ประสบการณ์และความช านาญ   การจดัการองคก์ร, การแพทย,์ ผูน้ า, บรรษทัภบิาล/ การก ากบัดแูล 
การศึกษาและการอบรม  - บรหิารธรุกจิบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติ 
    - วฒุบิตัรหลกัสตูร การรกัษาความมัน่คงของชาต ิกองอ านวยการรกัษาความมัน่คง 

  ภายใน 
    - รฐัประศาสนศาสตรบ์ณัฑติ คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
    - Certificate “Health Care Administration And Hospital Management” Galilee  

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

 ประวติัการท างาน 
ต าแหน่งงานในปัจจบุนั 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  จ านวน 8 แหง่ 
- ประธานกรรมการ   บรษิทั โรงพยาบาล ราษฎรย์นิด ีจ ากดั (มหาชน) จ.สงขลา 
- ทีป่รกึษา    บรษิทั โรงพยาบาลสโิรรส จ ากดั (มหาชน) 
     โรงพยาบาลสโิรรส จ.ปัตตานี 
- ทีป่รกึษา    โรงพยาบาลสโิรรส จ.ยะลา 
- รองประธานกรรมการ    โรงพยาบาลธนบรุ ีทุง่สง จ.นครศรธีรรมราช  
     (โรงพยาบาลในกลุ่มเครอืขา่ยบรษิทัธนบรุ ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)) 
 
- รองประธานกรรมการ    บรษิทั โรงพยาบาลชุมเวช จ ากดั (มหาชน) 
     โรงพยาบาลชมุเวช จ.ชุมพร  
     (โรงพยาบาลในกลุ่มเครอืขา่ยบรษิทัธนบรุ ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)) 
- ทีป่รกึษา     บรษิทั สริเิวช จนัทบรุ ีจ ากดั (มหาชน) โรงพยาบาลสริเิวช จ.จนัทบรุี 
   
 



 

ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน/อ่ืน ๆ   จ านวน 2 แหง่ 
- ทีป่รกึษา    โรงพยาบาลราษฎรน์รา จ.นราธวิาส 
- ประธานกรรมการ   บรษิทั อุบลรกัษ์ จ ากดั  โรงพยาบาลอุบลรกัษ์ ธนบรุ ีจ.อุบลราชธานี 
 

 การด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั   - ไมม่ ี– 
 กจิการของรฐั          -ไมม่ ี- 

 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการ    20 กุมภาพนัธ ์2564 
ปีท่ีเข้าต าแหน่งและจ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ   ปี 2563 (23 เมษายน 2563) 
         (รวมระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 2 ปี) 

 การอบรมและสมัมนา ปี 2564 
- สมัมนากจิกรรม Director’s Briefing 13/2021: How Boards have Risen to The Covid-19 Challenge, and  
  What’s Next เมือ่วนัที ่30 มถิุนายน 2564 จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- Director's Briefing 14/2021: ทางเลอืกการระงบัขอ้พพิาทในสถานการณ์โควดิ-19 เมือ่วนัที ่28 ตุลาคม 2564   
  จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- Chairman Forum 1/2021: Chairing a Virtual Board Meeting เมือ่วนัที ่23 พฤศจกิายน 2564 จดัโดย สมาคม 
  สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 

 จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุกรรมการบริษทัในปี 2564     5/5 ครัง้   
 ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    -ไมม่-ี 
 ประวติัการท าความผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ท่ีผ่านมา     -ไมม่-ี  
 ประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งกบับริษทัในปี 2564    -ไมม่-ี 

 
 
 

 

  



 

 ประวติักรรมการ 
ช่ือ-สกลุ    ศาสตราจารยน์ายแพทยว์ลัลภ เหล่าไพบลูย ์
การด ารงต าแหน่ง  รองประธานกรรมการ 
ประเภทกรรมการ  กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 
    กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนั 
สญัชาติ      ไทย 
อาย ุ    66 ปี 
 
การถือหุ้นในบริษทั  24,497,360 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 4.49 
    (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564) 
 
ประสบการณ์และความช านาญ   การจดัการองคก์ร, การแพทย ์
การศึกษาและการอบรม  - แพทยศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

- วทิยาศาสตรบณัฑติ (แพทยศาสตร)์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
    - วฒุบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม อนุสาขารงัสรีว่ม 

  รกัษาของล าตวั สาขารงัสวีนิิจฉยั ราชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์หง่ประเทศไทย 
- Diploma in Angiography and Interventional Radiology Singapore General    
  Hospital ประเทศสงิคโปร ์
- วฒุบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม สาขารงัสวีนิิจฉยั 

    จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาพฒันาสขุภาพ Thai CERTC Consortium   

   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 133/2017 Thai Institute of Directors  
  (IOD) 

 ประวติัการท างาน 
ต าแหน่งงานในปัจจบุนั 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
- รองประธานกรรมการ         บรษิทัโรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน) จ.ขอนแก่นน 
 
ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน           - ไมม่ ี–       

ต าแหน่งงานในอดีต 
- อาจารยป์ระจ าและหวัหน้าภาควชิารงัสวีทิยา         โรงพยาบาลศรนีครนิทร ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 การด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั   - ไมม่ ี– 
 กจิการของรฐั          -ไมม่-ี 

 



 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นรองประธานกรรมการ    6 เมษายน 2559 
ปีท่ีเข้าต าแหน่งและจ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ   ปี 2536 (16 เมษายน 2536) 
         (รวมระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 28 ปี) 

 การอบรมและสมัมนา ปี 2564 
- สมัมนา Director's Briefing 3/2021: Reenergizing and Refocusing Board Members in 202122  
  เมือ่ 22 กุมภาพนัธ ์2564 จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- สมัมนาDirector’s Briefing 5/2021: Founder Mentality: Roadmap for Post-Pandemic World  
  เมือ่วนัที ่23 มนีาคม 2564 จดัโดย สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- สมัมนา Director's Briefing 14/2021: ทางเลอืกการระงบัขอ้พพิาทในสถานการณ์โควดิ-19  
  เมือ่วนัที ่28 ตุลาคม 2564 จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- Independent Director Forum 1/2021: It's Time for Board Meeting Reformation 
  เมือ่วนัที ่11 พฤศจกิายน 2564 จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- กจิกรรม CAC National Conference 2021: รวมพลงัธรุกจิโปรง่ใสใสใ่จตา้นคอรร์ปัชนั เมือ่วนัที ่22 ธนัวาคม   
  2564 จดัโดย สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) รว่มกบัคณะกรรมการแนวรว่มปฏบิตัขิอง 
  ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (Thai Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption   
  : CAC) 
 

 จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุกรรมการบริษทัในปี 2564     5/5 ครัง้   
 ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    -ไมม่-ี 
 ประวติัการท าความผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ท่ีผ่านมา     -ไมม่-ี  
 ประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งกบับริษทัในปี 2564    -ไมม่-ี 

 
  



 

 ประวติักรรมการ 
ช่ือ-สกลุ    นายแพทยธี์ระวฒัน์ ศรีนัครินทร ์
การด ารงต าแหน่ง  กรรมการ 
ประเภทกรรมการ  กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 
    กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนั 
สญัชาติ     ไทย 
อาย ุ    65 ปี 
 
การถือหุ้นในบริษทั  63,701,900 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 11.67 
    (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564) 
 
ประสบการณ์และความช านาญ   การจดัการองคก์ร, การแพทย,์ ผูน้ า 
การศึกษาและการอบรม  - แพทยศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

- วทิยาศาสตรบณัฑติ (แพทยศาสตร)์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
    - วฒุบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม สาขาโสต นาสกิ   

  ลารงิซ ์วทิยา 
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 133/2017 Thai Institute of Directors  
  (IOD) 

 ประวติัการท างาน 
ต าแหน่งงานในปัจจบุนั    
 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  จ านวน 1 แหง่ 
- ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร   บรษิทัโรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน/อ่ืน ๆ  จ านวน 2 แหง่ 
- ผูร้บัอนุญาตด าเนินการสถานพยาบาล         ธรีะวฒัน์ไมโครคลนิิก 
- กรรมการผูม้อี านาจลงนาม             บรษิทั ไตรสกิขา จ ากดั (โรงเรยีนปิตศิกึษา จงัหวดัเชยีงราย) 
 
ต าแหน่งงานในอดีต 
- อาจารยป์ระจ า     โรงพยาบาลศรนีครนิทร ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 การด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั - ไมม่ ี– 
 กจิการของรฐั         -ไมม่-ี 

 
 วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร   9 กนัยายน 2559 
 ปีท่ีเข้าต าแหน่งและจ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ   ปี 2536 (16 เมษายน 2536) 

         (รวมระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 28 ปี) 
 



 

 
 การอบรมและสมัมนา ปี 2564 

- สมัมนา Director's Briefing 3/2021: Reenergizing and Refocusing Board Members in 202122  
  เมือ่ 22 กุมภาพนัธ ์2564 จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- สมัมนาDirector’s Briefing 5/2021: Founder Mentality: Roadmap for Post-Pandemic World  
  เมือ่วนัที ่23 มนีาคม 2564 จดัโดย สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- สมัมนา Director's Briefing 14/2021: ทางเลอืกการระงบัขอ้พพิาทในสถานการณ์โควดิ-19  
  เมือ่วนัที ่28 ตุลาคม 2564 จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- Independent Director Forum 1/2021: It's Time for Board Meeting Reformation 
  เมือ่วนัที ่11 พฤศจกิายน 2564 จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- กจิกรรม CAC National Conference 2021: รวมพลงัธรุกจิโปรง่ใสใสใ่จตา้นคอรร์ปัชนั เมือ่วนัที ่22 ธนัวาคม   
  2564 จดัโดย สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) รว่มกบัคณะกรรมการแนวรว่มปฏบิตัขิอง 
  ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (Thai Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption   
  : CAC) 

 จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุกรรมการบริษทัในปี 2564    5/5 ครัง้   
 ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    คูส่มรสเป็นผูบ้รหิาร 
 ประวติัการท าความผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ท่ีผ่านมา   -ไมม่-ี  
 ประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งกบับริษทัในปี 2564   -ไมม่-ี 

 
 

 

 

 

  



 

 ประวติักรรมการ 
ช่ือ-สกลุ    รองศาสตราจารยน์ายแพทยศ์รีชยั ครสุนัธ์ิ 
การด ารงต าแหน่ง  กรรมการ  
ประเภทกรรมการ  กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 
    กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนั 
สญัชาติ      ไทย 
อาย ุ    66 ปี 
 
การถือหุ้นในบริษทั  6,200,060 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 1.13 
    (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564) 
 
ประสบการณ์และความช านาญ   การแพทย ์
การศึกษาและการอบรม  - แพทยศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

- วทิยาศาสตรบณัฑติ (แพทยศาสตร)์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
    - วฒุบิตัรรงัสรีกัษาและเวชศาสตรนิ์วเคลยีร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 133/2017 Thai Institute of Directors  
  (IOD) 

 ประวติัการท างาน 
ต าแหน่งงานในปัจจบุนั 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  จ านวน 1 แหง่ 
- กรรมการ     บรษิทัโรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน / อ่ืน ๆ 
- กรรมการสมาคมรงัสรีกัษาและ  สมาคมรงัสรีกัษาและมะเรง็วทิยาแหง่ประเทศไทย 
  มะเรง็วทิยาแหง่ประเทศไทย  
- อนุกรรมการการฝึกอบรมและ          สมาคมรงัสรีกัษาและมะเรง็วทิยาแหง่ประเทศไทย 
  สอบบอรด์ สาขารงัสรีกัษาและ 
  มะเรง็วทิยา  
ต าแหน่งงานในอดีต 
- รองหวัหน้าภาควชิารงัสวีทิยาฝ่ายรงัสรีกัษา   ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 การด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั  – ไมม่ ี– 
 กจิการของรฐั          – ไมม่ ี– 

 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ     16 เมษายน 2536 
ปีท่ีเข้าต าแหน่งและจ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ   ปี 2536 (16 เมษายน 2536) 
         (รวมระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 28 ปี) 



 

 การอบรมและสมัมนา ปี 2564        -ไมม่-ี  

 จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุกรรมการบริษทัในปี 2564     5/5 ครัง้   
 ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร               -ไมม่-ี 
 ประวติัการท าความผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ท่ีผ่านมา     -ไมม่-ี  
 ประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งกบับริษทัในปี 2564    -ไมม่-ี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 ประวติักรรมการ 
ช่ือ-สกลุ    ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทย ์สพุรรณ ศรีธรรมมา 
การด ารงต าแหน่ง  กรรมการ 
ประเภทกรรมการ  กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 
สญัชาติ     ไทย 
อาย ุ    66 ปี 
 
การถือหุ้นในบริษทั  2,400,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.43 
    (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564) 
 
ประสบการณ์และความช านาญ   การแพทย,์ ความรบัผดิชอบต่อสงัคม, ผูน้ า 
การศึกษาและการอบรม  - แพทยศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

- วทิยาศาสตรบณัฑติ (แพทยศาสตร)์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
    - ปรญิญาบตัร วปอ.(วปอ.50)  วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
    - อนุมตับิตัรผูเ้ชีย่วชาญ สาขาเวชศาสตรป้์องกนั 

- แพทยสภา 
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 134/2017 Thai Institute of Directors  
  (IOD) 

 ประวติัการท างาน 
ต าแหน่งงานในปัจจบุนั 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  จ านวน 1 แหง่ 
- กรรมการ     บรษิทัโรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน / อ่ืน ๆ   – ไมม่ ี– 

 
ต าแหน่งงานในอดีต 
- 2556 – 2559    อธบิดกีรมการแพทย ์กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสขุ 
- 2555 – 2556    รองปลดักระทรวงสาธารณสขุ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 
- 2554 – 2555    อธบิดกีรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 
     กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก กระทรวง 

สาธารณสขุ 
 

 การด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั   – ไมม่ ี– 
 กจิการของรฐั          – ไมม่ ี– 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ     16 เมษายน 2536 
ปีท่ีเข้าต าแหน่งและจ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ   ปี 2536 (16 เมษายน 2536) 
         (รวมระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 28 ปี) 



 

 การอบรมและสมัมนา ปี 2564        -ไมม่-ี 
 จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุกรรมการบริษทัในปี 2564     5/5 ครัง้   
 ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร               -ไมม่-ี 
 ประวติัการท าความผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ท่ีผ่านมา     -ไมม่-ี  
 ประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งกบับริษทัในปี 2564    -ไมม่-ี 

 
 

  



 

 ประวติักรรมการ 
ช่ือ-สกลุ    นายศรณัย ์สภุคัศรณัย ์
การด ารงต าแหน่ง  กรรมการ 
     (กรรมการทีเ่ป็นไมผู่บ้รหิาร, กรรมการอสิระ) 
ประเภทกรรมการ  กรรมการเดมิ 
อาย ุ    49 ปี 
 
การถือหุ้นในบริษทั  1,055,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.19 
    (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564) 
 
ประสบการณ์และความช านาญ   บญัช,ี การตรวจสอบ 
การศึกษาและการอบรม  - วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการเงนิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
    - บญัชบีณัฑติมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
    - ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
    - หลกัสตูร Board Nomination and Compensation Program 8/2019- IOD 
    - หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program 25/2017- IOD 
    - หลกัสตูร Director Accreditation Program 114/2015 - IOD 

 ประวติัการท างาน 
ต าแหน่งงานในปัจจบุนั 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน   จ านวน 4 แหง่ 
- กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ    บรษิทัโรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน)  
- กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ   บรษิทัโรงพยาบาลราชธานี จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ,  บรษิทัสบายเทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด  บรษิทัอนิฟราเซท จ ากดั (มหาชน) 
  คา่ตอบแทน  
- กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการ   บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) 
  ตรวจสอบ, ประธานกรรมการบรหิาร 
  ความเสีย่ง 
ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน     จ านวน 2 แหง่  
- กรรมการ     บรษิทั เอสเอส ไอพโีอ คอนโซลเิดชนั จ ากดั 
- ทีป่รกึษาในคณะกรรมการวชิาชพีบญัช ี  สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ์ 
ดา้นการบญัชภีาษอีากร  
ต าแหน่งงานในอดีต 
- 2556 – 2558              ผูอ้ านวยการ สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ์ 
- 2558 – 2562              กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทับญัชกีจิ พแีอนดเ์อส คอนโซลเิดชัน่ จ ากดั 
 



 

 การด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั   – ไมม่ ี– 
 กจิการของรฐั          – ไมม่ ี– 

 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ    20 กุมภาพนัธ ์2564 
ปีท่ีเข้าต าแหน่งและจ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ   ปี 2558 (30 พฤศจกิายน 2558) 
         (รวมระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 6 ปี) 

 การอบรมและสมัมนา ปี 2564 
 

 จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุกรรมการบริษทัในปี 2564     5/5 ครัง้ 
 จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุกรรมการตรวจสอบ     4/4 ครัง้   
 ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร               -ไมม่-ี 
 ประวติัการท าความผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ท่ีผ่านมา     -ไมม่-ี  
 ประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งกบับริษทัในปี 2564    -ไมม่-ี 

 
*หมายเหตุ ทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่1/2564 ประชมุเมือ่ 20 กุมภาพนัธ ์2564 มมีตแิต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ แทน นายวนัชยั วฒันศพัท ์ซึง่ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ ในวนัที ่1 มกราคม 
2564   

 

 

   



 

 ประวติักรรมการ 
ช่ือ-สกลุ    ดร.ธีระศกัด์ิ ณ ระนอง 
การด ารงต าแหน่ง  กรรมการ 
     (กรรมการทีเ่ป็นไมผู่บ้รหิาร, กรรมการอสิระ) 
ประเภทกรรมการ  กรรมการเดมิ 
อาย ุ    46 ปี 
 
การถือหุ้นในบริษทั  - ไมม่ ี- (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564) 
   
ประสบการณ์และความช านาญ   การเงนิ, การตรวจสอบ, เศรษฐศาสตร ์
การศึกษาและการอบรม  - ปรญิญาเอก PhD Finance University of Exeter 

- ปรญิญาโท MBA Financial Management University of Exeter    
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 116/2015 Thai Institute of Directors  
  (IOD)  
- advanced audit committee program รุน่ 26/2016 
 

 ประวติัการท างาน 
ต าแหน่งงานในปัจจบุนั 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  จ านวน 2 แหง่ 
- กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ   บรษิทัโรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ  บรษิทั โรงพยาบาลราชธานี จ ากดั (มหาชน) 
  กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน/อ่ืน ๆ   จ านวน 3 แหง่  
- กรรมการตรวจสอบ   องคก์ารบรหิารการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื  

(องคก์ารมหาชน) 
- กรรมการบรหิารเงนิ   ส านกังานกองทนุสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ 
- อาจารยป์ระจ าและหวัหน้าภาควชิา  มหาวทิยาลยักรงุเทพ 
  (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
  
ต าแหน่งงานในอดีต 
- 2552 – 2554                                       อนุกรรมการตรวจสอบ องคก์ารบรหิารการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การ 
                                                          ทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื (องคก์ารมหาชน) 
- 2553 – 2554    อนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง การประปานครหลวง 
- 2546 – 2559    Full-time Lecturer MBA Program มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
- 2540 – 2559    Full-time Lecturer  ภาคการเงนิและการธนาคาร คณะบรหิารธรุกจิและ 

เศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 



 

 
 การด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั   – ไมม่ ี– 
 กจิการของรฐั          – ม ี– 

 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้กรรมการอิสระ            6 เมษายน 2559 
ปีท่ีเข้าต าแหน่งและจ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ    ปี 2559 (6 เมษายน 2559) 
             (รวมระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 5 ปี) 

 การอบรมกรรมการและสมัมนา ปี 2564      -ไมม่-ี 
 จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุกรรมการบริษทัในปี 2564     5/5 ครัง้  
 จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุกรรมการตรวจสอบ     4/4 ครัง้  
 ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร               -ไมม่-ี 
 ประวติัการท าความผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ท่ีผ่านมา     -ไมม่-ี  
 ประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งกบับริษทัในปี 2564    -ไมม่-ี 

 

 

 

  



 

 ประวติักรรมการ 
ช่ือ-สกลุ    นายวรเทพ รางชยักลุ 
การด ารงต าแหน่ง  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
ประเภทกรรมการ  กรรมการอสิระ 
    (กรรมการใหมท่ีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ทดแทนกรรมการเดมิ) 
สญัชาติ    ไทย 
อาย ุ    61 ปี 
 
การถือหุ้นในบริษทั  – ไมม่ ี–  (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564) 
ประสบการณ์และความช านาญ   การตลาด, ผูน้ า, การจดัการกลยทุธ ์
การศึกษาและการอบรม  - วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
    - ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัดทีรอยท ์เมอรซ์ี่ รฐัมชิแิกน  

  ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
- Advanced Management Program (AMP) โรงเรยีนธรุกจิมหาวทิยาลยัฮารว์ารด์  
  (Hardvard Business School : HBS) เมอืงบอสตนั รฐัแมสซาซเูซตส ์ประเทศ 
  สหรฐัอเมรกิา 
- ประกาศนียบตัรฝึกอบรม Digital Marketing มหาวทิยาลยัโคลมัเบยี 
 

 ประวติัการท างาน 
ต าแหน่งงานในปัจจบุนั 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  จ านวน 1 แหง่ 
- กรรมการบรษิทัและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน/อ่ืน ๆ   จ านวน 1 แหง่ 
- ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและผูก้่อตัง้   บรษิทั เทด็ พารท์เนอรส์ จ ากดั 
ต าแหน่งงานในอดีต 
- 2552 – 2556      ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 
     บรษิทั ดชัมลิล ์จ ากดั 
- 2552 – 2556    ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการ  
     บรษิทั กุยบรุผีลไมก้ระป๋อง จ ากดั 
- 2556 – 2559    ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุม่บรษิทั  

บรษิทั ปนูซเีมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
- 2560 – 2561      ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุม่บรษิทั กลุ่มบรษิทั พรเีมยีร ์
 

 การด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั   – ไมม่ ี– 
 กจิการของรฐั          – ไมม่ ี– 

 



 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   12 กุมภาพนัธ ์2564 
ปีท่ีเข้าต าแหน่งและจ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ       ปี 2564 (12 กุมภาพนัธ ์2564) 
                 (รวมระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 10 เดอืน) 

 การอบรมและสมัมนา ปี 2564        -ไมม่-ี 
 

 จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุกรรมการบริษทัในปี 2564     4/5 ครัง้*  
 จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุกรรมการตรวจสอบ     4/4 ครัง้  
 ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร               -ไมม่-ี 
 ประวติัการท าความผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ท่ีผ่านมา     -ไมม่-ี  
 ประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งกบับริษทัในปี 2564    -ไมม่-ี 

 
*หมายเหตุ ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2564 ซึง่ประชมุเมือ่ 12 กุมภาพนัธ ์2564 มมีตแิต่งตัง้ใหน้ายวรเทพ ราง
ชยักุล ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ แทนนายวนัชยั วฒันศพัท ์ซึง่ลาออกจากต าแหน่ง เมือ่วนัที ่1 
มกราคม 2564  
 



นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร

นางสาวสุภาพร สุขี
ผู้อาํนวยการฝ� าย
บัญชีและการเงิน

นางสาวสิรีธร ปาลเกิด
ผู้อาํนวยการฝ� าย

การพยาบาล

แพทย์หญิงจิราภรณ์ ศรีนัครินทร์
ผู้อาํนวยการฝ� ายแพทย์

นางขนิษฐา ป� ดสายะตัง
ผู้อาํนวยการฝ� าย

บริหารทรัพยากรมนุษย์

นายแพทย์อนวัช รัชธร
ผู้อาํนวยการฝ� ายสารสนเทศ

นายยุทธนา วงษ์บาํหลาบ
ผู้อาํนวยการฝ� าย
สนับสนุนบริการ

นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์
เลขานุการบริษัท

นายแพทย์เจษฎา พันธวาศิษฏ์
ผู้ช่วยอาวุโสประธานเจ้าหน้าที�บริหาร

นางภัทราภรณ์ จิรชัยประวิตร
ผู้ช่วยอาวุโสประธานเจ้าหน้าที�บริหาร

คณะผู้บริหาร
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จาํกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ และผู้บริหาร  
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564



ผู้ รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
และผู้ควบคุมดูแลการทําบัญชี  

รายงานประจาํป�  2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จาํกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 
 

รายละเอียดเกี�ยวกบัผูรั้บมอบหมายผู้รับผิดชอบสูงสุด
ในสายงานบญัชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทาํ

บัญช ี และรายละเอียดเกี�ยวกบัเลขานุการบริษัท



ปริญญาตรี บญัชบีณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

หลกัสตูร Internal Control System For Hospitals and Healthcare Organizations

หลกัสตูร การอบรมเจา้หนา้ที�ควมปลอดภยัระดบับรหิาร

หลกัสตูร การจดัทาํรายงานทางการเงนิสาํหรบัผูบ้รหิาร

หลกัสตูร สรุปสารสาํคญัประเด็นที�ควรทราบของ TFRS For PAEs ที�ใชใ้นการเปลี�ยนแปลงป�  2564

หลกัสตูร การจดัทาํรายงานทางการเงนิสาํหรบัผูบ้รหิาร

หลกัสตูร แนวทางปฎิบติับญัชทีรพัยส์นิ หารหกัคา่สกึหรอ คา่เสื�อมราคา ตามมาตรฐานการบญัชี

หลกัสตูร การจดัทาํบญัชขีองธุรกจิขายอสงัหารมิทรพัย์
หลกัสตูร ประเดน็ทางบญัชทีี�สาํคญัเกี�ยวกบัรายได ้คา่ใชจ้า่ย

หลกัสตูร การคาํนวณกาํไรสุทธแิละ กรอกแบบ ภงด.50

หลกัสตุร เทคนคิการจดัทาํงบการเงนิและ การนาํสง่งบการเงนิผา่นระบบ E-Filing

หลกัสตูร Update กฎหมายใหมท่ี�มผีลตอ่การคาํนวณกาํไรสทุธิ

หลกัสตูร แนวทางการจดัทาํรายงานทางการเงนิของบรษัิทที�ไดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณ ์Covid-19

หลกัสตุร กลยทุธบ์รหิารการเงนิเพื�อพลกิฟ�� นองคก์รและสรา้งการเตบิโตในยคุ New normal

อาย ุ: 50 ป�

สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัทฯ* : ไมม่ี

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร** : ไมม่ี

คณุวุฒิทางการศึกษา/ประวตัอิบรม

 ประวตักิารฝ� กอบรมหลักสูตร 

สัมมนา/เขา้ร่วมกจิกรรม

นางสาวสุภาพร สุขี
รักษาการผูอํ้านวยการฝ� ายบญัชแีละการเงิน

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
และผู้ควบคมุดูแลการทําบัญช ี

หมายเหตุ   *  :  รวมการถือครองหุ้ นของคู่ สมรสและบุตรที�ยังไ ม่บรรลุนิติภาวะ
            **  :  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  หมายถึง  ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพัน์ โดยการสมรส 
                  และความสัมพันธ์โดยจดทะเบียนตามกฎหมาย

043-333 555 ตอ่ 4003 supaporn.s@rph.co.th www.rph.co.th

รายงานประจาํป�  2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จาํกัด (มหาชน)



เลขานุการบริษัท

รายงานประจาํป�  2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จาํกัด (มหาชน)



ปรญิญาตร ีนติศิาสตรบ์ณัฑติ คณะนติศิาสตร ์ มหาวทิยาลยัขอนแกน่
ปรญิญาโท  รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ วทิยาลยัปกครองทอ้งถิ�น มหาวทิยาลยัขอนแกน่

 หลกัสูตรประกาศนยีบตัร Company Secretary Program : CSP  รุน่ 104/2020 

หลกัสตูรกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล สาํหรบังานตรวจสอบภายใน  (PDPA for Internal
Audit) รุน่ 4/2563 
หลกัสตูร Healthcare Data Security, Privacy, and Compliance  (Online/2021) 

หลกัสตูร Board Reporting Program (BRP Online) BRP รุน่ 39/2022 (IOD)
หลกัสตูร Effective Minutes Taking (EMT Online)  EMT รุน่ 50/2022 (IOD)

2564 - ป� จจุบนั      เลขานกุารบรษัิทและนกัลงทนุสัมพันธ ์

2564 – ป� จจุบนั       เจา้หนา้ที�คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (DPO) 

2562 - ป� จจุบนั       เลขานกุารประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร 

2562– 2564         ตาํแหนง่ผูช้ว่ยเลขานกุารบรษัิท    

อาย ุ: 27 ป�
สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัทฯ* : ไมม่ี
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร** : ไมม่ี

คณุวุฒิทางการศึกษา

 การฝ� กอบรมหลกัสูตร 

        โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

       Coursera online courses รว่มกบั Johns Hopkins University 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ป� ยอ้นหลงั

                                    บรษัิท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จาํกดั (มหาชน)

                                    บรษัิท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จาํกดั (มหาชน)

                                    บรษัิท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จาํกดั (มหาชน)

                                   บรษัิท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จาํกดั (มหาชน)

นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์
เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

เลขานกุารบริษัท

043-333 555 ตอ่ 1401 chularat.s@rph.co.th www.rph.co.th

หมายเหตุ   *  :  รวมการถือครองหุ้ นของคู่ สมรสและบุตรที�ยังไ ม่บรรลุนิติภาวะ
            **  :  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  หมายถึง  ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพัน์ โดยการสมรส 
                  และความสัมพันธ์โดยจดทะเบียนตามกฎหมาย

เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกี�ยวกบัเลขานกุารบริษัท รายงานประจาํป�  2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จาํกัด (มหาชน)



หน่วยงานตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกี�ยวกบัหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน

รายงานประจาํป�  2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จาํกัด (มหาชน)



ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ (เทคนคิการแพทย)์ มหาวทิยาลยัขอนแกน่
วุฒิบตัร Internal Control System for Hospital and Healthcare Organization

 หลกัสูตรประกาศนยีบตัร ประกาศนยีบตัรผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย

2540 - 2561         รองผูอ้าํนวยการฝ� ายแพทย ์(บรหิารคณุภาพ)

2561 – ป� จจุบนั       เจา้หนา้ที�คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (DPO) 

อาย ุ: 49 ป�
สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัทฯ* : ไมม่ี
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร** : ไมม่ี
คณุวุฒิทางการศึกษา

การฝ� กอบรมหลกัสูตร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ป� ยอ้นหลงั

                                    บรษัิท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จาํกดั (มหาชน)

                                    บรษัิท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จาํกดั (มหาชน)

นางจุฬาลกัษณ ์ บญุฤทธิ�
หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบภายใน

043-333 555 ตอ่ 1303 julalak.b@rph.co.th www.rph.co.th

หมายเหตุ   *  :  รวมการถือครองหุ้ นของคู่ สมรสและบุตรที�ยังไ ม่บรรลุนิติภาวะ
            **  :  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  หมายถึง  ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพัน์ โดยการสมรส 
                  และความสัมพันธ์โดยจดทะเบียนตามกฎหมาย

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี�ยวกบัหวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายในรายงานประจาํป�  2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จาํกัด (มหาชน)



เอกสารแนบ 4
ทรัพยสิ์นที�ใชใ้นการประกอบธุรกจิ

และรายละเอียดเกี�ยวกบัรายการประเมนิราคาทรัพยสิ์น 

รายงานประจาํป�  2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จาํกัด (มหาชน)



บรษิทั โรงพยาบาลราชพฤกษ ์จ ากดั (มหาชน)

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564

สรปุทีด่นิและอาคารโรงพยาบาล

โปรดใสร่ายละเอยีด ใน [x]

รพ.ราชพฤกษ์

ราคาทนุทีซ่ ือ้มา ขอ้มลู NBV ณ 31/12/64

มลูคา่ (ลา้นบาท) ลกัษณะกรรมสทิธิ ์* ภาระผกูพนั **

อาคาร รพ.เดมิ

     ทีด่นิ 41,182,742.00          เป็นเจา้ของ ไมม่ี

     - โฉนดเลขที ่11099

     - พืน้ทีด่นิ 1 ไร่ 1 งาน 94.2 ตรว.

     อาคาร 616,734.48              เป็นเจา้ของ ไมม่ี

     - 4 ชัน้ พืน้ทีใ่ชส้อย 4,468 ตรม.

     - ทีจ่อดรถ พืน้ทีใ่ชส้อย 1,112 ตรม.

รหสั 0210010001+0210010002+0210010006+0210010007+0210010008 30,729,115.47          616,734.48                    

ทีจ่อดรถหนา้หอ้ง LAB

     ทีด่นิ (รวม 2 โฉนด) 8,000,000.00           เป็นเจา้ของ ไมม่ี

     - โฉนดเลขที ่66196

     - พืน้ทีด่นิ 0 ไร่ 0 งาน 33 ตรว.

     - โฉนดเลขที ่66573

     - พืน้ทีด่นิ 0 ไร่ 2 งาน 20 ตรว.

     - พืน้ทีใ่ชส้อย 1,012 ตรม.

     สว่นปรับปรุงลานจอดรถ (บันทกึอยูใ่นอาคาร)

ตกึแถว-อาคารเก็บเวชระเบยีน

     ทีด่นิ 306,574.43              เป็นเจา้ของ ไมม่ี

     - โฉนดเลขที ่67252

     - พืน้ทีด่นิ 0 ไร่ 2 งาน 12.0 ตรว.

     อาคาร 173,809.90              เป็นเจา้ของ ไมม่ี

     - พืน้ทีใ่ชส้อย 246 ตรม.

รหสั 0210010005 2,358,188.85            173,809.90                    

ทีจ่อดรถหลงัหอ้งยา

     ทีด่นิ 23,000,000.00          เป็นเจา้ของ ไมม่ี

     - โฉนดเลขที ่11098

     - พืน้ทีด่นิ 1 ไร่ 0 งาน 44.7 ตรว.

อาคารใหม่

     ทีด่นิ (รวม 2 โฉนด) 135,400,750.00        เป็นเจา้ของ จ านอง ธ.กรุงศรอียธุยา

     - โฉนดเลขที ่5834

     - พืน้ทีด่นิ 29 ไร่ 3 งาน 41.3 ตรว.

     - โฉนดเลขที ่205819

     - พืน้ทีด่นิ 3 ไร่ - งาน 97.7 ตรว.

     อาคาร  (อาคารระหวา่งกอ่สรา้ง) 514,267,450.19        เป็นเจา้ของ จ านอง ธ.กรุงศรอียธุยา 551,694,024.95 514,267,450.19

     - 14 ชัน้ พืน้ทีใ่ชส้อย 36,000 ตรม.

ส านกัผูอ้ านวยการ,อาคารตกึแถวช ัน้เดยีว,อาคารโกดงัช ัน้เดยีว

     ทีด่นิ (รวม 2 โฉนด) 5,633,977.76           เป็นเจา้ของ ไมม่ี

     - โฉนดเลขที ่9624

     - พืน้ทีด่นิ 0 ไร่ 2 งาน 12.0 ตรว.

     - โฉนดเลขที ่33826

     - พืน้ทีด่นิ 1 ไร่ 0 งาน 09.9 ตรว.

     อาคาร (รวม 2 โฉนด) 346,890.12              เป็นเจา้ของ ไมม่ี

     - 3 ชัน้พรอ้มชัน้ลอยและสว่นตอ่เตมิ พืน้ทีใ่ชส้อย 246 ตรม.

     - ตกึแถวชัน้เดยีว พืน้ทีใ่ชส้อย 330 ตรม.

     - อาคารโกดังชัน้เดยีว พืน้ทีใ่ชส้อย 480 ตรม.

รหสั 0210010004 6,976,022.24            346,890.12                    

ตกึแถว-อาคารหอ้ง LAB,คลงัยา

     ทีด่นิ (รวม 2 โฉนด) 720,000.00              เป็นเจา้ของ ไมม่ี

     - โฉนดเลขที ่66195

     - พืน้ทีด่นิ 0 ไร่ 0 งาน 32.1 ตรว.

     - โฉนดเลขที ่67250

     - พืน้ทีด่นิ 0 ไร่ 0 งาน 16.0 ตรว.

     อาคาร (รวม 2 โฉนด) 103,542.28              เป็นเจา้ของ ไมม่ี

     - โฉนดเลขที ่66195

     - 2 คหูา พืน้ทีใ่ชส้อย 376 ตรม.

     - โฉนดเลขที ่67250

     - 3 ชัน้ พืน้ทีใ่ชส้อย 154 ตรม.

รหสั 0210010003 2,130,000.00            103,542.28                    

ทีด่นิชุมแพ

     ทีด่นิ (รวม 4 โฉนด) 12,000,000.00          เป็นเจา้ของ ไมม่ี

     - โฉนดเลขที ่277

     - พืน้ทีด่นิ 0 ไร่ 0 งาน 51.7 ตรว.

     - โฉนดเลขที ่58589 

     - พืน้ทีด่นิ 0 ไร่ 1 งาน 00.0 ตรว.

     - โฉนดเลขที ่58600 ทีด่นิโฉนดเลขที ่301 

     - พืน้ทีด่นิ 4 ไร่ 3 งาน 66.0 ตรว. ไดท้ าการเวนคนื และเป็น

     - โฉนดเลขที ่58601 สว่นหนึง่ของถนนมติรภาพแลว้

     - พืน้ทีด่นิ 0 ไร่ 1 งาน 28.0 ตรว.

ขอ้มลูจากตาราง งบการเงนิ 31/12/2564

Land 214,244,044.19        214,244,044.19                 

อาคาร รพ.เดมิ+ตกึ สนง.+หอ้งแถว + LAB 1,240,976.78           1,240,976.78                    

อาคาร รพ.ใหม่ 514,267,450.19        514,267,450.19                 

รวม 729,752,471.16     729,752,471.16              -                                 

IP 12,000,000.00          12,000,000.00                  ในงบการเงนิอยูใ่นอสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุ

741,752,471.16     741,752,471.16              -                                 

* เป็นเจา้ของ หรอืเชา่

** ไมม่ ีหรอื เป็นหลักประกันวงเงนิ [x] จ านวน [x] ลา้นบาท ของธนาคาร [x]

เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเก่ียวกับการประเมินทรัพย์สิน



เอกสารแนบ 5
นโยบายและแนวปฏิบตักิารกาํกบัดแูลกจิการ

และจรรยาบรรณธุรกจิ

รายงานประจาํป�  2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จาํกัด (มหาชน)
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การก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of  Best Practice) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และ
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทอันจะท าให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการก าหนดหลักการในการก ากับดูแลกิจการ โดยเป็นการปฏิบัติตามแนว
ทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ทั้งนี้ หลักการในการก ากับดูแลกิจการ
ของบริษัทจัดเป็น 5 หมวด ดังนี้  

หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษัทตระหนักและให้ความส าคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของเจ้าของบริษัทและใน
ฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้ อมูลของ
บริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลก าไรจากบริษัทสิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการ
แสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องส าคัญของบริษัทเช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอด
ถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่ส าคัญและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็น
ต้น 

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว  บริษัทยังได้ด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการอ านวยความ
สะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ :- 

1. บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปทีุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีใน
แต่ละปี พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า 
7 วันก่อนการประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา  3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวัน
ประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย 

2. บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมทั้งชี้แจงสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น 

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่ บริษัทได้จัดส่ง
ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม  

4. นอกจากนี้ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะท าการแนบแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นไว้ใน
หนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวัน เวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ถือหุ้น 

5. ก่อนการประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 
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6. ในการประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความเห็นต่อที่
ประชุมในประเด็นต่าง ๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่
เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบค าถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม 

หมวดที ่2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และก าหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตาม
จ านวนหุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการจ ากัดหรือละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ทั้งนี้ บริษัทก าหนดให้
กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อ
ร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระซึ่งจะพิจารณาด าเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเร่ือง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการ
อิสระจะด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการแก้ไขให้เหมาะสม กรณีเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นเร่ืองส าคัญและมี
ผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทกรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาก าหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น 

บริษัทจะอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย ให้สามารถเสนอชื่อกรรมการหรือเสนอวาระเพิ่มเติมได้ก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกับแนวทางในการให้ผู้ถือหุ้นราย
ย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ รวมทั้งหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาว่า บริษัทจะเพิ่มวาระการประชุม
ตามที่ผู้ถอืหุ้นรายย่อยเสนอหรือไม่ 

การด าเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทตามล าดับวาระการประชุม มีการเสนอรายละเอียดในแต่ละ
วาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือ
หุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความส าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการ
ตัดสินใจ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่ บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับ
หนังสือนัดประชุม การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามล าดับวาระที่ก าหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายคน 

บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใด ๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณาใน
วาระที่เก่ียวข้องในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส าคัญในลักษณะที่จะไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็น
อิสระในวาระที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการประชุมในวาระนั้น ๆ 

นอกจากนั้น บริษัทได้ก าหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคล
ที่เก่ียวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องท าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี และควรรอคอยอย่าง
น้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคล
อื่นด้วย 
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บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ใน บริษัท
และบทก าหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต้องรายงานการถือ
หลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันท าการ ให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 

หมวดที ่3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

 บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่  พนักงาน
และผู้บริหารของบริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่า การ
สนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท
ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็น
อย่างดี นอกจากนั้น บริษัทยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีสว่นได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความ
มั่นคงให้แก่บริษัทตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ 

(ก) ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมี
รายได้และผลก าไรเพิ่มขึ้นได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าของบริษัทและส่งผลให้ ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทได้รับผลตอบแทนสูงสุด  

(ข) ผู้รับบริการ (ลูกคา้) : บริษัทค านึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเอาใจใส่และ
รับผิดชอบต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม  

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

(ง) คู่แข่ง : บริษัทส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และจะ
ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี  

(จ) 
 

พนักงาน : บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้
ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงาน 

(ฉ) ชุมชนและสังคม : บริษัทให้ความส าคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยด าเนินธุรกิจอย่าง
มีจริยธรรม และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อ
สังคมตามความเหมาะสม  

(ช) สิ่งแวดล้อม : บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
เคร่งครัด และวางแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง  

ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มี
ส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับการดูแลอย่างดี 
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หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บริษัทตระหนักดีถึงความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทโดยภายหลังการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  บริษัทจะด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

 การเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 ข้อมูลทางการเงินผ่าน เว็บไซต์ 
 https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=RPH

 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจ าปี (Annual Report)  

 ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท http://www.rph.co.th 
ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น  บริษัทมีการจัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อท า

หน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เก่ียวข้อง  

นอกจากนี้ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่บริษัทได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียแล้ว จะน ามาเผยแพร่
รวมไว้ใน website ของบริษัทด้วย โดยมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทัน
ต่อเหตุการณ์ เข้าถึงได้สะดวก และได้รับประโยชน์สูงสุด 

ส าหรับงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี กรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบ
ทานคุณภาพของงบการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพี ยงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ รวมถึงจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ าปี นอกจากนี้
คณะกรรมการยังสนับสนุนให้มีการจัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจั ดการเพื่อประกอบการเปิดเผยงบ
การเงิน 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ(Responsibilities of the Board of Directors) 

1.  โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการก าหนด
นโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ 

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 8 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน ท าหน้าที่เป็น
ตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการท าหน้าที่ก ากับดูแลด าเนินงานของบริษัทให้มีความถูกต้องและโปร่งใส 

https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=RPH
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ตามข้อบังคับของบริษัทก าหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจ าปี กรรมการต้องออกจากต าแหน่งหนึ่งในสาม 
ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่
จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน บริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี
หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตาม
วาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ 

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดย
คณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย 
ในขณะที่ผู้บริหารท าหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด ดังนั้น ประธาน
กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองต าแหน่งต้องผ่านการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด  

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อก ากับดูแลการบริหารงานดังนี้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เพื่อท าหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษทั

ในการก ากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งจัดท ารายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและน่าเชื่อถือ  

ทั้งนี้ บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการ
จะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการ 

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้น า 

ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางใน
การประกอบธุรกิจ และก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์ในการติดตามและก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด 
คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อติดตามและดูแลการด าเนินงานของบริษัท 

2.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าวเป็นประจ า นอกจากนี้ ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว  บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนดทุกประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการก ากับดูแล
กิจการไว้ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

2.2  จรรยาบรรณธุรกิจ 

 บริษัทได้ก าหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้ง
การปฏิบัติต่อบริษัทผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม รวมทั้งการก าหนดระบบติดตามการปฏิบัติตาม
แนวทางดังกล่าวเป็นประจ า 
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ทั้งนี้บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการ
ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว 

2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการ

ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ จะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระท าที่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก าหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัท
ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มี
อ านาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ  

คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งจะได้มี
การเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ด้วย 

เนื่องจากก่อนบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มี บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้น
ในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว ซึ่งประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกับบริษัทจึงอาจมีประเด็น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  บริษัทจึงได้ท าการก าหนดแนวทางลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยระบุในกฎบัตร
ว่า กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกับบริษัทและ/หรือ บริษัทที่บริษัทมีอ านาจ
ควบคุมกิจการ หรือใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัท และ/หรือ บริษัทที่บริษัทมีอ านาจควบคุมกิจการ จะต้องไม่เข้าร่วม
ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้ง ไม่ว่าเรื่องดังกล่าวจะเกี่ยวเนื่องกับการ
ประกอบธุรกิจปกติของบริษัทหรือไม่ก็ตาม อาทิเช่น การขยายสาขา การซื้อกิจการทั้งที่เป็นธุรกิจสถานพยาบาลหรือ
กิจการอ่ืนใด การขยายโรงพยาบาล การอนุมัติงบลงทุนอื่นใดที่มีนัยส าคัญนอกเหนือจากการขยายกิจการ เป็นต้น 

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้กรรมการทุกท่านรวมถึงกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้  

2.4 ระบบการควบคุมภายใน 

บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อระบบควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  บริษัทจึงได้ก าหนดภาระหน้าที่ อ านาจการด าเนินการของผู้ปฏิบตัิงานและผู้บริหารไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยก
หน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อท าหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
และมีผู้ตรวจสอบภายในอิสระ เพื่อท าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานหลักที่ส าคัญของบริษัทได้ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด
และมีประสิทธิภาพ 
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3.  การประชุมคณะกรรมการและการประเมินตนเอง 

ตามข้อบังคับของบริษัทนั้น  บริษัทก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน และจะ
จัดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่ วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน
กรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัททั้งนี ้ในการประชุมแต่ละคร้ังได้มีการก าหนดวาระในการประชุม
อย่างชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้
คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม  

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการ  บริษัทจะด าเนินการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าทุกครั้ง 
เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ และจะมอบหมายให้เลขานุการ
คณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และ
จัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุม
คร้ังถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในภายหลัง 

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง โดย
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้ งนี้ ในกรณีที่
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อ
ปรับปรุงและแก้ไขการด าเนินงาน โดยมีการก าหนดหัวข้อที่จะวัดผลการประเมินอย่างชัดเจนเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุม 

4. ค่าตอบแทน 

บริษัทก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่
เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีความรู้
ความสามารถ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี (Annual General Meeting: AGM) 

ทั้งนี้ บริษัทก าหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 

5.  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบก ากับดูแลกิจการของ

บริษัทซึ่งประกอบด้วยกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ตลอดจนผู้บริหารของบริษัทเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ  บริษัทจะจัดให้มีการแนะน าแนวทางในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติ
หน้าที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการหลัก 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท และ 
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่เก่ียวข้อง  
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การสรรหากรรมการ 
บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นและพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่ง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งพิจารณาจากปัจจัยในด้านอื่น ๆ มาประกอบกัน เช่ น 
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ และความเอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นต้น 
มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอน ดังนี้ 

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ 
 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคน

หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใด ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร 
แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คน
ใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็น
ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัด
ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้ เป็น
ประธานเป็นผู้ชี้ขาด 

2.  ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม โดย
อัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่
สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุด
เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

3.  กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนี้แล้ว อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับต าแหน่งอีกก็ได้ 
4.  ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือก

บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และ พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ
กรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนโดยบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียง
เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน และมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่  

5.  กรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งยังคงรักษาการในต าแหน่งเพื่อ
ด าเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จ าเป็น จนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่าง
อื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นต าแหน่งตามค าสั่งศาล ซึ่งคณะกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือ
หุ้น เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นจากต าแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไม่
น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนประชุม 
โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสามวันติดต่อกัน 

6.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
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ค่าตอบแทนกรรมการคือค่าเบี้ยประชุมและโบนัส ซึ่งจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม
เดียวกัน โดยจะค านึงถึงความเพียงพอต่อการปฏิบตัิหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณา
จากผลการด าเนินงานของบริษัทเป็นส าคัญ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการจะต้องไม่เป็นจ านวนที่แตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับผลตอบแทนของโดยเฉลี่ยของคณะกรรมการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยจะค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก  

บริษัทมีกระบวนการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยให้ที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทข้างต้น และจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัท และต้องมีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการตามรูปแบบที่ส านักงาน 
ก.ล.ต. ก าหนด 

ในส่วนของการสรรหากรรมการอิสระนั้น ทุกคร้ังที่กรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจ าเป็นที่
จะต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม  บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทที่ด ารงต าแหน่งในปัจจุบันจะมีการปรึกษาหารือ
ร่วมกัน เพื่อก าหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทรวมถึงมีคุณสมบัติขั้นต่ าตามหัวข้อข้างล่างนี้ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทเพื่อพิจารณาตามข้อบังคับของบริษัทต่อไป 

บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งหมด และ มีกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 3 ท่าน ทั้งนี้ บริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระของบริษัททุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้
มีอ านาจควบคุมของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ  

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคล
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ 
ความสัมพันธ์ตามที่กล่าวข้างต้นรวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ
หรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลท าให้
บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือ
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ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณ
มูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยว
โยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความ 
สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านัก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัด
อยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง
ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือ
หุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัท 

10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทบริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

ทั้งนี้กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย
จะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี ส าหรับการจัดท าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี และ
รายงานประจ าปีของบริษัท 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่ง
มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามหลักการก ากับ
ดูแลกิจการของบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการตรวจสอบ 
อย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือ การเงิน เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบและก ากับดูแลการด าเนินงานของ
บริษัทรวมถึงก ากับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้สอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ป ี
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บริษัทจะลงทุนในบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทหรือกิจการที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน หรือกิจการที่สนับสนุนกิจการของบริษัทอันจะท าให้บริษัทมีผลประกอบการหรือผลก าไรเพิ่มมาก
ขึ้น หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทโดยสามารถสนับสนุนการด าเนินธุรกิจหลักของบริษัท
ให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัททั้งนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณา
ลงทุนในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจหลักหรือธุรกิจอ่ืนของบริษัทหากคณะกรรมการเห็นว่าธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที่
มีศักยภาพและการลงทุนดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม 

ในการก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารที่มี
คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ เพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมนั้น ๆ เพื่อก าหนดนโยบายที่ส าคัญและควบคุมการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม
ดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทจะต้องท าหน้าที่ในการก ากับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทร่วม ให้บริหารจัดการ หรือด าเนินงานต่างๆ ตามนโยบายที่บริษัทก าหนด รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตามมติของ
ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่อนุมัติในเรื่องที่ส าคัญของบริษัทย่อย และ/หรือ 
บริษัทร่วม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท 

นอกจากนี้ กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทจะต้องก ากับดูแลให้บริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูล
การท ารายการระหว่างบริษัทย่อยดังกล่าวกับบุคคลทีเ่ก่ียวโยงกันของบริษัทย่อย การได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
หรือ การท ารายการส าคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าวให้ถูกต้อง ครบถ้วน และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
เปิดเผยข้อมูลและการท ารายการดังกล่าวข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทรวมถึงการก ากับดูแลให้
บริษัทย่อยมีการจัดท างบการเงินที่ครบถ้วน ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้และจัดท าแล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะจัดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทย่อย เพื่อ
ป้องกันข้อผิดพลาดและเพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยมีการ
ตรวจสอบเป็นระยะและจัดท ารายงานส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา   

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการน าข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้ 

 ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
ตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 

 ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันท าการถัดไปจากวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลงและจัดส่งส าเนารายงานนี้ให้แก่ 
บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 บริษัทจะก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็น
สาระส าคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา
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อย่างน้อย 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลัง
การเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น 

บริษัทก าหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนน าข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การ
ตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้การลงโทษจะพิจารณา
จากเจตนาของการกระท าและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ 

 



เอกสารแนบ 6
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาํป�  2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จาํกัด (มหาชน)



รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ

บริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒ ิมคีวามรู้และประสบการณ์เพยีงพอที่ในการท าหน้าที่สอบทานความ
น่าเชือ่ถอืของงบการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 3 ทา่น คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัประกอบดว้ย 

(1) นายศรณัย ์     สภุคัศรณัย ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
(2) นายธรีะศกัดิ ์  ณ ระนอง  กรรมการตรวจสอบ 
(3) นายวรเทพ      รางชยักุล  กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน ไม่ได้ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่บรหิารหรอืพนักงานของบรษิทัและมคีุณสมบตัิ
ครบถ้วนเป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ ซึ่งไดร้บัมอบหมายภารกจิใหท้ าการก ากบัดูแลและสอบทานขอ้มลูต่าง  ๆ ของบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
รายงานและการเปิดเผยขอ้มลูทางการเงนิ ระบบการควบคมุภายใน การปฏบิตัติามกฎระเบยีบของหน่วยงานทีค่วบคุมดแูล
ทีเ่กีย่วขอ้ง และรวมถงึการสง่เสรมิใหบ้รษิทัมกีารก ากบัดแูลกจิการทีเ่หมาะสมตามหลกัธรรมาภบิาลทีด่ี 

ทัง้น้ี นายศรณัย์ สุภคัศรณัย์ และนายธีระศกัดิ ์ณ ระนอง เป็นผู้มคีวามรู้และประสบการณ์ทางด้านบญัชแีละ
การเงนิเพยีงพอทีจ่ะหน้าทีส่อบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิของบรษิทั 

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มกีารประชุมรวม 4 ครัง้ โดยท าการประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชรีบั
อนุญาต ผูต้รวจสอบภายในของบรษิทั ฝ่ายจดัการ ผูบ้รหิารระดบัสงูจากกลุ่มงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่พจิารณาสอบทานขอ้มลู
จากงบการเงนิ รายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั รบัฟังค าชีแ้จงและใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อความถูกตอ้ง ความ
ครบถว้น และเชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิ รวมถงึการปรบัปรงุประสทิธภิาพของการควบคมุภายในองคก์ร ซึง่ผลจาก
การประชมุในแต่ละครัง้ จะน าสรุปประเดน็ทีส่ าคญัเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพือ่รบัทราบและด าเนินการปรบัปรงุ ทัง้น้ี
การด าเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบมสีาระส าคญัในปีทีผ่า่นมา สรปุไดด้งัน้ี 

1) ความถกูต้อง ครบถ้วนและเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจ าปีของบรษิทั 
โดยหารอืร่วมกบัผูส้อบบญัชแีละผูบ้รหิารสายงานบญัชแีละการเงนิ นอกจากน้ียงัไดจ้ดัใหม้กีารประชุม
ร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่ม ีฝ่ายจดัการของบรษิทัเขา้ร่วมประชุม เพื่อปรกึษาหารอืเกี่ยวกบัความเป็น
อสิระในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการแสดงความเหน็ของผูส้อบบญัช ีเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่ งบการเงนิจดัท าขึน้ตาม
หลกัการบญัชีที่รบัรองโดยทัว่ไป มคีวามถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญั มกีารเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้  พร้อมทัง้ให้ข้อสงัเกตและรบัทราบแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิด
ประโยชน์แก่บรษิทั  

2) ความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาสอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีด่แีละมปีระสทิธภิาพ 
โดยรวมถงึระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวกบัการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ และพจิารณาใหบ้รษิทัมกีาร
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดยไดห้ารอืกบัผูต้รวจสอบภายในอิสระ ในการวางแผนและอนุมตัิ
แผนการตรวจสอบประจ าปี รวมถงึความเพยีงพอ ความเหมาะสมของบคุลากรและความเป็นอสิระในการ
ปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน และมกีารตดิตามผลการปฏบิตังิานและการด าเนินการแกไ้ขตามรายงานผล



การตรวจสอบในประเดน็ทีม่นียัส าคญัอยา่งต่อเนื่อง ซึง่จะน าไปสูร่ะบบการควบคมุภายในทีด่ ีการบรหิาร
ความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพและการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
 

3) การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์กฎหมายหรือข้อก าหนดอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ท าการสอบทาน และติดตามการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์และขอ้บงัคบัของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมถงึกฎหมายหรอืขอ้ก าหนดอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธรุกจิของบรษิทั 
เพือ่ใหม้ ัน่ใจไดว้า่ บรษิทัไดม้กีารปฏบิตัติามกฎเกณฑด์งักลา่วโดยครบถว้น 

4) การบริหารความเส่ียง 
ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง  ๆ ขององค์กร
โดยรวมและได้พจิารณาและน าเสนอปัจจยัเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานและแผนธุรกิจที่มี
นยัส าคญัต่อคณะกรรมการบรษิทั 

5) ผู้สอบบญัชี 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจ าปี 
2565 โดยค านึงถงึคุณสมบตั ิความเป็นอสิระ ผลการปฏบิตังิานและค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมของผูส้อบ
บญัชแีละน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัก่อนน าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

6) รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและสอบทานการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยพจิารณาภายใตค้วามจ าเป็น ความสมเหตุสมผล ความโปรง่ใส การเปิดเผย
ขอ้มลูรวมถึงขอ้ก าหนดต่าง ๆ ตามทีไ่ดร้บัขอ้มูลจากบรษิทัก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อ
อนุมตักิารท ารายการดงักลา่ว 

7) การพิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ม ัน่ใจว่าการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมปีระสทิธภิาพและเป็นปัจจบุนั 

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแล้วมคีวามเห็นว่า บรษิทัได้มกีารจดัท ารายงานและการเปิดเผยข้อมูลทาง
การเงนิ อย่างเหมาะสม เพยีงพอและสอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ระบบการควบคุมภายในมกีารด าเนินการที่มปีระสทิธภิาพที่เพยีงพอและเหมาะสม ตลอดจนการบรหิารความเสี่ยงที่มี
ประสทิธภิาพ การก ากบัดแูลใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั และมกีารดแูล
ใหผู้ส้อบบญัชปีฏบิตัหิน้าทีใ่นการแสดงความเหน็ในรายงานทางการเงนิไดอ้ยา่งเป็นอสิระ รวมถงึรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอื
อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหม้กีารด าเนินการดว้ยความโปรง่ใส สมเหตุสมผลและการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ 

 
 
 

 
(นายศรณัย ์สภุคัศรณัย)์ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 




