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สารจากประธานกรรมการ 

 เรียน  ท่านผูถื้อหุ้น 
 
  กาลเวลาที�มีคุณค่าไดผ้า่นไปอีก 1 ปี อย่างรวดเร็วมาก ในปัจจุบนัภาวะทางดา้นเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยทั�วไปยงัไม่ดี การเติบโตทางเศรษฐกิจยงัคงชะลอตวัอยู่ ภาวะทางดา้นการเมืองก็ยงัไม่
เสถียร ทาํให้เจา้หน้าที�ทุกระดบัของโรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 2 ตอ้งทาํงานอย่าง
หนกักวา่เดิม  เพื�อกา้วไปถึงความสําเร็จของงาน จึงเป็นการทาํงานที�ตอ้งแข่งกบัเวลา เพื�อให้เกิดเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ผูป่้วยและญาติของผูป่้วย ที�มาใช้บริการทางด้านการแพทยที์�โรงพยาบาลเอกชล
และโรงพยาบาลเอกชล 2 เพื�อใหเ้กิดความพึงพอใจและมีประสิทธิภาพที�สุด  ภายในองคก์รไดมี้การจดั
ประชุมและร่วมปรึกษากนัหลายฝ่าย  ในการวางแนวทางยุทธศาสตร์ เพื�อให้ผูป่้วยตลอดไปถึงญาติผู ้
มาใช้บริการ เกิดความเชื�อมั�นในมาตรฐานที�ได้รับบริการทางการแพทย์ ในเรื� องการดูแลและ
รักษาพยาบาล  โดยยึดถือความปลอดภยัของผูป่้วยเป็นสิ� งสําคญั และยึดถือหลกัของคุณธรรมและ
จริยธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 
 ปัจจุบนัธุรกิจทางดา้นการแพทย ์มีการแข่งขนักนัมากขึ8น เนื�องจากจงัหวดัชลบุรีเป็นอีกจงัหวดั
หนึ� งที�กาํลงัมีการพฒันา ให้ก้าวขึ8นสู่การเป็นส่วนหนึ� งของระเบียงเศรษฐกิจของภาคตะวนัออกใน
อนาคต ซึ� งจะเห็นไดว้า่ธุรกิจทางดา้นการแพทย ์มีการขยายฐานขึ8นอีกระดบั มีโรงพยาบาลภาคเอกชน 
เปิดดาํเนินกิจการใหม่ทาํใหมี้การเฉลี�ยการดูแลรักษาพยาบาล ไปตามโรงพยาบาลต่างๆ เพิ�มขึ8น 
 อีกเรื�องหนึ�ง คือ เรื�องของความเสี�ยงดา้นต่างๆ โดยคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ ถือวา่เป็นเรื�องสําคญัในการที�จะป้องกนั ควบคุมและกาํกบัที�จะไม่ใหมี้ความ
เสี�ยงใดๆ เกิดขึ8น โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเกี�ยวกบัการรักษาพยาบาล  
 ในนามของคณะกรรมการบริษทัฯ กระผมขอขอบพระคุณผูถื้อหุน้และผูมี้อุปการคุณทุกท่าน  
ที�ไดม้อบความไวว้างใจในการดาํเนินงานของบริษทัอย่างเสมอมา คณะผูบ้ริหาร คณะแพทย ์ พยาบาล  
เจา้หนา้ที�ทางการแพทย ์ บุคลากรของบริษทัฯ ทุกท่านตั8งใจทุ่มเทร่วมกนัทาํงาน เพื�อให้กิจการของบริษทั 
โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) เจริญรุ่งเรืองตลอดมา และขอใหทุ้กท่านไดต้ั8งใจช่วยกนัพฒันากิจการ
ของบริษทัฯ ใหเ้จริญกา้วหนา้ยิ�งๆ ขึ8นต่อไปอยา่งมั�นคงและย ั�งยนื 
 
 
 

 ( นายอภิรักษ ์   วานิช ) 
ประธานกรรมการ 
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ข้อมูลทั�วไปของบริษทั 
 ชื�อบริษทั : บรษิทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) 
 เลขทะเบียนบริษทั : บมจ.0107537001064 
 ประเภทธรุกิจ : โรงพยาบาลเอกชน 
 ทุนจดทะเบียน : 150 ลา้นบาท ทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 149,909,264 บาท 
 จาํนวนหุ้นสามญั : 149,909,264 หุน้ ราคาที3ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 
 
 ที�ตั $งบริษทั : 68/3 หมู่ที3 2 ถนนพระยาสจัจา ตําบลบา้นสวน อาํเภอเมอืง 
   จงัหวดัชลบุร ี20000 
   โทรศพัท ์ 0-3827-3840-7, 0-3893-9999 
   โทรสาร 0-3827-3848 
   เวบ็ไซต ์ : www.aikchol.com 
 แผนกทะเบียนหุ้น : โทรศพัท ์ 0-3893-9999 ต่อ 1126, โทรสาร 0-3827-3848 
   E-mail : ir@aikchol.com, kullanit@aikchol.com 
 
 
ข้อมูลที�สาํคญัอื�น 
 ปีที�จดทะเบียนใน   
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง 
 ประเทศไทย : 10 มกราคม 2535 
 ชื�อยอ่หลกัทรพัย ์ : AHC 
 รอบปีบญัชี : 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 
  
  
บุคคลอ้างอิง 
 นายทะเบียนหลกัทรพัย ์ : บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
   62 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  ถนนรชัดาภเิษก 
   แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 
   โทรศพัท ์ 0-2229-2888, โทรสาร  0-2359-1259 
   เวบ็ไซต ์ www.tsd.co.th 
 ผูส้อบบญัชี : บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจาํกดั    
   178 อาคารธรรมนิต ิชั aน 6-7 ซอยเพิ3มทรพัย ์(ประชาชื3น 20)  
   ถนนประชาชื3น แขวงบางซื3อ  เขตบางซื3อ   
   กรุงเทพฯ  10800, โทรศพัท ์ 0-2555-0600,โทรสาร 0-2555-0664  
   เวบ็ไซต ์ www.daa.co.th 
 ที�ปรกึษากฎหมาย : บรษิทั ที3ปรกึษากฎหมายสากล จาํกดั 
   อาคาร สาทรซติีa ทาวเวอร ์ชั aน 18 

เลขที3 175 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120  
  โทรศพัท ์ 0-2679-6005, 0-2679-6015 

   โทรสาร 0-2679-6041, 0-2679-6042 
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ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถอืหุ้น  
1. ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีทุนจดทะเบียน จาํนวน 150,000,000 บาท และทุนชาํระแล้ว 
จาํนวน 149,909,264 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จาํนวน 149,909,264 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
2. โครงสร้างการถือหุ้น 

 รายชื�อผูถื้อหุ้นรายใหญ่  10  อนัดบัแรก ของบริษทั ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นล่าสุด เมื�อวนัที�  
21 เมษายน 2560 มีดงันี8  

ลาํดับที� รายชื�อ จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

1 นายอภิรักษ ์วานิช และคู่สมรส 19,020,084 12.69% 
 รวม 19,020,084 12.69% 

2 บริษทัเจียรวานิช จาํกดั  12,612,000 8.41% 

  12,612,000 8.41% 

3 นางเตือนจิตต ์ กิตติวุฒ  9,994,140 6.67% 
 รวม 9,994,140 6.67% 

4 นางพจนา  มาโนช และคู่สมรส  4,377,408 2.92% 
 นายสิริพจน์  มาโนช 1,661,596 1.11% 
 นายคุณพฒัน์  มาโนช 1,542,384 1.03% 
 นายสิทธิพจน์  มาโนช 1,554,484 1.04% 
 รวม 9,031,772 6.10% 

5 นายพงษศ์กัดิR   วทิยากร 6,819,060 4.55% 
 รวม 6,819,060 4.55% 

6 นางสาวรจนา  วานิช 6,026,940 4.02% 

  6,026,940 4.02% 

7 นางสาวอรนุช  วานิช 5,801,016 3.87% 

  5,801,016 3.87% 

8 USB AG SINGAPORE BRANCH  5,380,000 3.59% 
 รวม 5,380,000 3.59% 

9 นางสาวองัคณา  วานิช 5,325,984 3.55% 

  5,325,984 3.55% 

10 นางสาวอมรรัตน์  เกษมศกัดากร  4,902,040 3.27% 
 รวม 4,902,040 3.27% 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
ประวตัิความเป็นมาและลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

โรงพยาบาลเอกชลเป็นหนึ�งในโรงพยาบาลภาคเอกชนที�เปิดให้บริการมาอยา่งยาวนาน ซึ� งในปี 
2560 ก็จะกา้วเขา้สู่ปีที� 36 ของการใหบ้ริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทางภาคตะวนัออก  

บริษทัฯ เริ�มประกอบธุรกิจ ปี 2521 ในนาม “บริษทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกัด” ด้วยทุนจด
ทะเบียน 22 ลา้นบาท โดย ดร.เอกพจน์ วานิช ผูก่้อตั8ง รวมทั8งทีมแพทยต์ั8งอยู่ใจกลางเมืองชลบุรี 
ปัจจุบนัเศรษฐกิจในจงัหวดัชลบุรี ได้มีการพฒันาและขยายตวัอย่างมาก และได้มีการขยายการ
เติบโตครอบคลุมไปยงัพื8นที�ในเขตแถบชายฝั�งทะเลภาคตะวนัออกทั8งหมด  

 เมื�อปี 2524 ไดเ้ปิดดาํเนินการรับผูป่้วยอยา่งเป็นทางการ โดยมีจาํนวนเตียงจดทะเบียนไวรั้บ
ผูป่้วย 80 เตียงในระยะแรก และเมื�อปี 2535 บริษทัฯ ไดน้าํหุ้นเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยใชชื้�อยอ่หลกัทรัพย ์“AHC” ต่อมาในปี 2537 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพ
เป็นบริษทัมหาชน ชื�อว่า “บริษทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกัด (มหาชน)” ปัจจุบนับริษัทฯ มีทุนจด
ทะเบียน จาํนวน 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ จาํนวน 149,909,264 บาท ต่อมา
เมื�อปี 2549 บริษทัฯ ไดข้ยายกิจการโดยเปิดโรงพยาบาลอีกสาขาหนึ�ง ภายใตชื้�อ “โรงพยาบาลเอกชล 
2” 

 ปัจจุบนับริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจกลุ่มโรงพยาบาล ภายใตชื้�อบริษทัโรงพยาบาลเอกชล จาํกัด 
(มหาชน) โดยมีโรงพยาบาลเอกชล ตั8งบนเนื8อที� 12 ไร่ 3 งาน 87 ตารางวา มีจาํนวนเตียงจดทะเบียน
ไวรั้บผูป่้วย 262 เตียง ต่อมาได้ขยายสาขาเพิ�มเพื�อเปิดดาํเนินการรองรับจาํนวนผูป่้วยที�เพิ�มขึ8 น 
ภายใตชื้�อโรงพยาบาลเอกชล 2 บนเนื8อที� 15 ไร่ โดยมีจาํนวนเตียงจดทะเบียนไวรั้บผูป่้วย 100 เตียง 
ตั8งอยูบ่ริเวณตาํบลอ่างศิลา  

วสัิยทัศน์, พนัธกจิ และกลยุทธ์ในการดําเนินงานของบริษัท  
 วสัิยทศัน์ : เป็นโรงพยาบาลคุณภาพดว้ยบริการสุขภาพที�เป็นเลิศ ภายในปี 2562 
 พนัธกจิ :  

1. ใหบ้ริการสุขภาพที�มีคุณภาพมาตรฐานทั8ง 4 ดา้นครบวงจร 
2. ให้การดูแลรักษาโรคที�มีความซับซ้อน ด้วยทีมแพทย์ผูเ้ชี�ยวชาญ บุคลากรที�มี

คุณภาพ พร้อมดว้ยเครื�องมือทางการแพทย ์และเทคโนโลยทีี�ทนัสมยั 
3. ใหบ้ริการโดยมุ่งเนน้การลดระยะเวลาการรอคอย  

การเปลี)ยนแปลงและพฒันาการที)สําคัญ  
ปี 2558  

 เมื�อวนัที� 26 - 30 ตุลาคม 2558 ทางโรงพยาบาลเอกชลไดรั้บการตรวจประเมินระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานสากล จากสถาบนั The Joint Commission International (JCI) จาก
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สหรัฐอเมริกา โดยโรงพยาบาลเอกชลผ่านการรับรองคุณภาพแห่งแรก ในอาํเภอเมือง 
จงัหวดัชลบุรี 
 โรงพยาบาลเอกชล ไดมี้การปรับปรุงโครงสร้างภายในอาคารทั8งหมด โดยมุ่งเน้น
เรื�องความปลอดภยั การป้องกนัเหตุจากอคัคีภยั และเป็นระบบคุณภาพที�ได้มาตรฐาน
ระดบัสากล ทั8งดา้นการดูแลรักษาผูป่้วยและอาคารสถานที� โดยเริ�มจาก 

- แผนกฉุกเฉิน (ER) ที�ตอ้งมีการคดัแยกโซนผูป่้วยติดเชื8อตั8งแต่แรกรับ เพื�อ
การตรวจเฉพาะรายโรค จึงได้มีการขยายพื8นที�ภายในแผนกฉุกเฉิน (ER) เพื�อรองรับ
จาํนวนผู ้ป่วยที� เพิ�มขึ8 น ทั8 งจากการได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุ และผู ้ป่วยที�
จาํเป็นตอ้งควบคุมแยกไวส้ังเกตอาการ ไดแ้ก่ ผูป่้วยที�เป็นภาวะโรคติดต่อรุนแรง หรือ
ผูป่้วยที�มีภาวะอาการรุนแรงถึงขั8นระบบทางเดินหายใจล้มเหลว แผนกฉุกเฉินของ
โรงพยาบาลเอกชลมีความพร้อมรองรับผูป่้วยไดต้ลอด 24 ชั�วโมง 

- ในบริเวณพื8นที�ห้องตรวจผูป่้วยนอก (OPD) มีการจดัห้องตรวจเพิ�ม โดย
แยกเป็นสัดส่วนของสาขาโรคต่างๆ ใหช้ดัเจนมากขึ8น 

- แผนกห้องผา่ตดั (OR) ไดมี้การรื8อโครงสร้างเดิม และมีการปรับปรุงภายใน
แผนกใหม่ทั8งหมด โดยการทยอยปิดพื8นที�เป็นส่วนๆ สําหรับการก่อสร้าง/ ปรับปรุง แต่
การดาํเนินงานรองรับผูป่้วยของแผนกห้องผา่ตดั (OR) ยงัคงเป็นไปอยา่งต่อเนื�อง 

- แผนกผูป่้วยวิกฤติ (ICU) มีการปรับปรุงห้องผูป่้วยแยกเป็นรายห้อง แบ่ง
โซนของผูป่้วยที�เสี�ยงต่อการติดเชื8อ ดว้ยภาวะภูมิคุม้กนัตํ�า นอกจากนั8นยงัไดเ้พิ�มสัดส่วน
พื8นที�การแยกหอ้งพกัรักษาผูป่้วย เพื�อความเป็นส่วนตวัต่อคนไขม้ากขึ8น 

- แผนกห้องคลอดและทารกแรกเกิด (LR) มีการจดัโซนพื8นที�การรอคลอด
ใหก้บัมารดา และการบริบาลทารกแรกเกิดให้เป็นระเบียบสัดส่วนยิ�งขึ8น โดยแยกเป็นเด็ก
ป่วย และเด็กทารกแรกเกิด  
 นอกจากโครงสร้างดา้นสถาปัตยกรรมภายใน ที�มีการตกแต่งใหม่ให้ดูเป็นระเบียบ 
สะอาด ตามสุขลกัษณะแลว้ โครงสร้างภายนอก ไดมี้การปรับปรุงเช่นกนั อาทิ สถานที�
จอดรถผูใ้ช้บริการ ได้มีการขยายกาํแพงส่วนด้านข้างทางเข้าโรงพยาบาล และเทพื8น
คอนกรีตปรับระดบั เพื�อปรับทศันียภาพให้พื8นที�จอดรถดูโปร่งและเป็นระเบียบ สะดวก
ต่อการใช้งานและดูแลรักษาความปลอดภัย มีการตกแต่งสวนหย่อมใหม่ภายใน
โรงพยาบาล ให้ดูร่มรื�นเป็นระเบียบ สวยงาม เหมาะแก่เป็นที�พกัผ่อนหย่อนใจของญาติ
ผูป่้วยและผูม้าเยอืน 
 นอกจากการดําเนินงานด้านโครงสร้างอาคารและสถานที�แล้ว ยงัได้จัดหา
เครื�องมือและอุปกรณ์ทางการแพทยที์�ทนัสมยั มีการตรวจวดัความเที�ยงตรง และความ
พร้อมในการใช้งานที�ได้มาตรฐานคุณภาพระดับสากล เพื�อสร้างความปลอดภยัและ
คุณภาพในการดูแลรักษาต่อผูม้าใชบ้ริการ 
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ปี 2559  

- เดือนเมษายน คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้จดัซื8อที�ดินขา้งเคียงที�ติดกบั รพ.เอก
ชล โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อรองรับการขยายบริการที�เพิ�มขึ8นในอนาคต จาํนวนพื8นที� 217 
ตารางวา 

- เดือนกนัยายน บริษทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) ไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลง
ประกาศความร่วมมือกบัโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์โดยมีโรงพยาบาลพนัธมิตรทุกภูมิภาค 
36 แห่งของประเทศไทยร่วมในการตอบรับขอ้ตกลงดงักล่าว โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อให้
การดูแลรักษาผูป่้วยร่วมกนัอย่างต่อเนื�อง มีประสิทธิภาพและปลอดภยั เพื�อก่อให้เกิด
ความร่วมมือทางวิชาการ เพื�อพฒันาศกัยภาพในการดูแลรักษาผูป่้วย และเพื�อก่อให้เกิด
ความร่วมมือในอนาคต    

- เดือนตุลาคม บริษทัฯ เขา้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี�ยนเรียนรู้เรื� อง “โครงการส่งเสริมการ
ดาํเนินธุรกิจที�เป็นมิตรกบัเด็ก” ร่วมกบัทีมงานสถาบนัไทยพฒัน์ เป็นการตอบรับนโยบาย
ขององค์กรยูนิ เซฟ ซึ� งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ และ
แลกเปลี�ยนเรียนรู้ เพื�อเสริมสร้างขีดความสามารถในการประเมินผลการดาํเนินธุรกิจที�
เป็นมิตรกบัเด็ก รวมทั8งร่วมคน้หาโอกาสในการสนบัสนุนสิทธิเด็กตามหลกัปฏิบติัทาง
ธุรกิจใหก้บัองคก์รดว้ย 

- เดือนพฤศจิกายน ทาง รพ.เอกชล และ รพ.เอกชล 2 ไดรั้บการเยี�ยมสํารวจเพื�อประเมินการ
ต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ จากสถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) 
ซึ� งโรงพยาบาลเอกชล เป็นการ Re-accreditation ครั8 งที� 3 และโรงพยาบาลเอกชล 2 เป็น
การ Re-accreditation ครั8 งที� 2 

- บริษทัฯ ไดรั้บการประเมินคุณภาพในระดบัดีเลิศในการจดัการประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 
2559 จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

 ตลอดปีที�ผ่านมา บริษทัฯ ยงัคงมีการปรับปรุงทั8งโครงสร้างภายนอกและโครงสร้างภายใน
อยา่งต่อเนื�อง ทั8งนี8  เพื�อความสะดวกและปลอดภยัของผูรั้บบริการ อาทิเช่น ติดตั8งหลงัคาและระบบ
ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณลานจอดรถ รวมถึงการพฒันาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศโดยไดพ้ฒันาระบบ
สารสนเทศระบบใหม่มาเริ�มติดตั8งใช้งานบางส่วนในปลายปี 2559 ตลอดจนไดมี้การติดตั8งระบบ
กลอ้งวงจรปิดเพิ�มเติมจากเดิมเพื�อใหเ้พียงพอและมีศกัยภาพมากขึ8น 
 ทางด้านการแพทย์ ได้มีการแยกคลินิกเฉพาะโรคออกมาเป็นสัดส่วน พร้อมทีมแพทย์
ผูเ้ชี�ยวชาญ เพื�อเสริมศกัยภาพการรักษาและพร้อมให้บริการดา้นสุขภาพ อาทิเช่น คลินิกหู คอ จมูก, 
คลินิกผิวหนงัและความงาม, คลินิกหัวใจ, คลินิกจกัษุ, คลินิกระบบทางเดินปัสสาวะ, คลินิกโรค
ปอดและระบบทางเดินหายใจ 
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ปี 2560  
- เมื�อเดือนเมษายน บริษทัฯ จดังานครบรอบ 36 ปี โรงพยาบาลเอกชล เพื�อเฉลิมฉลองถึง

การเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจงัหวดัชลบุรี และยงัคงมุ่งมั�นพฒันาทุกๆ ดา้น
อยา่งต่อเนื�อง จนในปี 2558 ทางโรงพยาบาลเอกชล ไดรั้บการรับรองมาตรฐานจาก The 
Joint Commission International หรือ JCI จากสหรัฐอเมริกาที�ไดรั้บการยอมรับในระดบั
สากล โดยปัจจุบนัจากขอ้มูลในตน้ปี ในประเทศไทยมีโรงพยาบาลที�ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน JCI เพียง 53 แห่ง จากโรงพยาบาลทั8งหมด 341 แห่งทั�วประเทศ 

- บริษทัฯ ไดรั้บการประเมินคุณภาพในระดบัดีในการจดัการประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 
2560 จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  

- คณะกรรมการบริษทั มีมติเห็นชอบในการจดัตั8งคณะกรรมการความเสี�ยง เพื�อศึกษา
และดาํเนินงานดา้น Anti- Corruption ของบริษทัฯ และเพื�อเตรียมเขา้ร่วมโครงการแนว
ร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 

- โรงพยาบาลเอกชล ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างภายนอก ของอาคาร 1 และอาคาร
บริหาร เพื�อเป็นการปรับเปลี�ยนทศันียภาพของอาคารใหมี้ความสวยงาม  

- มีการปรับปรุงพื8นที�ภายในเพื�อขยายศกัยภาพในการดูแลรักษาโดยเปิดคลินิกเฉพาะทาง
เพิ�มขึ8 น ได้แก่ คลินิกหัวใจ คลินิกระบบทางเดินหายใจและปอด คลินิกทางเดิน
ปัสสาวะ และคลินิกผวิหนงั 

รางวลัที)ได้รับและระบบมาตรฐานการรับรองคุณภาพโดยสถาบัน องค์กรต่างๆ 

ปี 2558  

- เดือนตุลาคม โรงพยาบาลเอกชล ไดรั้บการรับรองคุณภาพระดบัสากล ซึ� งเป็นโรงพยาบาล
แห่งแรกในอาํเภอเมืองชลบุรี ที�ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล จาก The Joint 
Commission International (JCI) ในด้านความปลอดภัยและคุณภาพสถานพยาบาลทั8 ง
ระบบ 

- เดือนสิงหาคม โรงพยาบาลเอกชล ไดรั้บรางวลัปฏิบติัตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที�แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที�  2) พ.ศ.2556 
ประจาํปี 2558 

- โรงพยาบาลเอกชล 2 ได้รับรางว ัล Muang Thai Life Assurance MODERN Hospital 
Award 2015 ประเภทการบริหารจดัการทางการแพทย ์ดีเด่น จากบริษทั เมืองไทยประกนั
ชีวติ จาํกดั (มหาชน)  

ปี 2559  

- เดือนพฤษภาคม โรงพยาบาลเอกชล ไดรั้บโล่รางวลั In appreciation of your participation 
“ IPD Simple Disease Project” จาก Tokio Marine Award  
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- เดือนพฤษภาคม โรงพยาบาลเอกชล 2 ไดรั้บรางวลัชนะเลิศโครงการ “e-Claim Awards 
2015” ในประเภท “รางวลัโรงพยาบาลบนัทึกรับแจง้ภายใน 48 ชม. 90% ขึ8นไปโดยมี
ปริมาณรับแจง้ 2,001 – 3,000 รับแจง้” จากบริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั  

- เดือนมิถุนายน บริษทัฯ ไดรั้บมอบ “ESG 100 Certificate” ซึ� งไดรั้บคดัเลือกให้เป็น 1 ใน 
100 บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศไทย ที�มีความโดดเด่นในการดาํเนิน
ธุรกิจ ที�มีความรับผดิชอบดา้นสิ�งแวดลอ้ม สังคม และธรรมาภิบาล จากสถาบนัไทยพฒัน์ 

- เดือนกนัยายน ไดรั้บมอบเกียรติบตัรเพื�อแสดงความขอบคุณ ในการเขา้ร่วมเป็นเครือข่าย
ธุรกิจที� เป็นมิตรกับผูสู้งอายุ (AGE-FRIENDLY BUSINESS) จากกรมกิจการผูสู้งอาย ุ
กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั�นคงของมนุษย ์ร่วมกบัสถาบนัไทยพฒัน์ มูลนิธิ
บูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์  
 

ปี 2560  

- เมื�อเดือนมีนาคม ทางโรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 2ไดรั้บประกาศนียบตัร
รับ รองก ระบ วน การพัฒ น าคุ ณ ภาพ โรงพ ยาบ าล  จาก ส ถ าบัน รับ รองคุ ณ ภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นรางว ัลที� ส่ งเส ริมการพัฒนาคุณ ภาพของ
สถานพยาบาลอยา่งต่อเนื�อง (HA) 

- เมื�อเดือนสิงหาคม บริษทัฯ ไดรั้บ “Certificate of ESG 100 Company” ต่อเนื�องเป็นปีที� 2 
จากสถาบนัไทยพฒัน์ในฐานะเป็น 1 ใน 100 บริษทัจดทะเบียนในประเทศไทยที�มีการ
ดาํเนินงานโดดเด่นดา้นการส่งเสริมสิ�งแวดลอ้ม สังคม และธรรมาภิบาลที�ย ั�งยืน จากการ
คดัเลือกทั8งหมด 656 บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

- ผลการประเมินจากผลสํารวจรายงานการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทัจดทะเบียน
ประจาํปี 2560 มีคะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ซึ� งจดัโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย  

- ผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ในโครงการ
ประเมินคุณ ภาพ การจัดป ระชุมสามัญ ผู ้ถือหุ้น  (Annual General Meeting - AGM) 
ประจาํปี 2560 จดัโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

   

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท   
 บริษทัฯ ไม่มีบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม จึงไม่มีขอ้มูลในหวัขอ้ดงักล่าว 

ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

 บริษทัฯ ไม่มีความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 โรงพยาบาลเอกชลเป็นโรงพยาบาลขนาด 262 เตียง เปิดดําเนินกิจการเมื�อวนัที�  15 
พฤศจิกายน 2521 ตั8งอยู่บนพื8นที�ประมาณ 12 ไร่ ประกอบด้วยอาคารผูป่้วย 2 อาคาร และอาคาร
บริหาร 1 อาคาร และห้องอาหาร สําหรับบริการลูกคา้ที�มาเยี�ยมผูป่้วยและลูกคา้จากภายนอก มีที�
จอดรถกว่า 300 คนัเป็นธุรกิจที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดรั้บการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานระดบัสากล Joint Commission International (JCI)  สหรัฐอเมริกา ซึ� งเป็นองค์กร
ระหวา่งประเทศที�ใหก้ารรับรองคุณภาพโรงพยาบาลทั�วโลก 
 ในวนันี8 โรงพยาบาลเอกชล ไดจ้ดัสรรแพทยผ์ูเ้ชี�ยวชาญให้บริการรักษาพยาบาลตามสาขา
พิเศษ เฉพาะทางเพิ�มขึ8น ปัจจยัที�สนับสนุนคือ ความพร้อมดว้ยทีมแพทยแ์ละพยาบาลเฉพาะทาง 
ตลอดจนอุปกรณ์เครื�องมือทางการแพทยอ์นัทนัสมยั และเครื�องมือในการตรวจวินิจฉัยที�แม่นยาํ 
ตวัอย่างเช่น คลินิกหัวใจ ซึ� งมีแพทยป์ระจาํที�มีความเชี�ยวชาญดา้นรักษาโรคหัวใจ โดยการตรวจ
สวนหวัใจและหลอดเลือด (Catheterization Laboratory) รวมทั8งมีห้องผูป่้วยวิกฤตโรคหวัใจ (CCU) 
ที�มีความพร้อมดา้นบุคลากร และอุปกรณ์อยา่งครบครัน นอกจากนั8นแลว้ ยงัมีคลินิกระบบทางเดิน
อาหาร คลินิกระบบทางเดินปัสสาวะ, คลินิกทรวงอก, คลินิกดา้นหู คอ จมูก และคลินิกดา้นผิวหนงั
และความงาม 
 โรงพยาบาลเอกชล ให้การดูแลรักษาคนไข้ทุกระดับ มีทั8 งคนไข้ทั�วไปและคนไข้กลุ่ม
ประกนัชีวิตเป็นหลกั และสําหรับโรงพยาบาลเอกชล 2 ให้บริการคนไขสิ้ทธิประกนัสังคม สิทธิ
คู่สัญญา, สิทธิกองทุนเงินทดแทน, สิทธิ พ.ร.บคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ  รวมทั8งประเภทลูกคา้
ทั�วไปดว้ย โดยเป็นกลุ่มเป้าหมายที�เป็นคนทาํงาน สามารถเขา้ถึงลูกคา้ที�อยูใ่นพื8นที�ใกลเ้คียงในเขต
นิคมอุตสาหกรรม ดงันั8น การเลือกทาํเลที�ตั8งจึงมีความสาํคญั 
 สําหรับโรงพยาบาลเอกชลก็มุ่งขยายฐานชาวต่างชาติ ซึ� งในปีนี8  ก็ยงัมีคนไขต่้างชาติเขา้มา
รักษาจากองคก์รต่างประเทศ เทรนด์สุขภาพทั8งนโยบายรัฐบาลก็เป็นปัจจยัสําคญั ดงันั8น กระแสรัก
สุขภาพก็ถูกส่งเสริมให้มีสุขภาพดีหันไปหาฟิตเนส กระแสอาหารดี สุขภาพดี เป็นสิ�งที�ประชาชน
ทุกคนควรใชชี้วติอยูใ่นกระแสโลกปัจจุบนั 
 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กบัการขยายตวัของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ก็ไปในทิศทาง
เดียวกันเพราะเศรษฐกิจฐานะของผูรั้บบริการในระดบักลางก็เพิ�มขึ8น กลุ่มลูกคา้ด้านสุขภาพถูก
กระจายไปอยู่ทุกมุมเมือง ลูกคา้ต่างประเทศของโรงพยาบาลเอกชล จึงมีทั8งกลุ่มที�มาตามฤดูกาล 
และกลุ่มที�มารับการดูแลรักษาประเภทต่อเนื�องที�ตอ้งการฟื8 นฟูสุขภาพ ซึ� งแมน้จะมีส่วนน้อย แต่ก็
เพราะความเชื�อมั�นในคุณภาพและความเชี�ยวชาญเฉพาะทางที�ทางโรงพยาบาลไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้
 ในขณะเดียวกนั การเปิดการคา้เสรีอาเซียนซึ� งมีผลต่อภาคธุรกิจทาํให้เกิดการตื�นตวั มีการ
ปรับโครงสร้างของระบบบริการสารธารณสุข มีความตอ้งการแรงงานที�มีประสิทธิภาพเพิ�มดว้ย แต่
การบริหารและจดัการกาํลงัคนดา้นบริการสุขภาพทุกยคุทุกสมยั ก็ยงัเป็นโจทยที์�ควรมีการแกไ้ขการ
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ขาดแคลนกาํลงัคนบริการดา้นสุขภาพ การกระจายงานอยา่งไม่มีประสิทธิภาพ ไม่วา่ระหวา่งภาครัฐ
และภาคเอกชน ทั8งในตวัเมืองและในชนบท 

สภาพทางเศรษฐกจิ  

 ถึงแมน้ภาครัฐจะวิเคราะห์ว่า เศรษฐกิจไทยเริ�มฟื8 นตวัชัดเจน และต่อเนื�องมาเกือบ 1 ปีเต็ม 
และคาดว่าจะขยายตวัไดเ้พิ�มขึ8น เป็นระดบัสูงสุดในรอบ 4 ปีนบัจากปี 2555 แต่ทวา่คนส่วนใหญ่
ของประเทศกลบัไม่รู้สึกวา่ตวัเองไดอ้านิสงส์ จากการเติบโตของเศรษฐกิจในรอบนี8  สาเหตุเพราะ
การขยายตวัยงัคงกระจุกอยูเ่ฉพาะบางกลุ่ม 
 การฟื8 นตัวของเศรษฐกิจไทยรอบนี8  มาจากการท่องเที�ยวและการส่งออกเป็นหลัก แม้ว่า
จาํนวนนักท่องเที�ยวจะทาํสถิติใหม่ต่อเนื�อง มีกลุ่มนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่ก็มาจากพวกเอเชีย จีน 
กลุ่มตะวนัออกกลางดว้ยกนั มีเม็ดเงินต่างประเทศไหลเขา้มามากขึ8น ทาํให้ภาคบริการไม่วา่จะเป็น
โรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ จะได้ประโยชน์จากการเติบโตดังกล่าว แต่ก็รวมตวัอยู่เฉพาะ
จงัหวดัท่องเที�ยวเพียงไม่กี�จงัหวดั สําหรับธุรกิจโรงพยาบาล ก็จะเป็นการท่องเที�ยวผสมผสานกบั
การท่องเที�ยวเชิงการแพทย ์
 ปัจจุบนัธุรกิจโรงพยาบาลมีการแข่งขนัสูงในเกือบทุกมิติ ทั8งการสร้างแบรนด ์ที�จะทาํอยา่งไร 
ที�จะสร้างความน่าเชื�อถือและการจดจาํในกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 

 ดว้ยโครงสร้างของโรงพยาบาลเอกชล ที�ตั8งอยูใ่นตวัเมืองชลบุรี รายลอ้มดว้ยสถานที�ราชการ 
โรงเรียน โรงพยาบาลภาครัฐ และใกล้นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู่บา้นจดัสรรที�เพิ�มขึ8นอีก
มากมาย กลุ่มลูกคา้ ก็กระจายไปตามธุรกิจประเภทต่างๆ โรงพยาบาลเอกชลก็ไดเ้ดินหนา้ขยายฐาน
ลูกค้าต่างชาติ ด้วยการสื� อสารถึงความเป็นโรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐานระดับสากล Joint 
Commission International (JCI)  มีทีมแพทยผ์ูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขา 
 ผูใ้ช้บริการปัจจุบนัซึ� งเรียกได้ว่า มาจากยุคสังคมข้อมูลข่าวสาร จึงเป็นเป้าหมายที�ทาง
องค์กรไดพ้ยายามเขา้ถึง โดยใชเ้ครื�องมือสื�อสารเคลื�อนที� ทาํให้มีการไหลเวียนของขอ้มูลข่าวสาร
มากขึ8น ทาํให้ผูม้าใช้บริการสามารถเขา้ถึงบริการดว้ยระบบนดัหมายแพทย ์วางแผนในการรักษา
เพื�อจะได้เลือกคลินิกเฉพาะทางของแต่ละโรคไดอ้ย่างถูกตอ้ง ทางโรงพยาบาลจึงมองว่า การให้
ความรู้ถึงการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค และการฟื8 นฟูสภาพช่วยใหก้ารบริการรักษาครบวงจร
ดว้ยราคาสมเหตุผล 
 ทางโรงพยาบาลมีการขยายสัดส่วนกลุ่มผูใ้ช้บริการต่างชาติจากปี 2558 , ปี 2559 มาถึง 
2560 ที�มีสัดส่วนเพิ�มขึ8น โดยมีการยกระดบัการรักษาพยาบาล ในกลุ่มโรคที�ซบัซอ้นหรือโรคเรื8อรัง
ที�ตอ้งการดูแลเป็นพิเศษจากแพทยเ์ฉพาะทางเขา้มาทดแทนโรคพื8นฐานตามสภาวะฤดูกาล 
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การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 ทางบริษทัฯ ไดมี้นโยบายการจดัหาผลิตภณัฑท์างดา้นการแพทยเ์พื�อความเหมาะสม คือ 
1) มีการจดัซื8อเครื�องมือทางการแพทย ์ครุภัณฑ์ เวชภณัฑ์ทางการแพทย ์และยา จาก

บริษทัภายในประเทศ และจากต่างประเทศ โดยพิจารณาถึงคุณภาพของสินคา้เป็น
สําคญั ไดมี้การประเมินเลือกบริษทักวา่ 2-3 บริษทั เพื�อการพิจารณาคุณสมบติัแต่ละ
ประเภทและแต่ละรายการ 

2) มีการตั8งคณะกรรมการและแพทยพ์ิจารณาความเหมาะสมในการคดัเลือกซื8อเครื�องมือ
แพทยที์�ทนัสมยัเพื�อพิจารณาการบริการและการทาํนุบาํรุงหลงัการขายวา่เป็นไปตาม
ขอ้ตกลงในสัญญา และป้องกนัการมีสิทธิผกูขาดในสินคา้ประเภทเดียวกนั รวมทั8งได้
มีการนําระบบการจดัซื8อกลางมาใช้ สําหรับการบริหารจดัซื8อยาและเวชภณัฑ์ของ
โรงพยาบาลในเครือ เพื�อบริหารด้านความคุม้ค่า (Economy of Scales) และวางแผน
ด้าน งบ ป ระมาณ ส นับ ส นุน ความ ต้องการ รวมทั8 งบ ริษัท ฯ มีการตรวจส อบ
กระบวนการขนส่งสินค้าหรือ (Supply Chain) ระบบห่วงโซ่อุปทาน ตั8 งแต่ต้นทาง
จนถึงปลายทาง จุดที�ส่งถึงผูรั้บบริการว่ามีความปลอดภยั จาํนวนถูกต้อง และทาง
โรงพยาบาลไดรั้บสินคา้ตรงตามสัญญา 

 
กระบวนการจัดการสิ)งแวดล้อม 

 บริษทัฯ มีนโยบายในการประกอบธุรกิจ โดยคาํนึงถึงสิ�งแวดลอ้มเป็นสําคญั และปฏิบติัตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมให้พนกังานมีส่วนร่วม
ในกระบวนการอนุรักษ์พลงังาน และมุ่งมั�นในการลดผลกระทบที�จะเกิดขึ8นต่อสิ� งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยได้จัดกิจกรรมอาสาเพื�อสังคม ตลอดจนควบคุมกฎ กติกา เพื�อความ
ปลอดภยัดา้นอาชีวอนามยัของพนกังานและชุมชน 
 ปัญหาขยะซึ� งเป็นปัญหาสิ�งแวดลอ้มที�สําคญั ซึ� งส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน ทางบริษทัฯ ไดมี้ระบบการบริหารจดัการที�มีประสิทธิภาพ และครบวงจร ตั8งแต่การรวบรวม 
คดัแยก เก็บขน ขนส่ง และกาํจดั โดยคดัแยกเป็นประเภทต่างๆ เช่น ขยะอนัตราย ขยะติดเชื8อ ขยะ
มูลฝอย ซึ� งทางบริษทัฯ ก็ไดท้าํสัญญากบับริษทัภายนอกให้มารับขยะอนัตราย และขยะติดเชื8อไป
ทาํลาย ตามเกณฑม์าตรฐานกระทรวงสาธารณสุข และตามขอ้บงัคบัของกฎหมาย 
 หลกัการจดัการนํ8 าเสีย ซึ� งได้แก่ การนาํนํ8 าเสียที�เกิดขึ8นเขา้สู่กระบวนการบาํบดัให้ได้ตาม
มาตรฐานนํ8าทิ8ง ปลอดภยัต่อสิ�งแวดลอ้ม และสุขภาพอนามยั 
 ทั8งนี8  บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ 
(Promoting Energy Efficiency in Commercial Building : FEECB) ประเภทโรงพยาบาล ซึ� งเป็น
โครงการที�เกิดจากความร่วมมือระหว่าง กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน (พพ.) 
กระทรวงพลงังาน และร่วมกบั สํานกัโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) โดยไดรั้บการ
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สนบัสนุนจากกองทุนสิ�งแวดลอ้มโลก (Global Environmental Facility : GEF) เพื�อจดัทาํแผน วาง
ระบบ ปรับปรุง ตรวจวดัและวิเคราะห์การส่งเสริมประสิทธิภาพพลงังานในอาคารธุรกิจประเภท
โรงพยาบาล จุดมุ่งหมายเพื�อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการเขา้ร่วมโครงการดงักล่าวบริษทัฯ 
จึงมีนโยบายเปลี�ยนการใชห้ลอดไฟฟลูออเรสเซนตเ์ป็นหลอดไฟแอลอีดีเพื�อลดการใช้ไฟฟ้า และ
ลดความร้อน ใชส้วิตช์กระตุกเปิดไฟในสํานกังาน รณรงค์การเดินบนัไดแทนการใช้ลิฟต ์และปิด
หนา้จอคอมพิวเตอร์เมื�อไม่ใชง้าน เป็นตน้ 
 

ปัจจัยเสี)ยง 

ความเสี)ยงจากการพึ)งพาบุคลากรที)มีความชํานาญเฉพาะด้าน 

 จากมุมมองที�เขา้ใจวา่ ระบบสาธารณสุขไทยน่าจะเป็นระบบที�มั�นคงแข็งแรงระบบหนึ�ง เมื�อ
เทียบกับระบบสาธารณสุขอื�นๆ เพราะคนที�อยู่ในระบบสาธารณสุขล้วนแต่เป็นคนเก่ง และมี
คุณภาพ แต่เมื�อความเจริญทางการแพทย ์การรักษาพยาบาลและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของ
ประเทศเจริญลํ8 าหน้า ความเจริญทางการแพทย์ก็ไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกับการเปลี�ยนแปลง
โครงสร้างทางประชากรในประเทศไทย อยา่งเช่น สัดส่วนสังคมผูสู้งอายุเพิ�มขึ8นอยา่งรวดเร็วในปี 
2560 อตัราการผลิต หรือพฒันาผูใ้ช้แรงงานที�มีศกัยภาพเกิดช่องว่าง เป็นความเสี�ยงจากการพึ�งพา
บุคลากรที�มีความชาํนาญเฉพาะดา้น เพราะในการประกอบธุรกิจของโรงพยาบาลจาํเป็นตอ้งอาศยั
บุคลากรที�มีความรู้ ความเชี�ยวชาญเป็นพิเศษ ทั8งแพทย ์พยาบาลและเจา้หนา้ที�เทคนิคดา้นต่างๆ  
 การผลิตหรือพัฒนาบุคลากรในปัจจุบัน ต้องอาศยัระยะเวลา แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทมี
มาตรการในการลดความเสี�ยง โดยการจดัอตัราเสริมจากโรงพยาบาลที�มีธุรกิจประเภทเดียวกนั และ
ทางบริษทัมีอตัราของลูกจา้งประจาํเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานของระบบกระทรวงสาธารณสุข 
ทางโรงพยาบาลไดป้รับโครงสร้างการจา้งและการทาํงานใหเ้หมาะสมกบัระบบของโรงพยาบาล 
 ทางโรงพยาบาลมีมาตรการในการลดความเสี�ยง จากการสูญเสียบุคลากรคือ หาวิธีจูงใจให้
เจา้หนา้ที�เหล่านั8น ทาํงานอยูก่บับริษทัในระยะยาว โดยการส่งเสริมใหมี้ความกา้วหนา้ในงาน มีการ
เปิดโอกาสใหพ้นกังานเขา้รับการอบรมหลกัสูตรเฉพาะทาง เพื�อเพิ�มพนูความรู้ โดยทางโรงพยาบาล
มีการมอบทุนการศึกษาให้กบัเจา้หนา้ที�เฉพาะสาขา เพื�อเขา้รับการอบรม พร้อมกบัจดัทาํสัญญาจา้ง
ต่อเนื�อง ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที�ได้ใช้ความรู้ ความสามารถเพื�อเพิ�มพูนประสบการณ์ และมีการ
พิจารณาเลื�อนขั8นตาํแหน่ง มีการปรับจ่ายค่าตอบแทนทุกปี รวมทั8 งจดัสวสัดิการให้ตามความ
เหมาะสม อตัราการหมุนเวียนเขา้ – ออกของพนกังานอยูที่� 1.5% นอกเหนือจากพนกังานแลว้ ทาง
โรงพยาบาลสนบัสนุนการมอบทุนการศึกษาให้กบับุตรพนกังานที�มีผลการเรียนดี ผ่านเกณฑ์การ
คดัเลือกจากทางโรงเรียน หรือหากพนกังานขาดแคลนทุนทรัพย ์ทางโรงพยาบาลมีระบบการจดัหา
แหล่งกูย้มืเงิน เพื�อการศึกษาบุตรใหด้ว้ย 
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ความเสี)ยงจากการเปลี)ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ กบับริษัท 

 ความเสี�ยงเกี�ยวกบันโยบาย และการบริหารงานทางด้านสาธารณสุขของภาครัฐบาลแต่ละ
สมยั ซึ� งภาครัฐก็พยายามปฏิรูประบบการสร้างและพฒันาบุคลากรดา้นสาธารณสุข แต่การปฏิรูป
ระบบการเงิน การคลงัของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ก็มากระทบกองทุนประกนัสังคม 
กองทุนสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ ซึ� งก็เพราะมีความเหลื�อมลํ8าในสิทธิประโยชน์ และการ
บริหารจดัการที�แตกต่างกนั รัฐบาลไม่สามารถควบคุมเงื�อนไขการใชบ้ริการดา้นการรักษาได ้เพราะ
ปัญหาไดส้ะสมมาจากรัฐบาลก่อน ทางโรงพยาบาลเอกชล 2 ไดพ้ยายามให้ความรู้กบัผูป้ระกนัตน
ในเรื�องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกนัตนจากโรคต่างๆ จากการที�ภาครัฐเปิดใหป้ระชาชนเขา้ถึง
ระบบสาธารณสุขไดส้ะดวกขึ8น ก็เป็นสิ�งที�ดีสําหรับผูที้�ตอ้งการรักษาในกรณีฉุกเฉิน หรือเพื�อการ
วิเคราะห์โรค แต่สําหรับผูที้�ละเลยไม่ดูแลใส่ใจสุขภาพตนเอง ไม่เห็นคุณค่าของการรักษาสุขภาพ 
หรือมีความเห็นว่า เมื�อมีการเปิดโอกาสให้จากภาครัฐแล้ว ก็ละเลยการป้องกันหรือใช้บริการ
สาธารณสุข อยา่งไม่สมเหตุสมผล เช่น มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที�ไม่เหมาะสม ไม่ออกกาํลงั
กาย ไม่พยายามหลีกเลี�ยงนิสัยที�มีความเสี�ยงต่อสุขภาพ เช่น การสูบบุหรี�  การดื�มสุราเป็นประจาํ เมื�อ
เกิดปัญหาสุขภาพ ค่าใชจ่้ายในการรักษาที�โรงพยาบาลภาครัฐบาลรองรับเท่าใดก็ไม่เพียงพอ รัฐบาล
ก็จะออกนโยบายเชิงบงัคบัใหภ้าคเอกชนเขา้มารับภาระค่าใชจ่้ายสําหรับผูที้�วา่งงานดว้ย ซึ� งกฎกติกา
ระเบียบต่างๆ ทางโรงพยาบาลภาคเอกชนไม่เคยไดมี้สิทธิร่วมในการพิจารณาขอ้ตกลงทางสัญญา
กบัภาครัฐ มีแต่กาํหนดเป็นกฎหมายภาคบงัคบั ให้ภาคเอกชนต้องให้ความร่วมมือ  ดังนั8 น การ
เติบโตของธุรกิจที�ขึ8นอยู่กบันโยบายและการบริหารเงินของรัฐ อย่างเช่น โครงการของกองทุน
ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน โครงการรักษาตามโครงการฉุกเฉินวิกฤติมีสิทธิทุกที� หรือ 
UCEP ก็มีผลกระทบต่อการลงทุน และการขยายกิจการของบริษทั เพราะไม่มีความแน่นอนว่า 
รัฐบาลตอ้งการสนับสนุนภาคเอกชน หรือรัฐตอ้งการบริหารสิทธิประโยชน์ทุกกองทุนฯ เพราะ
กระทรวงสาธารณสุข ก็มีความจาํเป็นตอ้งเพิ�มจาํนวนบุคลากรดา้นสาธารณสุขในขณะนี8 ให้เพียงพอ 
และยงัมีปัญหาที�ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขนโยบายของประเทศ ดงันั8น เมื�อเป็นภาระแลว้ ก็ผลกัดนัความ
รับผิดชอบมาให้ทางโรงพยาบาลภาคเอกชน โดยไม่มีการปรึกษาปัญหา เพื�อการแกไ้ขหรือมีความ
เกื8อกลูดว้ยเหตุผลต่อกนั 

ความเสี)ยงในเชิงพาณชิย์ว่าด้วยการแข่งขัน 

 ขณะนี8 การประกอบธุรกิจโรงพยาบาล ไดก้ลายเป็นอุตสาหกรรมดา้นสุขภาพที�วงการธุรกิจ
ให้ความใส่ใจ ในเทรนด์นี8 อย่างกวา้งขวาง ประชาชนเรียนรู้การเติบโตของเศรษฐกิจ แต่ไม่ได้
ตระหนกัวา่ การขยายตวัจะไม่เท่าเทียมทุกภาคส่วนในปี 2015 – 2017 เศรษฐกิจไทยขยายตวัเฉลี�ย
ประมาณ 3.3 – 3.4% ช่วง 3 ปีที�ผ่านมา ประเทศไทยไดอ้านิสงส์จากเศรษฐกิจโลกที�ขยายตวั การ
ท่องเที�ยว และธุรกิจภาคส่งออกเป็นตวัชี8 วดัที�ทาํให้ภาพรวมดูมีการเติบโต แต่การบริโภค และการ
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ลงทุนกลบัขยายตวัลดลง โดยเฉพาะการบริโภคของประชาชนฐานราก และการลงทุนของธุรกิจ 
SMEs 
 ศกัยภาพเศรษฐกิจไทยลดลง เฉกเช่นบริการสาธารณสุข ที�มีความล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ ดว้ยจาํนวนผูม้าใชบ้ริการเพิ�มขึ8นอยา่งสมํ�าเสมอ ประชาชนไม่ดูแลสุขภาพตนเอง ตามดว้ย
การเปลี�ยนแปลงทางโครงสร้างประชากร (Demographic  Change) โดยอตัราส่วนของประชากร
ผูสู้งอายุต่อประชากรวยัทาํงานจะเพิ�มขึ8น ถือเป็นสาเหตุหนึ�งที�ประเทศพฒันาแลว้ เมื�อประเทศกา้ว
เขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุก็จะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที�ชะลอตวั  
 อีกประการคือ การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ ทําให้เกิดการเคลื�อนยา้ยทั8 งสินค้าและบริการ
แรงงาน หรืออีกนยัคือ เมื�อมีธุรกิจประเภทเดียวกนัเปิดขึ8นมากมาย ก็จะเกิดการโยกยา้ยเปลี�ยนงาน
บ่อย หากธุรกิจที�เน้นกลยุทธ์การแข่งขนัดา้นราคาก็จะมีอตัรากาํไรลดลง ซึ� งอาจไดเ้ปรียบสําหรับ
ผูผ้ลิตที�ตน้ทุนตํ�ากวา่ แต่ในวงการแพทยค์วามเชี�ยวชาญกบัความใส่ใจในการบริการดูแลรักษาเป็น
ปัจจยัหลกัที�จะทาํใหผู้ม้าใชบ้ริการเกิดความมั�นใจในการมารับบริการมากกวา่การแข่งขนัดา้นราคา 
 สําหรับผูม้าใช้บริการ หรือผูบ้ริโภคไดมี้พฤติกรรมแตกต่างไปจากปีที�ผ่านมา เพียงแต่การ
เปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ8นไม่ไดเ้ป็นไปอยา่งกะทนัหนั แต่เป็นในลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป คือ ผูบ้ริโภคมี
ทางเลือกมากขึ8น โดยเฉพาะการเขา้ถึงเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ จึงทาํให้ผูบ้ริโภคไดศึ้กษาขอ้มูล
และมีการเข้าถึงสินค้าและบริการที�รวดเร็วและสะดวกขึ8 น ประกอบกับการเปิดเสรีให้เปิด
โรงพยาบาลไดง่้ายขึ8น เพื�อเปิดโอกาสให้ประชาชนไดเ้ขา้ถึงการบริการที�รวดเร็ว เสมือนการเขา้ถึง
การบริการแบบร้านสะดวกซื8อ เปิดบริการ 24 ชั�วโมง แต่ปัญหาที�ควรตระหนักคือ เรื�องการขาด
แคลนพยาบาลและบุคลากรทางการแพทยต์ามที�กล่าวไว ้เมื�อความตอ้งการสูง แต่มีสินคา้ไม่เพียงพอ 
จึงเกิดการซื8อตวับุคลากร ในการลงทุนธุรกิจก็จะผลกัให้ราคาของสินคา้หรือบริการมีราคาสูงตาม
ไปดว้ย  ดงันั8น หากมุมมองของรัฐที�ส่งเสริมให้มีโรงพยาบาลเปิดขึ8นมากๆ โดยไม่มีการควบคุม
ประสิทธิภาพ การแข่งขนัเพื�อความอยูร่อดอาจตอ้งดาํเนินไปอยา่งต่อเนื�อง ผูที้�จะอยูไ่ดใ้นธุรกิจนี8 ก็
ตอ้งมีการปรับตวั ปรับวิสัยทศัน์ มีกลยทุธ์ทา้ทายที�จะทาํอยา่งไรใหผู้บ้ริโภค หรือผูม้าใชบ้ริการเกิด
ความพึงพอใจ แล้วกลับมาใช้บริการอย่างสมํ�าเสมอ ซึ� งทุกโรงพยาบาลก็ต้องมีการปรับเปลี�ยน
นโยบาย วางแผนยทุธศาสตร์ใหม่ทุกปี เพื�อใหผู้บ้ริโภคประทบัใจกบัการบริการ 
 ดว้ยเหตุนี8 ทางโรงพยาบาลเอกชล ตอ้งทาํการตลาดดว้ยยุทธวิธีต่างๆ ทั8งให้ความรู้กบัผูม้าใช้
บริการถึงสาเหตุของโรค ให้ขอ้มูลข่าวสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต ให้ผูม้ารับบริการไดเ้ลือกวิธีการ
รักษา มีทั8งทางเลือกการรักษาแบบแผนปัจจุบนั หรืออีกแนวคือ การดูแลรักษาแบบองคร์วมทั8งดา้น
จิตใจและการดูแลแบบใช้ศาสตร์ธรรมชาติบาํบดั การนํานวตักรรมเครื�องมือแพทยที์�มีราคาสูง 
อุปกรณ์เครื�องมือทางการแพทยที์�ทนัสมยั ก็เป็นกลยทุธ์หนึ�งในการวิเคราะห์โรค วธีิการรักษา ก็ตอ้ง
อยูที่�ผลการวนิิจฉยัและความเชื�อมั�นในกระบวนรักษาโดยแพทยผ์ูเ้ชี�ยวชาญสาขาเฉพาะทาง 
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
  หากไมม่เีหตุจาํเป็นอนัใด คณะกรรมการบรษิทัฯ มนีโยบายที5จะเสนอใหท้ี5ประชุมผูถ้อืหุน้จ่ายเงนิ
ปนัผลของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นจํานวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของกําไรสุทธหิลงัจากชําระภาษี
แลว้  
 ทั AงนีAประวตักิารจ่ายเงินปันผล จากการดาํเนินงานของบริษทัในช่วง 5 ปีที�ผา่นมา สรุปไดด้งันี8 

การจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงาน

ประจาํปี 
2559 2558 2557 2556 2555 

อตัรากาํไรสทุธต่ิอหุน้ของบรษิทั (งบการเงนิรวม) 1.22 1.07 1.21 1.27 1.15 

อตัราเงนิปนัผลต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.63 0.55 0.65 0.64 0.80 

อตัราการจ่ายเงนิปนัผลต่อหุน้/กาํไรสทุธต่ิอหุน้ 51.74% 51.46% 53.63% 50.00% 58.02% 

วนัที5จ่ายเงนิปนัผล 19/05/60 18/05/59 18/05/58 08/05/57 29/05/56 

 หมายเหตุ :   

1. เมื�อวนัที� 8 พฤษภาคม 2555 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเปลี�ยนแปลงมูลค่าหุ้นที�ตราไวจ้ากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็น 1 บาท 
ตามมติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2555 ครั8 งที� 34 เมื�อวนัที� 18 เมษายน 2555 

2. การจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงาน ปี 2555 จ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.80 
บาท โดยแบ่งเงินปันผลเป็น ดงันี8  
2.1 จ่ายเป็นเงินสดในอตัรา 0.60 บาทต่อหุ้น 
2.2 จ่ายเป็นหุ้นสามญัของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 25,000,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา 

5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั8งสิ8นไม่เกิน 25,000,000 บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลที� 0.20 
บาทต่อหุ้น ทั8งนี8 ในกรณีที�ผูถื้อหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัจากการจดัสรรหุ้นปันผลแลว้ ให้จ่ายปันผลเป็น
เงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บรษิทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) 
 

24 
รายงานประจาํปี 2560 

 

โครงสร้างการจัดการ  
1. โครงสร้างการบริหารจดัการบริษทั ณ วนัที) 31 ธันวาคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการแพทย ์

 รพ.เอกชล 

(Medical Director, 

 Aikchol Hospital) 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร 

 รพ.เอกชล 

(Administrative Director 

 Aikchol Hospital) 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการแพทย ์

 รพ.เอกชล 2 

(Medical Director, 

 Aikchol 2 Hospital) 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร 

 รพ.เอกชล 2 

(Administrative Director 

 Aikchol 2 Hospital) 

แผนกตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) 

คณะกรรมการบริษทั 

(Board of Directors) 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

(Audit Committee) 

คณะกรรมการบริหาร 

(Executive Committee) 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

(Nomination and Remuneration Committee) 

เลขานุการบริษทั 

(Company Secretary) 

ประธานกรรมการบริหาร 

(Chairman of Executive Board) 

สาํนักงานอาํนวยการ 

(Administrative Office) 
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2. คณะกรรมการบริษัท  

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 รายชื�อคณะกรรมการบริษทัฯ จาํนวน 11 คน มีรายนาม ดงันี8  

รายชื)อกรรมการบริษัท 

จํานวนครัDงที)เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการ

บริษัทฯ 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา

และพจิารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ

บริหาร 

นายอภิรักษ ์ วานิช 6/6    
นายวชิยั       เทพเฉลิม 6/6 22/24 2/2  
นางพจนา     มาโนช 6/6   22/22 
นพ.สุชา       นิมมานนิตย ์ 6/6   22/22 
นพ.กฤษฎา   บานชื�น 6/6 24/24 2/2  
นายศิริชยั     มาโนช 6/6   21/22 
นางสาวกาญจนา วานิช 5/6    
นางสาวอรนุช วานิช 5/6    
นพ.สานิตย ์   ชากฤษณ์ 6/6   22/22 
รศ.ดร.นพ.อติเรก จิวะพงศ ์ 4/6 23/24 2/2  
นางฐิตะวฒัน์  โพธานนัท ์ 5/5 17/17   

 หมายเหตุ : นางฐิตะวฒัน์  โพธานนัท ์ไดรั้บแต่งตั8งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ โดยมติ
ที�ประชุมผูถื้อหุน้ ครั8 งที� 39 เมื�อวนัที� 21 เมษายน 2560 และไดรั้บการแต่งตั8งให้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ โดยมติคณะกรรมการ ครั8 งที� 302 เมื�อวนัที� 21 เมษายน 2560 
   
 อาํนาจกรรมการและข้อจํากดัอาํนาจกรรมการบริษัท 
 ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ไดก้าํหนดใหก้รรมการสองในสามคนนี8ลงชื�อร่วมกนั และประทบัตรา
บริษทัเป็นสาํคญั คือ (1) นายอภิรักษ ์ วานิช (2) นางพจนา  มาโนช และ (3) นายแพทยสุ์ชา  นิมมาน
นิตย ์   
 
โครงสร้างคณะกรรมการ 

 โครงสร้างคณ ะกรรมการบริษัท  ป ระกอบด้วยผู ้ทรงคุณ วุฒิ ที� มากด้วยความ รู้และ
ประสบการณ์ในหลายๆ ดา้น กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการกาํหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ 
เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษทัฯ ตลอดจนกาํกบัดูแลให้คณะกรรมการบริหาร
ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนที�กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีทั8 งสิ8น 11 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที� เป็นผูบ้ริหาร 4 ท่าน  
กรรมการที�ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 3 ท่าน และกรรมการอิสระ 4 ท่าน  ( คิดเป็นร้อยละ  40 หรือไม่นอ้ย
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กวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั8งคณะ ) ซึ� งมีคุณสมบติั และความรู้ความสามารถทาํให้เกิดการ
ถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงานอยา่งเพียงพอ 
 กรรมการที)เป็นผู้บริหาร 

  กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ กรรมการบริหาร หรือกรรมการที�เป็นผูบ้ริหารที�มีส่วน
เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการเต็มเวลาและไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนเป็นประจาํจากบริษทั ในรูป
ของเงินเดือน หรือผลตอบแทนอื�นๆ ตามระเบียบหรือสวสัดิการของบริษทั 
 กรรมการที)ไม่เป็นผู้บริหาร 

  กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร คือ กรรมการที�ไม่มีส่วนเกี�ยวข้องกับการบริหารงาน
ประจาํหรือได้รับค่าตอบแทนเป็นรายได้ประจาํจากบริษัท ทั8 งนี8  กรรมการที�ไม่ได้เป็นผูบ้ริหาร
ดงักล่าวอาจเป็นผูที้�ไดรั้บแต่งตั8งหรือเป็นตวัแทนจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
 กรรมการอสิระ 

  กรรมการอิสระ คือ กรรมการที�ไม่ได้บริหารจัดการบริษัท หรือบริษัทที� มีความ
เกี�ยวขอ้งกนั โดยเป็นอิสระต่อการบริหารจดัการ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้�มีอาํนาจควบคุมกิจการ 
และเป็นผูที้�ไม่มีธุรกิจหรือความเกี�ยวขอ้งทางผลประโยชน์ในบริษทั หรือบริษทัที�มีความเกี�ยวขอ้ง
กนั ซึ� งอาจทาํใหผ้ลประโยชน์ของบริษทัและ/หรือผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ตอ้งลดลง 
 คุณสมบัติของ “กรรมการอสิระ” 

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั8งหมดในบริษทั บริษทัใน
เครือ บริษทัร่วมหรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ (นับรวมบุคคลที�เกี�ยวขอ้งตาม
มาตรา 258 ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย)์ 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�
ได้เงินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ
บริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อน
ไดรั้บการแต่งตั8ง 

3. ไม่เป็นบุคคลที� มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมายในลกัษณะที�เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี�นอ้ง และบุตร รวมทั8งคู่สมรสของ
บุตร ของกรรมการรายอื�น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ
บุคคลที�ไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือ
บริษทัยอ่ย 

4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ, บริษทัใหญ่, บริษทัยอ่ย, บริษทั
ร่วม, หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใช้
วิจารณญาณอยา่งอิสระ รวมทั8งไม่เป็น หรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ� ง
ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูที้�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ 
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หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขัดแยง้ เวน้แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัที�ไดรั้บการแต่งตั8ง 
  ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าวขา้งตน้ รวมถึงการทาํรายการทางการคา้
ที�กระทาํเป็นปกติเพื�อประกอบกิจการ การเช่า หรือ ใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการ
เกี�ยวกบัทรัพยสิ์น หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ย
การรับ หรือการให้ยืม คํ8าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนี8 สิน รวมถึง
พฤติการณ์อื�นทํานองเดียวกัน ซึ� งเป็นผลให้ผูข้ออนุญาต หรือคู่สัญญามีภาระ
หนี8 สินที�ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึ�ง ตั8งแต่ร้อยละ 3 ของทรัพยสิ์นที�มีตวัตนสุทธิของ
ผูข้ออนุญาต หรือตั8งแต่ 20 ลา้นบาทขึ8นไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ�ากว่า ทั8งนี8  การ
คาํนวณภาระหนี8ดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการที�เกี�ยวโยง
กนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการที�
เกี�ยวโยง โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี8 สินดังกล่าว ให้นับรวมภาระ
หนี8 สินที� เกิดขึ8 นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวนัที�มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกนั 

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ, บริษทัใหญ่, บริษทัยอ่ย, บริษทัร่วม, 
หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ�งไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ� งมี
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ, หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้สังกดัอยู ่เวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัที�ไดรั้บการแต่งตั8ง 

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ� งรวมถึงการให้บริการเป็นที�
ปรึกษากฎหมาย หรือที�ปรึกษาทางการเงิน ซึ� งไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาท
ต่อปีจากบริษทัฯ, บริษทัใหญ่, บริษทัยอ่ย, บริษทัร่วม, หรือนิติบุคคลที�อาจมีความ
ขดัแยง้ ทั8งนี8 ในกรณีที�ผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ� งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร  หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ
ของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั8 นด้วย เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัที�ไดรั้บการแต่งตั8ง 

7. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั8งขึ8นเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ  ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ� งเป็นผูที้�เกี�ยวขอ้ง  กบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

8. ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งอิสระเกี�ยวกบัการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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บทบาท หน้าที) และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบติัหนา้ที�ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
2. ใหค้วามเห็นชอบ และทบทวน วสิัยทศัน์ พนัธกิจขององคก์ร และเผยแพร่สู่

สาธารณชน 
3. พิจารณาอนุมติันโยบายและกลยุทธ์ที�สําคญั วตัถุประสงค์ทางการเงิน แผนงานต่างๆ 

งบประมาณ และติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติัตามแผนงาน 
4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจดัการอย่างสมํ� าเสมอ รวมถึงการ

กาํหนดค่าตอบแทน 
5. ใหค้วามเห็นชอบในการจดัหาทุน และงบประมาณในการดาํเนินงาน รวมถึงทรัพยากร

อื�นๆ ที�ตอ้งการเพื�อดาํเนินกิจการของโรงพยาบาล ตลอดจนเพื�อตอบสนองพนัธกิจ 
และแผนกลยทุธ์ขององคก์ร 

6. ให้ความมั�นใจว่าระบบการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบมีความเชื�อถือได ้
รวมทั8งติดตามดูแลใหมี้การจดัการความเสี�ยงและระบบการควบคุมภายในที�เหมาะสม 

7. ดูแลและจดัการแกปั้ญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั8งการใช้สินทรัพยข์อง
บริษทัในทางมิชอบ และการกระทาํที�ไม่ถูกตอ้งในรายการระหวา่งบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั 

8. ตอ้งจดัให้มีระบบที�สนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นที�มีประสิทธิภาพเพื�อให้
มั�นใจวา่ฝ่ายบริหารไดต้ระหนกัและให้ความสําคญักบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น
รวมทั8งปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น 

9. พิจารณาแต่งตั8งกรรมการจาํนวนหนึ� งเป็นคณะกรรมการบริหารของบริษทั และอาจ
มอบหมายอาํนาจหน้าที�บางประการให้คณะกรรมการบริหารเป็นผูบ้ริหารงานของ
บริษัทได้ กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบาํเหน็จตามที�ที�ประชุม
คณะกรรมการกาํหนด แต่ทั8งนี8 ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผูน้ั8นใน
อนัที�จะไดรั้บค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ในฐานะกรรมการ 
พนกังาน หรือลูกจา้งบริษทั 

10. พิ จารณ าแต่งตั8 งบุ คคลที� มี คุณ ส ม บัติและไม่ มีลักษ ณ ะต้องห้ ามที� กําห นดใน
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/ หรือระเบียบที�เกี�ยวข้องเข้าดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการ ในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื�นนอกจากออกตาม
วาระ 

11. พิจารณาแต่งตั8งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามของ
กรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน รวมถึงประกาศขอ้บงัคบั และ/ หรือระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง
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ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที�ประชุมผู ้ถือหุ้น เพื�อพิจารณาแต่งตั8 งเป็น
กรรมการอิสระของบริษทัต่อไป 

12. พิจารณาแต่งตั8 งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที�กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึง
ประกาศขอ้บงัคบั และ/ หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

13. แต่งตั8 งประธานกรรมการบริหารของโรงพยาบาล และจดัให้มีการประเมินผลขีด
สมรรถนะประจาํปี ของแต่ละบุคคล 

14. แต่งตั8งเลขานุการบริษทั ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เพื�อทาํ
หนา้ที�จดัทาํและเก็บรักษาเอกสาร และการอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการตลาดทุนกาํหนด
และช่วยดําเนินกิจการต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัท อันได้แก่ การประชุม
คณะกรรมการและผูถื้อหุน้ ตลอดจนการใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการและบริษทัฯ ในการ
ปฏิบติัตนและการดาํเนินกิจการให้ถูกตอ้งตามกฎหมายและระเบียบที�เกี�ยวขอ้งต่างๆ 
อย่างสมํ�าเสมอ อีกทั8งดูแลให้กรรมการและบริษทัฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส 

15. รายงานการถือหลกัทรัพยข์องตน ของคู่สมรส และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะที�ถือหุ้น
ในบริษทัฯ และบริษทัในเครือ ในการประชุมคณะกรรมการทุกเดือน และตอ้งแจง้ให้
บริษทัฯ ทราบโดยมิชกัชา้ เมื�อมีกรณีดงัต่อไปนี8  

- มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มในสัญญาใดๆ ที�บริษทัฯ จดัทาํขึ8 น
ระหวา่งรอบบญัชี 

- ถือหุน้ในบริษทัฯ และบริษทัในเครือ 
16. เขา้อบรมหลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ที�เกี�ยวกบั

กรรมการอยา่งนอ้ย 1 หลกัสูตร อนัไดแ้ก่ Director Accreditation Program (DAP) หรือ
หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) หรือเทียบเท่าเพื�อเป็นการเพิ�มทกัษะ
ความสามารถในการปฏิบติังาน 

ในปี 2560 มีกรรมการเขา้อบรมหลกัสูตรขา้งตน้ จาํนวน 1 ท่าน คือนางฐิตะวฒัน์  
โพธานนัท ์

17. ให้ความเห็นชอบแผนคุณภาพ และความปลอดภยัผูป่้วยของโรงพยาบาล พร้อมทั8ง
รับทราบ และตอบสนองรายงานของโปรแกรมคุณภาพ และความปลอดภยั ผูป่้วย
โรงพยาบาลอยา่งสมํ�าเสมอ 

18. หน้าที�อื�นใดของกรรมการตามที�กาํหนดไวใ้นประกาศ ขอ้กาํหนด พระราชบญัญัติ 
หรือกฎหมายอื�นใดที�กาํกบัดูแลบริษทั 
 
 



  บรษิทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) 
 

30 
รายงานประจาํปี 2560 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทั กาํหนดประชุมปกติเป็นประจาํทุก 2 เดือนและมีการประชุมพิเศษเพิ�ม
ตามความจาํเป็น โดยมีการกาํหนดปฏิทินวนัประชุมล่วงหน้าตลอดปี ทั8งมีวาระการประชุมชดัเจน 
และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ เลขานุการบริษทั ได้จดัทาํหนังสือเชิญ
ประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม  และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วนั เพื�อให้
คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั8 งจะ
ใชเ้วลาประมาณ 3-4 ชั�วโมง โดยในปี 2560 คณะกรรมการบริษทั มีการประชุม จาํนวน 6 ครั8 ง 
 ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ การประชุมคณะกรรมการบริษทัแต่ละครั8 งจะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ� งหนึ� งของคณะกรรมการ และในการลงมติให้ถือเสียงขา้งมากของกรรมการ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมกรรมการ ซึ� งกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั8นๆ 
และถา้เสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชุมชี8ขาด 
นโยบายการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

 บริษทัฯ จดัปฐมนิเทศและแนะนาํลกัษณะประกอบธุรกิจและแนวทางการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ ให้แก่กรรมการใหม่ รวมถึงมีนโยบายสนบัสนุนให้กรรมการฯ เขา้รับการอบรมหลกัสูตร
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และเพื�อเป็นการพฒันา สนับสนุนและ
ส่งเสริมการปฏิบติัหนา้ที�ของคณะกรรมการบริษทัฯ 
 
หลกัเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ  

 คณะกรรมการบริษทัฯ จะมีการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองเป็นประจาํทุกปี โดยทาํ
การประเมินผลการปฏิบติัหน้าที�ของตนเองเป็นรายบุคคล เลขานุการบริษทัเป็นผูร้วบรวมสรุปผล
ประเมิน และเสนอเพื�อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที�ผ่านมา 
เพื�อให้การทาํงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ8น และช่วยปรับปรุง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการบริษทัฯ กบัฝ่ายจดัการ 
 ซึ� งจากการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ ประจาํปี 2560 พบว่ามีผล
การปฏิบติังานอยูที่� 88.46% ซึ� งอยูใ่นเกณฑ ์“ดี”  
 บริษทัฯ ไดน้าํเรียนผลการประเมินต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั8 งที� 307 เมื�อวนัที� 12 
กุมภาพนัธ์ 2561 เพื�อร่วมกนัสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการใหดี้ยิ�งขึ8นไป 
 
คณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั8 งคณะกรรมการชุดย่อย จาํนวน 3 ชุด ประกอบด้วย 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริหาร ซึ� งได้แบ่งแยกหน้าที�คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไวอ้ย่างชัดเจนโดยการกาํหนดขอบเขต
อาํนาจหนา้ที�ความรับผดิชอบไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ 
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 บริษทัฯ ได้เปิดเผยการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอื�นของกรรมการแต่ละท่าน ไวใ้น
ประวติัคณะกรรมการ ซึ� งไม่มีกรรมการท่านใดดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนเกิน 5 
บริษทั 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ประกอบดว้ย กรรมการอิสระจาํนวน 4 ท่าน และมีวาระการดาํรงตาํแหน่งเป็นเวลา 2 ปี 
โดยมีรายชื�อคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี8  

1. นายแพทยก์ฤษฎา  บานชื�น  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายวชิยั   เทพเฉลิม กรรมการตรวจสอบ 
3. รศ.ดร.นพ.อติเรก  จิวะพงศ ์ กรรมการตรวจสอบ 
4. นางฐิตะวฒัน์  โพธานนัท ์ กรรมการตรวจสอบ 

 
   คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  กรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระที�ได้รับการแต่งตั8 งจากที�
ประชุมผูถื้อหุ้น หรือที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ทั8งนี8 ตอ้งมีคุณสมบติัตามนิยามกรรมการ
อิสระ และยงัรวมถึงเรื�องต่างๆ ดงัต่อไปนี8  

1. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ให้ตดัสินใจใน
การดาํเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคล
ที�อาจมีความขดัแยง้ 

2. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัย่อยในลาํดบัเดียวกนั 
เฉพาะที�เป็นบริษทัจดทะเบียน 

3. เพื�อประโยชน์ในการพิจารณาคุณสมบัติดังกล่าว จึงได้ให้คาํจาํกัดความไว ้
ดงัต่อไปนี8  
3.1 “บริษทัใหญ่” หมายความว่า บริษทัที�ถือหุ้นในบริษทัจดทะเบียนไม่ว่า

ทางตรงหรือทางออ้มเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนที�ชาํระแลว้ของบริษทั
จดทะเบียน 

3.2 “บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทที�บริษัทจดทะเบียนถือหุ้น ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม เกินกวา่ร้อยละ 50 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทันั8น 

3.3 “ผูถื้อหุ้นรายใหญ่” หมายความวา่ ผูที้�ถือหุ้นไม่วา่โดยตรงหรือทางออ้ม
ในบริษทัจดทะเบียน หรือบริษทัยอ่ยรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 ของทุน
ชาํระแลว้ ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยการถือหุ้นดงักล่าวให้นบัรวมถึงหุ้น
ที�ถือโดยผูที้�เกี�ยวขอ้งดว้ย 

3.4 “ผูบ้ริหาร” หมายความว่า กรรมการบริหาร ผูจ้ดัการ พนักงานระดับ
ผูจ้ดัการฝ่ายขึ8นไป หรือผูซึ้� งดาํรงตาํแหน่งเทียบเท่าที�เรียกชื�ออยา่งอื�นที�มี
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อาํนาจจดัการของบริษทัฯ และบริษทัย่อย และรวมถึงบุคคลที�บริษทัฯ 
หรือบริษัทย่อยทําสัญญาให้มีอํานาจทั8 งหมด หรือบางส่วนในการ
บริหารงานของบริษทัฯ หรือ บริษทัยอ่ย 

3.5 “ผูที้� เกี�ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (2) แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

3.6 “ความเห็นที�เป็นอิสระ” หมายความวา่ การแสดงความเห็นหรือรายงาน
ได้อย่างเส รีตามภารกิจที� ได้ รับ ม อบ ห มาย โดยไม่ ต้องคํานึ งถึ ง
ผลประโยชน์ใดๆ ที�เกี�ยวกบัทรัพยสิ์นหรือตาํแหน่งหนา้ที� และไม่ตกอยู่
ภายใตอิ้ทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ 
ที�จะมาบีบบงัคบัใหไ้ม่สามารถแสดงความเห็นไดต้ามที�พึงจะเป็น 

 
   อาํนาจหน้าที)และความรับผดิชอบ 

   1. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
   2. สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระยะ

การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที� เหมาะสมและมีประสิทธิผล และ
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั8ง โยกยา้ย เลิกจา้ง รวมถึงการพิจารณาใหโ้ทษกบั
หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน โดยประเมินผลร่วมกบัผูด้าํรงตาํแหน่งสูงสุด
ของฝ่ายจดัการ 

   3. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

   4. สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบบริหารความเสี�ยง และมาตรการในการจดัการ
ความเสี�ยงอยา่งเหมาะสม 

   5. สอบทานมาตรฐานการตรวจรักษาพยาบาล เพื�อให้เป็นไปอย่างถูกตอ้ง และ
เหมาะสมตามมาตรฐาน 

   6. สอบทานกระบวนการภายในเกี�ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อ
ร้องเรียน โดยเฉพาะเกี�ยวกบัรายการในงบการเงินที�ไม่เหมาะสมหรือประเด็น
อื�นๆ ด้วย โดยตอ้งทาํให้ผูแ้จง้เบาะแสมั�นใจได้ว่ามีกระบวนการสอบสวนที�
เป็นอิสระ และมีการดาํเนินการในการติดตามที�เหมาะสม 

   7. สอบทานหลกัฐานการไต่สวนภายใน เมื�อมีขอ้สงสัยหรือสันนิษฐานว่า อาจมี
การทุจริตหรือมีสิ� งผิดปกติ หรือความบกพร่องสําคญัในระบบการควบคุม
ภายใน และนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาต่อไป 

   8. พิจารณาอนุมติักฎบตัรของแผนกตรวจสอบภายใน 
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   9. พิจารณาอนุมติัแผนตรวจสอบประจาํปีของแผนกตรวจสอบภายใน 
   10. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั8งบุคคลซึ� งมีความเป็นอิสระเพื�อทาํหน้าที� เป็น

ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั8งเขา้
ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 
ครั8 ง 

   11. พิ จารณ ารายก ารที� เกี� ยวโยงกัน ห รือรายก ารที� อาจมี ค วาม ขัดแย้งท าง
ผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั8งนี8  
เพื�อให้ความมั�นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุด
ของบริษทัฯ 

   12. จดัทาํรายงานกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้น
รายงานประจาํปีของบริษัทฯ ซึ� งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปนี8  

    12.1 ความเห็นเกี�ยวกบัความถูกตอ้ง ครบถ้วน เป็นที�เชื�อถือได้ของรายงาน
ทางการเงินของบริษทัฯ 

    12.2 ความเห็นเกี�ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 
    12.3 ความเห็นเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบั
ธุรกิจของบริษทัฯ 

    12.4 ความเห็นเกี�ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
    12.5 ความเห็นเกี�ยวกบัรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
    12.6 จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของ

คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
    12.7 ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจาก

การปฏิบติัหนา้ที�ตามกฎบตัร (Charter) 
    12.8 รายการอื�นที�เห็นวา่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั�วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขต

หนา้ที�และความรับผดิชอบที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
    12.9 ปฏิบติัการอื�นใดตามที�คณะกรรมการของบริษทัฯ มอบหมายดว้ยความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
   13. หนา้ที�อื�นๆ 
    13.1 สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกปี เพื�อ

พิจารณ าว่า มีความจําเป็นต้องป รับ เป ลี� ยนความรับ ผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบที�กาํหนดไวห้รือไม่ และเสนอใหมี้การพิจารณา
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เปลี�ยนแปลง หากมีความจาํเป็น และนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อ
พิจารณาอนุมติั 

    13.2 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคาํปรึกษาจากที�ปรึกษาภายนอกที�
เป็นอิสระไดใ้นกรณีจาํเป็น โดยบริษทัฯ เป็นผูอ้อกค่าใชจ่้าย 

    ในการปฏิบติัหนา้ที�ดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบ
ต่อคณะกรรมการของบริษทัฯ โดยตรง และคณะกรรมการของบริษทัฯ ยงัคงมีความ
รับผดิชอบในการดาํเนินงานของบริษทัฯ ต่อบุคคลภายนอก 

 
  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
  คณะกรรมการตรวจสอบ กาํหนดประชุมเป็นประจาํทุกเดือน และถา้มีเรื�องเร่งด่วนก็
จะมีการเพิ�มวนัประชุม ในการประชุมแต่ละเดือนจะประชุมรวม 2 วนั ที�โรงพยาบาลเอกชล และ
โรงพยาบาลเอกชล 2 เพื�อให้สามารถติดตามงานได้อย่างใกล้ชิด สําหรับการจดัส่งหนังสือเชิญ
ประชุม และเอกสารประกอบการประชุมปฏิบติัเช่นเดียวกบัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  โดยใน
ปี 2560 คณะกรรมการมีการประชุม จาํนวน 24 ครั8 ง 

2. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ มีวาระ
การดํารงตาํแหน่งเป็นระยะเวลา 2 ปี รายชื�อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประกอบดว้ย 
  1. นายแพทยก์ฤษฎา บานชื�น ประธานกรรมการสรรหาและ 
     พิจารณาค่าตอบแทน 
  2. นายวชิยั เทพเฉลิม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
  3. รศ.ดร.นพ.อติเรก จิวะพงศ ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
   
  อาํนาจหน้าที)และความรับผดิชอบ 

  การพจิารณาด้านการสรรหา 

  1. กาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผูมี้อาํนาจ
ในการจดัการ เพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั  

  2. คดัเลือกและเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบและ
กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกาํหนดเพื�อดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั กรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อย และผูมี้อาํนาจในการจดัการ ให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณา 

 ทั8 งนี8  ในการเสนอชื� อกรรมการบริษัท ฯ คณ ะกรรมการสรรหาและพิจารณ า
ค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงประสบการณ์อย่างน้อยดา้นหนึ� งดา้นใดที�สําคญัสําหรับคณะกรรมการ
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บริษทั (เช่นการแพทย ์การเงิน บริหารธุรกิจ การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล กฎหมาย การ
จดัการ) ตลอดจนพิจารณาถึงความสามารถที�จะช่วยให้การดาํเนินการของคณะกรรมการบริษทัฯ 
เป็นไปอย่างรอบคอบยิ�งขึ8น ความสามารถในการดาํเนินการตดัสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุมีผล 
ความสามารถในการคิดอยา่งมีกลยทุธ์ แสดงให้เห็นถึงความมีประสบการณ์ในการเป็นผูน้าํ รวมทั8ง
ความชํานาญในวิชาชีพในระดับสูงและความซื�อสัตย์ ตลอดจนมีคุณสมบัติส่วนบุคคลอื�นที�
เหมาะสม 
  3. ดูแลให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีขนาดและองค์ประกอบที�

เหมาะสมกบัองคก์ร รวมถึงมีการปรับเปลี�ยนให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มที�
เปลี�ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ยจะตอ้ง
ประกอบดว้ยบุคคลที�มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ในดา้น
ต่างๆ 

  4. เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจาํปี
ของบริษทัฯ 

  5. ทบทวนและสรุปผลการจดัทาํแผนการสืบทอดตาํแหน่งและความต่อเนื�องใน
การบริหารที�เหมาะสม สําหรับตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง  เป็นประจาํทุกปีและ
รายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบ 

  การพจิารณาด้านค่าตอบแทน 
  1. กาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ หรือวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์

อื�น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนสําหรับตําแหน่ง ผู ้บ ริหารระดับสูง โดยมี
หลกัเกณฑ์ที�ชดัเจน โปร่งใส และนาํเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา
อนุมติั  

  2. ดูแลให้กรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหารระดบัสูง ไดรั้บผลตอบแทนที�เหมาะสม
กบัหนา้ที�และความรับผดิชอบ 

  3. กาํหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการบริษทัฯ และผูมี้อาํนาจใน
การจดัการเพื�อพิจารณาผลตอบแทนประจาํปี 

  4. เปิดเผยนโยบายเกี�ยวกบัการกาํหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนใน
รูปแบบต่างๆ รวมทั8งจดัทาํรายงานการกาํหนดค่าตอบแทน โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมี
รายละเอียดเกี�ยวกบัเป้าหมาย การดาํเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ 

  5. เส น อแน ะค่ าตอบ แท น ที� เห ม าะส ม ข องค ณ ะกรรม ก ารบ ริษัท ฯ  แล ะ
คณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อให้ความเห็นชอบก่อน
เสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติั 

  6. ปฏิบติัหนา้ที�ตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
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  การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประชุมเมื�อตอ้งสรรหากรรมการ หรือ
ผูบ้ริหาร โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะให้เลขานุการส่งหนงัสือ
เชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมปฏิบติัเช่นเดียวกบัประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยใน
ปี 2560 คณะกรรมการมีการประชุม จาํนวน 2 ครั8 ง 

 

3. คณะกรรมการบริหาร 

  ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั8 งที� 304 เมื�อวนัที� 30 สิงหาคม 2560 ไดมี้มติแต่งตั8ง
คณะกรรมการบริหาร และมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี และ กรรมการบริหารพน้จากตาํแหน่งเมื�อ 
พน้จากการเป็นกรรมการของบริษทั ลาออก ตาย คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง หาก
กรรมการบริหารพ้นจากตาํแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั8 งกรรมการที� มี
คุณสมบติัครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารแทน โดยอยู่ในตาํแหน่งเพียงเท่าวาระของตนที�ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการบริษทั กรรมการบริหาร ประกอบดว้ย 
  1. นางพจนา  มาโนช   ประธานกรรมการบริหาร 
  2. นายแพทยสุ์ชา นิมมานนิตย ์  กรรมการบริหาร 
  3. นายศิริชยั  มาโนช   กรรมการบริหาร  
  4. นายแพทยส์านิตย ์ ชากฤษณ์  กรรมการบริหาร 
  อาํนาจหน้าที)และความรับผดิชอบ 
  1. นาํนโยบายที�กรรมการบริษทัฯ มอบหมาย มากาํหนดแผนงานและแผนปฏิบติั

งาน ใหต้รงตามวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ 
  2. กําหนดโครงสร้างการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ คืองานบริการทาง

การแพทย ์และงานสนบัสนุน งานบริการทางการแพทย ์ให้สอดคลอ้งกบัสภาพ
เศรษฐกิจ และการแข่งขนั เพื�อเสนอใหก้รรมการบริษทัฯ เห็นชอบ 

  3. กาํหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ อาํนาจการบริหารและความรับผดิชอบในแต่ละ
ฝ่ายใหก้รรมการบริษทัฯ เห็นชอบ 

  4. มีอาํนาจในการอนุมัติการดาํเนินงานทางการเงิน ในวงเงินไม่เกินจาํนวนที�
คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนด 

  5. จดัให้มีการรักษาไว ้ซึ� งระบบควบคุมภายใน (Internal Control) เพื�อปกป้อง
เงินทุนของผูถื้อหุน้ และทรัพยสิ์นของบริษทัฯ 

  6. รับผิดชอบความมีประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ใ ห้ ค ร อ บ ค ลุ ม ท า ง ก า ร เงิ น  (Financial Audit) ก า ร ดํ า เนิ น ง า น 
(Operational Audit) การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Audit) และ
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การบริหารจดัการ (Managerial Audit) โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการบริหารความเสี�ยง 
(Risk Management) 

  7. ความรับผิดชอบต่อผูเ้กี�ยวขอ้งภายนอก คือ คู่คา้ และคู่สัญญา ให้ดาํเนินธุรกิจ
ดว้ยผลประโยชน์ร่วมกนัสร้างความพึงพอใจต่อกนั ถือปฏิบติัตามเงื�อนไขที�มี
ต่อเจา้หนี8การชาํระคืน และการดูแลหลกัประกนัต่างๆ  

  8. รับผิดชอบดูแลการพฒันาเสริมสร้างสิ� งแวดล้อมที�ปลอดภยั บรรยากาศการ
ทาํงานและวฒันธรรมองคก์รที�ดีการทาํงานเป็นทีม  

  9. รับผิดชอบการบริหารจดัการต่อพนกังาน ซึ� งเป็นทรัพยากรอนัมีค่าสูงสุด และ
ปัจจยัสู่ความสาํเร็จของบริษทัฯโดยตระหนกัถึงสิทธิของพนกังานทุกระดบั  

  10. กรณีที�พบเห็นการปฏิบติัที�ขดัต่อจรรยาบรรณ กฎหมาย ข้อบังคบัต่างๆ ให้
กาํกบัดูแล และรายงานต่อกรรมการบริษทัฯ หรือกรรมการตรวจสอบ แลว้แต่
กรณี 

  11. ให้เปิดเผยขอ้มูลการปฏิบติังาน ในรายงานประจาํปีตามกฎหมาย และขอ้บงัคบั
ที�เกี�ยวขอ้งกาํหนดไวเ้พื�อความโปร่งใส และการมีบรรษทัภิบาลที�ดี 

  12. ปฏิบติังานอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย  
 
  การประชุมคณะกรรมการบริหาร 
  คณะกรรมการบริหาร กาํหนดประชุมเป็นประจาํเดือนละ 2 ครั8 ง สัปดาห์เวน้สัปดาห์ 
สําหรับการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ปฏิบติัเช่นเดียวกบัประชุม
คณะกรรมการบริษทั โดยในปี 2560 คณะกรรมการมีการประชุม จาํนวน 22 ครั8 ง 
  การประชุมของคณะกรรมการทุกคณะ จะมีการจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ซึ� งมีระบบการจดัเก็บอย่างดี สืบคน้ง่าย และไม่สามารถแกไ้ขขอ้มูลโดยไม่ผา่นที�ประชุมแต่
ละคณะได ้โดยพร้อมใหค้ณะกรรมการ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งตรวจสอบได ้

2. ผู้บริหาร  

 รายชื�อผูบ้ริหาร 4 อนัดบัแรก ของบริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 มีรายชื�อดงัต่อไปนี8  
รายชื)อผู้บริหาร ตําแหน่ง 

1. นางพจนา มาโนช ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายแพทยส์านิตย ์ ชากฤษณ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการแพทย ์โรงพยาบาลเอกชล 
3. นายแพทยพ์ิชยั ศิริพรพาณิชย ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการแพทย ์โรงพยาบาลเอกชล 2 
4. นางประภาพรรณ ตณัฑวรัิตน์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเอกชล 
5. นางสมพร เพิ�มสุข ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเอกชล 2 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที)และความรับผดิชอบของผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร มีอาํนาจหน้าที�  บริหารจดัการบริษทัฯ ตามนโยบาย 
เป้าหมาย แผนการดาํเนินงาน และงบประมาณประจาํปี ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั และ
อนุมติัดาํเนินการต่างๆ ในเรื�องเกี�ยวกบัการเงิน และทรัพยสิ์น เพื�อธุรกรรมตามปกติของบริษทัฯ 
ตามวงเงินที�คณะกรรมการบริษทักาํหนด 
 
3. การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร   
 หลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ บริษทัฯ จะคาํนึงถึงความเหมาะสมกบัภาระหน้าที� 
ซึ� งได้กลั�นกรองและพิจารณาอย่างละเอียด บนพื8นฐานที�เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกนั ระดบัเดียวกนั พิจารณาตามประสบการณ์ ภาระขอบเขตหนา้ที�และความรับผดิชอบ ภายใต้
กรอบที�ได้รับอนุมติัจากผูถื้อหุ้น รวมถึงมีการวดัผลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารในรูปของแบบ
ประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อเป็นแนวทางในการกาํหนดค่าตอบแทนใหส้ะทอ้นถึง
ผลการปฏิบติังาน  

1) คณะกรรมการบริษทั ไดรั้บค่าตอบแทน อยู่ในรูปของค่าบาํเหน็จ และค่าเบี8 ยประชุม
รายครั8 ง  

2) คณะกรรมการชุดยอ่ย ไดรั้บผลตอบแทนในรูปของค่าเบี8ยประชุมรายครั8 ง 
3) ผูบ้ริหาร อยู่ในรูปของเงินเดือนและโบนสั และขึ8นอยู่กบัหน้าที�ความรับผิดชอบ ผล

การปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน ประกอบกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
  โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย 

3.1 ค่าตอบแทนที)เป็นตัวเงิน 

   ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในรอบปี 2560 และปี 2559 ในรูปของค่า
บาํเหน็จ และค่าเบี8ยประชุม 

(หน่วย : พนับาท) 

รายชื)อกรรมการบริษัท 
ค่าตอบแทน 

ปี 2559รวม 

(บาท) 

ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทน 

ปี 2560 

รวม (บาท) 
คณะกรรมการ

บริษทั 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

สรรหาฯ 
คณะกรรมการ

บริหาร 
1 นายอภิรักษ ์ วานิช 660.00 672.00 - - - 672.00 
2 นายวชิยั เทพเฉลิม 604.00 372.00 220.00 10.00 - 602.00 
3 นางพจนา มาโนช 612.00 372.00 - - 266.00 638.00 
4 นพ.สุชา นิมมานนิตย ์ 512.00 372.00 - - 166.00 538.00 
5 นพ.กฤษฎา  บานชื�น 634.00 372.00 270.00 10.00 - 652.00 
6 นายศิริชยั มาโนช 718.00 592.00 - - 163.00 755.00 
7 นางสาวกาญจนา วานิช 360.00 360.00 - - - 360.00 
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8  ร้อยตรีกิตติ     ธรณินทร์  62.00 - - - - - 
8 นางสาวอรนุช วานิช 372.00 360.00 - - - 360.00 
9 นพ.สานิตย ์ ชากฤษณ์ 512.00 372.00 - - 166.00 538.00 

10 รศ.ดร.นพ.อติเรก จิวะพงศ ์ 604.00 348.00 240.00 10.00 - 598.00 
11 นางฐิตะวฒัน์ โพธานนัท ์ - 285.00 200.00 - - 485.00 
   5,650.00 4,477.00 930.00 30.00 761.00 6,198.00 

   

   ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
   บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนให้แก่ผูบ้ริหารและกรรมการบริหาร ในรูปของเงินเดือน 
โบนสั และค่าเบี8ยประชุม ในรอบปี 2560 และปี 2559 ดงันี8  

ปี 2560 ปี 2559 

28,848,799 บาท 24,098,167 บาท 
 

3.2 ค่าตอบแทนอื)น : ไม่มี 

 
4. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

 บริษทัฯ ส่งเสริมและสนบัสนุนการฝึกอบรมและใหค้วามรู้กบักรรมการ ผูบ้ริหาร เลขานุการ
บริษทัฯ เป็นตน้ เพื�อเป็นการเสริมสร้างพฒันาการปฏิบติัอยา่งต่อเนื�อง คณะกรรมการบริษทั เขา้ร่วม
ในการสัมมนาที�จดัโดยหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ เพื�อพฒันาและเพิ�มทกัษะในการปฏิบติัหน้าที�ใน
ฐานะกรรมการบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ�งขึ8 น ซึ� งกรรมการบริษัท เข้ารับการอบรมและ
สัมมนาในหลกัสูตรต่างๆ ของ IOD 
 ในปี  2560 มีกรรมการเข้าอบ รมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 
(140/2017) จาํนวน 1 ท่าน คือนางฐิตะวฒัน์  โพธานนัท ์
5. เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั8ง นางประภาพรรณ  ตัณฑวิรัตน์ ทาํหน้าที�เลขานุการบริษทั  
เพื�อรับผิดชอบการทาํหน้าที�ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละประกาศที�
คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนกําหนด รวมทั8 งมีหน้าที�ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงาน
สารสนเทศในส่วนที�รับผิดชอบต่อหน่วยงานกาํกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบและ
นโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท ประสานงานและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการบริษทั และมติที�ประชุมผูถื้อหุ้น เพื�อให้งานสําเร็จลุล่วงและเป็นไปตามหลกัการ
กาํกบัดูแลกิจการที�ดี ตลอดจนหนา้ที�อื�นๆ ตามที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  



  บรษิทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) 
 

40 
รายงานประจาํปี 2560 

 ทัDงนีD เลขานุการบริษัทมีหน้าที)และความรับผดิชอบหลกั ดังต่อไปนีD 

1. ใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการเกี�ยวกบัขอ้กฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ของบริษทัฯ 
และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสมํ� าเสมอ รวมถึงรายงานการ
เปลี�ยนแปลงที�มีนยัสาํคญัแก่กรรมการ 

2. จดัการประชุมผูถื้อหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และขอ้พึงปฏิบติัต่างๆ 

3. บันทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั8 ง
ติดตามใหมี้การปฏิบติัตามมติที�ประชุมผูถื้อหุน้และที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั 

4. ติดต่อและสื� อสารกับผูถื้อหุ้นทั�วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุ้น และ
ข่าวสารของบริษทัฯ  

5. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั 
 
ประวตัิเลขานุการบริษัท 

เลขานุการบริษัท นางประภาพรรณ ตณัฑวรัิตน์ 

วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี การบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวตัิการฝึกอบรม - Anti – Corruption The Practical Guide (ACPG)  
     รุ่นที� 12 ปี พ.ศ. 2558 
- Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) 

รุ่นที� 18 ปี พ.ศ. 2551 
ตําแหน่งงานปัจจุบัน - ที�ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 

- ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเอกชล 
- เลขานุการบริษทัฯ 

 

6. การสรรหาและแต่งตัDงกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

6.1 การสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการอสิระ 

  ในการแต่งตั8 งกรรมการบริษัท การพิจารณาต้องมาจากคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน จาํนวน 4 ท่าน ซึ� งเป็นกรรมการอิสระทั8งหมด  ทั8งนี8  คณะกรรมการบริษทัได้
มอบหมายใหท้าํหนา้ที�พิจารณาคุณสมบติัและคดัเลือกบุคคลที�จะเป็นกรรมการบริษทั  และนาํเสนอ
ชื�อดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื�อพิจารณาให้ความเห็นชอบในกรณีที� เป็นการแต่งตั8 ง
กรรมการบริษทัใหม่เพื�อทดแทนตาํแหน่งเดิมที�ว่างลงก่อนครบวาระ โดยมติแต่งตั8งบุคคลเขา้เป็น
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กรรมการบริษทัแทนตาํแหน่งกรรมการบริษทัเดิมที�วา่งลงดงักล่าว ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของกรรมการบริษัทที�ยงัเหลืออยู่ หรือกรณีเป็นการแต่งตั8 งกรรมการบริษัทใหม่ 
คณะกรรมการสรรหาฯ จะเสนอชื�อต่อคณะกรรมการบริษทั เพื�อให้พิจารณาเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อ
หุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั8งต่อไป 
  และเนื�องจากองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั จะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการ
อิสระ เป็นจาํนวนไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการบริษทัทั8งคณะ ดงันั8น กระบวนการในการสรร
หากรรมการอิสระ จะใชว้ิธีเดียวกบัการสรรหากรรมการบริษทั และไดก้าํหนดคุณสมบติักรรมการ
อิสระเพิ�มเติมตามคุณสมบติักรรมการอิสระของบริษทั 
  ทั8 งนี8  คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื�อ
กรรมการที�มีคุณสมบติัเหมาะสมดว้ย 
  หลกัเกณฑ์การแต่งตัDงกรรมการบริษัท 

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อหนึ�งเสียง 
(2) การเลือกตั8งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั8งเป็นรายบุคคลหรือหลายคน

พร้อมกนัเต็มตามจาํนวนกรรมการทั8งหมดที�จะตอ้งเลือกตั8งในคราวนั8นก็ได ้
ทั8งนี8 ตามแต่ที�จะประชุมจะเห็นสมควรโดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่วา่จะ
เป็นการเลือกตั8งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนดงักล่าว บุคคลแต่ละคนที�ผูถื้อหุ้น
ออกเสียงเลือกตั8งจะไดรั้บคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ตามจาํนวนหุน้ที�ผูถื้อหุน้นั8น
มีอยู่ทั8งหมดตาม (1)  โดยผูถื้อหุ้นดงักล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้กบัผูถื้อหุ้น
ผูใ้ดมากกวา่หรือนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซึ� งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมา เป็นผูไ้ด้รับเลือกตั8 งเป็น
กรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที�จะพึงเลือกตั8งในครั8 งนั8น ในกรณีที�บุคคลซึ� ง
ไดรั้บเลือกตั8งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที�จะ
พึงมี ใหป้ระธานที�ประชุมออกเสียงไดเ้พิ�มขึ8นอีก 

  กรณีที�ต ําแหน่งกรรมการว่างลงเนื�องจากสาเหตุอื�นนอกจากครบวาระออกจาก
ตาํแหน่ง กรรมการให้กรรมการพิจารณาเลือกบุคคลซึ� งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็น
กรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูอ้อกไปนั8นจะเหลือ
นอ้ยกวา่สองเดือน ทั8งนี8  มติการแต่งตั8งบุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวตอ้งไดรั้บคะแนนเสียง 
ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการที�ยงัเหลืออยู ่

6.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง 
  ในการสรรหาผูม้าดาํรงตาํแหน่ง ผูบ้ริหารระดับสูง ตั8 งแต่ระดับผูอ้าํนวยการ รอง
ผูอ้าํนวยการ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ คณะกรรมการบริหารจะเป็นผูพ้ิจารณาเบื8องตน้ ในการกลั�นกรอง
สรรหาบุคคลที�มีคุณสมบติัครบถว้น เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ที�
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เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ เขา้ใจในธุรกิจของบริษทัฯ เป็นอย่างดี และสามารถ
บริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมาย ที�คณะกรรมการบริษทักาํหนดไวไ้ด ้ก่อนนาํเสนอต่อ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณา และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป 
 6.3 แผนการสืบทอดตําแหน่ง  
  บริษัทฯ มีการจดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่ง พิจารณาผูที้� เหมาะสม สําหรับตาํแหน่ง
ผูบ้ริหารระดบัสูง ซึ� งอยู่ในกระบวนการสรรหาผูบ้ริหารตามนโยบายเงื�อนไขของบริษทั นอกจาก
ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถแลว้ ก็ควรเป็นผูที้�เป็นคนดีและคนเก่ง ที�พร้อมจะพฒันาทกัษะ และ
มีประสบการณ์รอบรู้งานในธุรกิจที�ตอ้งรับผดิชอบ องคป์ระกอบของการมีวุฒิภาวะความเป็นผูน้าํ มี
วิสัยทัศน์กว้างไกล และปฏิบัติตามพันธกิจของบริษัทเป็นส่วนสําคัญที�จะนําพาบริษัทไปสู่
ความสาํเร็จ 
 
7. การดูแลเรื)องการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัฯ มีการดูแลเรื�องการใชข้อ้มูลภายในตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี โดยไดก้าํหนด
ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื�อให้เป็นหลกัปฏิบติัและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนกังานของบริษทัฯ ซึ� งมีนโยบายการซื8อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัและการใช้ขอ้มูล 
เป็นส่วนหนึ�งของจรรยาบรรณธุรกิจ โดยวางแนวปฏิบติัไว ้ดงันี8  
1. กาํหนดใหพ้นกังานทุกระดบัของบริษทัฯ รักษาขอ้มูลภายในและเอกสารที�ไม่สามารถ

เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อนันาํไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ เพื�อตนเองหรือครอบครัว หรือพวก
พอ้งในทางมิชอบ 

2. กาํหนดให้ผูบ้ริหารและพนกังานซึ� งอยูใ่นหน่วยงานที�รับทราบขอ้มูลภายใน ห้ามทาํ
การซื8อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน 

3. ทาํการเปิดเผยการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร (ตามที�ไดนิ้ยามไว้
ในพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทุน) โดยกรรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ที�จดัทาํและรายงานการซื8อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ
ภายใน 1 เดือนนับจากวนัรับตาํแหน่งครั8 งแรก และจดัทาํภายใน 3 วนัทาํการหลังจากที�มีการ
เปลี�ยนแปลงไปยงัสาํนกัคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พร้อมทั8งแจง้การถือ
ครองหรือการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวต่อเลขานุการบริษทัทราบ 

4. บริษทัฯ กาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหารทุกท่านของบริษทัฯ ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ละสํานักงาน กลต. เรื�องการจดัทาํและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพยข์อง
ผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชี โดยเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพยข์องตนต่อสํานกังาน กลต. ภายใน 
30 วนันับแต่วนัที�ได้รับตาํแหน่ง และภายใน 3 วนันับจากการมีการซื8อขาย/โอนหลกัทรัพย ์ถ้า
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ผูบ้ริหารท่านใดไม่ปฏิบติัตามก็จะมีโทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ.2535   
  และกาํหนดขอ้ปฏิบติัและบทลงโทษไวใ้นขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการทาํงานของบริษทัฯ 
เพื�อป้องกนัพนกังานของบริษทัฯ นาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯไปใช ้เพื�อประโยชน์ส่วนตวัซึ� งขดั
ต่อประโยชน์หรืออาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัฯ 

8. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) ในรอบปีที�ผ่านมา ซึ� งทางบริษทัฯ จ่าย
ให้แก่บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั รวมทั8งสิ8น 895,000 บาท (แปดแสนเกา้หมื�นห้าพนั
บาทถว้น) 
2. ค่าบริการอื�นๆ (Non-Audit Fee) 
  - ไม่มี - 

9. บุคลากร 

9.1 จํานวนพนักงาน 
 จาํนวนพนกังาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และวนัที� 31 ธันวาคม 2559 ของบริษทัมี 
ดงันี8  

รายละเอยีด 

 

จํานวน (คน) 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

ผูป้ฏิบติังานฝ่ายแพทยแ์ละฝ่ายการพยาบาล 1,056 1,104 
ผูป้ฏิบติังานฝ่ายบริหาร 291 326 

รวมจํานวนพนักงาน 1,347 1,430 

 

  9.2 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน 

  บริษัทฯ จ่ายผลตอบแทนรวมให้แก่พนักงาน ซึ� งประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง
ล่วงเวลา ค่าวิชาชีพ ค่าครองชีพ เงินโบนสั เงินสมทบประกนัสังคม เงินสมทบกองทุนสํารองเลี8ยง
ชีพ ค่ารักษาพยาบาล และสวสัดิการอื�นๆ ในรอบปี 2560 และปี 2559  

ปี 2560 ปี 2559 

535.25 ลา้นบาท 511.99 ลา้นบาท 
  
 9.3 การพฒันาบุคลากร 

1) บริษัทฯ ให้ความสําคัญในการพฒันาพนักงาน เพื�อเพิ�มพูนความรู้ ทักษะการ
ปฏิบติังาน ความเชี�ยวชาญ เพื�อนํามาใช้ในการพฒันาประสิทธิภาพการทาํงานและคุณภาพการ
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ให้บริการ โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมให้พนักงานได้ฝึกฝนและพฒันาตนเองอย่าง
สมํ�าเสมอใหเ้หมาะสมตามแต่ละสายงาน ทั8งระดบัผูบ้ริหารและระดบัปฏิบติัการ 

ทั8งนี8บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การฝึกอบรมขึ8นภายในบริษทัฯ ตลอดจนมีการส่งพนกังานเขา้
รับการฝึกอบรมจากสถาบนัภายนอกดว้ย โดยในปี 2560 มีการฝึกอบรมในดา้นต่างๆ ซึ� งรวมถึงเรื�อง
สิ�งแวดลอ้ม เช่น 

- การปฐมนิเทศพนกังานใหม่ เพื�อเป็นการแนะนาํองค์กร และช่วยให้ผูเ้ขา้ร่วม
งานใหม่เข้าใจในวฒันธรรมองค์กร โครงสร้างการบริหารและการจดัการ 
ผูบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงานแผนกต่างๆ รวมถึงกฎระเบียบและวฒันธรรม
องค์กร ทั8 งนี8  เพื�อให้พนักงานมีความรู้และความเขา้ใจในหน้าที�รับผิดชอบ
เบื8องตน้ ซึ� งจะช่วยพฒันาและดึงศกัยภาพส่วนตวัให้พร้อมสําหรับการทาํงาน
ในองคก์ร 

- การฝึกอบรมและพฒันาความสามารถพนักงาน บริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทาง
ให้พนักงานทุกคนตอ้งผ่านการฝึกอบรมตามจาํนวนชั�วโมงที�กาํหนดไวเ้ป็น
พื8นฐาน และมีทั8 งหลักสูตรการอบรมตามสายวิชาชีพ, หลักสูตรพัฒนา
ความสามารถและทกัษะในสายงานบริหาร โดยมีวธีิการพฒันาทั8งในส่วนของ
การฝึกอบรมภายนอกและจดัฝึกอบรมภายใน ที�ครอบคลุมทั8งดา้นการพฒันา
ความรู้ การพฒันาทศันคติ และการพฒันาทกัษะ 

2) บริษทัฯ ให้ความสําคญัสําหรับการสร้างความผูกพนัของพนักงานในองค์กรมา
อยา่งต่อเนื�อง โดยจดัให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมสังสรรคปี์ใหม่ กิจกรรมร่วมทาํบุญใส่บาตร
ประจาํวนัพระและวนัปีใหม่ กิจกรรมการปฏิบติัธรรมเพื�อ “พฒันาจิตพฒันาคน”  

3) การพฒันาดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากการพฒันาฝึกอบรมทกัษะใน
การทาํงาน บริษทัฯ ยงัมุ่งเนน้พฒันาพนกังานให้เป็นคนเก่งและคนดีของสังคม โดยปลูกฝังในการ
สร้างความสํานึกในการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื�อง เช่น การเปิดโอกาสให้ผูบ้ริหารและ
เจา้หน้าที�ทุกระดบัเขา้ร่วมในกิจกรรมอบรมความรู้เกี�ยวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาด
หลักทรัพยฯ์ เพื�อนําโครงการและความรู้ต่างๆ มาสานต่อกิจกรรมภายในองค์กร สนับสนุนให้
พนกังานและผูบ้ริหารเขา้ร่วมโครงการช่วยเหลือสังคมต่างๆ เพื�อเป็นการปลูกจิตสํานึกทางสังคม
ให้แก่พนกังาน เช่น โครงการบริจาคเลือดเอกชล โครงการบา้นสวยดว้ยมือเรา โครงการเอกชลร่วม
ใจ รักษสิ์�งแวดลอ้ม โครงการอบรม CPR ใหห้น่วยงานราชการและมูลนิธิต่างๆ เป็นตน้ 

4) บริษทัฯ ให้ความสําคญัเกี�ยวกบัความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานที�ทาํงาน 
โดยการให้ความรู้ ข่าวสารผ่านสื�อต่างๆ ในองค์กร และจดัให้มีกิจกรรมการฝึกซ้อมดบัเพลิงและ
ฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ  
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การกาํกบัดูแลกจิการ  
 บริษทัฯ ตระหนกัดีว่าการกาํกบัดูแลกิจการเป็นตวักาํหนดโครงสร้างและกระบวนการของ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูถื้อหุน้ คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยมีเป้าหมาย
เพื�อเพิ�มความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจและเพิ�มมูลค่าของกิจการใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว 
 การกํากับดูแลกิจการเป็นบทบาทสําคัญของคณะกรรมการ ได้มอบหมายให้ประธาน
กรรมการบริหารและผูบ้ริหาร ปฏิบติัตามนโยบายดา้นการกาํกบักิจการต่างๆ ที�ประกาศใชแ้ละปรับ
แนวปฏิบติัของบริษทัใหเ้ขา้กบักฎระเบียบต่างๆ 
1. นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 
 คณะกรรมการบริษทั มีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทุ่มเท และเขา้ใจในความตอ้งการ
ของผูถื้อหุ้น สร้างความน่าเชื�อถือให้กบัผูล้งทุน และผูที้�มีส่วนไดเ้สียต่อการดาํเนินธุรกิจ เพิ�มมูลค่า
ขององค์กรและส่งเสริมการเติบโตอย่างย ั�งยืน โดยยึดหลกับรรษทัภิบาลที�ดี กาํหนดนโยบายการ
บริหาร และระบบกาํกบัดูแลเพื�อให้การดาํเนินงานขององค์กรดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และ
บรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมาย ดาํเนินธุรกิจที�ยึดมั�นในความโปร่งใส รับผิดชอบต่อผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทุกฝ่าย รวมทั8งยดึมั�นในความรับผดิชอบต่อสังคมเพื�อประโยชน์ส่วนรวม  

คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาทบทวนคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการ และเผยแพร่นโยบาย
ดงักล่าวได ้บนเวบ็ไซต ์www.aikchol.com  

นโยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการมีแนวทางครอบคลุมเนื8อหาทั8งหมด 5 หมวด ต่อไปนี8  1) 
สิทธิผูถื้อหุน้ 2) การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 3) บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 4) การ
เปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และ 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 
การปฏิบัติตามหลกัการดูแลกจิการที)ดีของบริษัท ปี 2560 
โดยสรุปสาระสาํคญัการดาํเนินการดา้นการกาํกบัดูแลกิจการเป็นดงันี8  
หมวดที) 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 1. สิทธิทั)วไปและความเท่าเทยีมกนั 
  บริษทัฯ ให้ความสําคญัต่อสิทธิขั8นพื8นฐานของผูถื้อหุ้น อนัไดแ้ก่ การซื8อขายและการ
โอนหุน้ การไดรั้บส่วนแบ่งในผลกาํไรของบริษทัฯ การเขา้ร่วมประชุมเพื�อใชสิ้ทธิออกเสียงในการ
ประชุมผูถื้อหุ้นอย่างเป็นอิสระและเท่าเทียมกัน การร่วมตดัสินใจเรื� องสําคัญของบริษัทฯ การ
แต่งตั8 งหรือถอดถอนกรรมการ การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั8 งและกําหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี และการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษทัฯ อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และ
เพียงพอ ผา่นช่องทางที�เขา้ถึงง่าย สนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิของตนอยา่งเตม็ที�ผา่นการประชุม
ผูถื้อหุน้  
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 บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุนสถาบนั ในการ
เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น โดยบริษทัฯ ใชส้ถานที�จดัการประชุมซึ� งมีระบบขนส่งมวลชนเขา้ถึงและ
เพียงพอเพื�อใหผู้ถื้อหุน้สามารถเดินทางเขา้ร่วมการประชุมไดอ้ยา่งสะดวก  
 2. กาํหนดการประชุมผู้ถือหุ้น  
  2.1 บริษทัฯ กาํหนดให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเป็นประจาํทุกปีภายใน 4 เดือน

นับแต่วนัสิ8นรอบปีบญัชีของบริษทัฯ ตามหลักเกณฑ์ที�กฎหมายกาํหนดและหากมีความ
จาํเป็นเร่งด่วนที�จะต้องพิจารณาวาระพิเศษที�อาจเป็นเรื� องที�กระทบหรือเกี�ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น ซึ� งจาํเป็นต้องได้รับอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทัฯ 
สามารถเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ได ้ 

  2.2 ในปี 2560 บริษทัฯ ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในวนัศุกร์ที� 21 เมษายน 2560 ณ หอ้ง
ประชุม 1 ชั8น 3 อาคาร 2 โรงพยาบาลเอกชล เลขที� 68/3 หมู่ 2 ถนนพระยาสัจจา อาํเภอเมือง จงัหวดั
ชลบุรี และตลอดปี 2560 บริษทัฯ ไม่มีการเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้   
 3. การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า  
  3.1 ในปี  2560 ในการประชุมคณ ะกรรมการบริษัท  ครั8 งที�  301 เมื� อว ันที�  22 

กุมภาพนัธ์ 2560 มีมติให้มีการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีในวนัที� 21 เมษายน 2560 
และเปิดเผยมติการประชุม วนัประชุม และระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั8งเผยแพร่ขอ้มูล
ในเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื�อให้ผูถื้อหุ้นรับทราบล่วงหนา้ในวนัที�คณะกรรมการมี
มติก่อนการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม 

   3.2 จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น ซึ� งมีรายละเอียดขอ้มูล พร้อมคาํชี8 แจงเหตุผล
ประกอบ  ความคิดเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ ใน
การพิจารณา โดยปี 2560 ส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม  23 วนั เพื�อให้ผูถื้อหุ้นมี
ขอ้มูลเพียงพอในการตดัสินใจ และสามารถใช้สิทธิได้เต็มที� โดยไดชี้8 แจงรายละเอียดของ
เอกสารที�ผูถื้อหุ้นตอ้งนาํมาแสดงในวนัประชุม เพื�อรักษาสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม รวมทั8ง
สิทธิออกเสียงลงมติของผูถื้อหุน้ไวด้ว้ยกนั  

   3.3 เพื�ออาํนวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้น บริษทัฯ เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบที�เกี�ยวขอ้งบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เป็นการล่วงหนา้ก่อนจดัส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย ์และก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั  

   3.4 ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 ว ันได้ลงประกาศหนังสือเชิญประชุมใน
หนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาไทย เป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนั  

   3.5 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้สนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื�อกรรมการ
บริษทั ล่วงหนา้ก่อนที�จะมีการจดัประชุมผูถื้อหุ้น เป็นระยะเวลา 45 วนั 
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 4. การดําเนินการประชุม  
  4.1 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นทาํการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมก่อนการประชุม หรือส่ง

หนงัสือมอบฉันทะ พร้อมหลกัฐานให้แก่บริษทัฯ ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม อยา่งน้อย 1 วนั 
เพื�อจะไดไ้ม่เสียเวลาตรวจสอบในวนัประชุม  
 4.2 เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถพิจารณาเลือกว่าจะเขา้ร่วมการประชุมตลอดทุก
เรื�องหรือจะเขา้ร่วมประชุมเฉพาะเรื�องก็ได้ ผูถื้อหุ้นที�เดินทางมาภายหลงัที�เริ�มการประชุม
แลว้ สามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดอ้ยา่งต่อเนื�องจนถึงเวลาเลิกประชุม โดยไม่จาํกดั
สิทธิของผูถื้อหุ้นในการเขา้ร่วมประชุมเพื�อออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที�อยูร่ะหวา่ง
การพิจารณาและยงัไม่ไดล้งมติ 
 4.3 จดัเตรียมอากรแสตมป์ในกรณีที�ผูถื้อหุ้นมีการมอบฉันทะมา โดยไม่ตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้าย 
 4.4 ก่อนเริ�มประชุมประธานที�ประชุมจะแนะนาํคณะกรรมการ คณะผูบ้ริหาร ผูส้อบ
บญัชีของบริษทั และที�ปรึกษากฎหมายซึ� งทาํหนา้ที�เป็นคนกลางให้ที�ประชุมรับทราบ แลว้จึง
ชี8แจงหลกัเกณฑแ์ละวธีิการขั8นตอนออกเสียงลงคะแนนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รับทราบ 
 4.5 ดาํเนินการประชุมอยา่งโปร่งใสและมีกลไกที�สามารถตรวจสอบได ้และในการ
ประชุมผูถื้อหุ้นมีประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เขา้ร่วมประชุมครบ ผูบ้ริหาร
ระดับสูง ที�ปรึกษากฎหมาย และผูส้อบบญัชี เขา้ร่วมประชุมทุกท่านเพื�อตอบคาํถามและ
รับทราบความเห็นของผูถื้อหุน้  
 4.6 ระหวา่งการประชุม เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการแสดงความ
คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ตั8งคาํถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอยา่งเหมาะสมเพียงพอ 
จากนั8 น ประธาน และผูบ้ริหารจะตอบคาํถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น แล้วจึงให้ที�
ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั8นๆ  
 4.7 สําหรับวาระการเลือกตั8งกรรมการ ประธานฯ จะดาํเนินการให้ผูถื้อหุ้นลงมติ
เป็นรายบุคคล  
 4.8 การประกาศมติที�ประชุม ภายหลงัการนบัคะแนนเสร็จสิ8นแลว้ เลขานุการบริษทั 
เป็นผูป้ระกาศให้ที�ประชุมทราบรายละเอียดของมติที�ประชุมในระเบียบวาระนั8นๆ โดยแยก
ประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย” 
 4.9 ประธานฯ จะดาํเนินการประชุมตามลาํดบัวาระการประชุมและไม่เพิ�มวาระการ
ประชุมโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 
 4.10 หลงัการประชุม กรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ที�เขา้ร่วมประชุมจะพบปะผูม้าร่วม
ประชุม เพื�อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นที�ไม่ประสงค์สอบถามในระหว่างการประชุมสามารถ
สอบถามเรื�องที�ตอ้งการทราบได ้ 
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 4.11 จดัให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ เพื�ออาํนวยความสะดวกในการ
ตรวจสอบเอกสารของผูถื้อหุ้น และจดัให้มีอากรแสตมป์ เพื�ออาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อ
หุน้ที�ไดรั้บมอบฉนัทะมาประชุม 
 4.12 มีการจดบนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นอย่างครบถว้น ตลอดจนขอ้ซักถาม
จากผูถื้อหุน้ 
 

 5. การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น 

 5.1 ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุ้นสิ8นสุด บริษทัฯ เผยแพร่มติที�ประชุม และผลคะแนน
แต่ละวาระผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในช่วงเยน็ของวนัประชุม  
 5.2 เผยแพร่รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น ผ่านช่องทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ รวมถึงนาํส่งตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชุม 

 

หมวดที) 2   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

 บริษทัฯ ปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นแต่ละรายเท่าเทียมกนั บนสิทธิขั8นพื8นฐานในฐานะผูถื้อหุ้นโดยไม่
คาํนึงถึง เพศ อายุ เชื8อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื�อ ฐานะทางสังคม สถานภาพทางความพิการ 
หรือความคิดเห็นทางการเมือง ดงันี8  
 1. การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท  
  บริษัทฯ มีช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นช่องทางหลักและกําหนดให้รอง
ประธานกรรมการ และเลขานุการบริษทั เป็นผูท้าํหนา้ที�เปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ นอกจากนี8 ยงัจดั
ให้มีช่องทางติดต่อสื�อสารเพิ�มเติม เช่น เวบ็ไซตบ์ริษทัฯ เป็นตน้ อีกทั8งผูถื้อหุ้นสามารถติดต่อขอรับ
ขอ้มูลไดจ้ากหน่วยงานที�รับผดิชอบโดยตรง เช่น เลขานุการบริษทั แผนกทะเบียนหุน้ เป็นตน้  
 2. การจัดทาํเอกสาร 2 ภาษา  
  บริษทัฯ จดัทาํขอ้มูลภาษาไทยและภาษาองักฤษในการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศ
ทุกรายการ ทั8 งการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หนังสือเชิญ
ประชุมผูถื้อหุน้ เอกสารประกอบการประชุมผูถื้อหุน้ รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ ขอ้มูลบนเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ เป็นตน้  เพื�อให้ผูถื้อหุ้นเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนัทั8งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ 
 3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื)องเพื)อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและ

เสนอชื)อบุคคลเพื)อแต่งตัDงเป็นกรรมการล่วงหน้า  

  บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเรื�องเพื�อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมผูถื้อ
หุ้น และเสนอชื�อบุคคลเพื�อแต่งตั8 งเป็นกรรมการล่วงหน้า ตั8 งแต่วนัที�  1 ธันวาคม 2560 ถึง 14 
มกราคม 2561 ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่ละปี โดยบริษทัฯ เปิดเผยหลกัเกณฑ์และวิธีการ
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บนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ พร้อมทั8งแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั8งนี8  
กรรมการอิสระจะเป็นผูก้ลั�นกรอง และเสนอเรื�องดังกล่าวต่อที�ประชุมกรรมการ เพื�อพิจารณา
กาํหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ตามความเหมาะสมต่อไป 
 4. การมอบฉันทะให้ผู้อื)นเข้าประชุมแทน  
  บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นที�ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้สามารถมอบ
ฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ หรือบุคคลอื�นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน
ได ้ทั8งนี8บริษทัฯ จดัเตรียมหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแบบที�กระทรวงพาณิชยป์ระกาศกาํหนด 
โดยไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ ซึ� งผูถื้อหุ้นสามารถกาํหนดทิศทางการออกเสียง
ลงคะแนนได ้อย่างไรก็ตาม ในกรณีผูถื้อหุ้นตอ้งการใชรู้ปแบบอื�น บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือมอบ
ฉนัทะของกระทรวงพาณิชยทุ์กรูปแบบในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  
 5. การใช้บัตรลงคะแนนเสียง  
  บริษทัฯ ใช้บตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะในวาระเลือกตั8ง
กรรมการที�ผูถื้อหุน้สามารถเลือกตั8งไดเ้ป็นรายบุคคล และมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ที�ตนมีต่อ
การเลือกกรรมการ 1 คน  
 6. บริษัทฯ ไม่มีการเพิ)มเรื)องเพื)อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมจากที)แจ้งไว้แล้ว  
  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประธานในที�ประชุมได้ดาํเนินการประชุมตามลาํดบั
วาระการประชุมที�ได้แจง้ไวใ้นหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ�มวาระการประชุมที�ไม่ได้แจง้
ล่วงหนา้ 
 7. การรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  
  คณะกรรมการบริษทั กาํหนดใหก้รรมการ และผูบ้ริหาร รายงานการมีส่วนไดเ้สียของ
ตนและบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง เกี�ยวกบัการถือครองและการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์อง
บริษทัฯ ทุกครั8 งที�มีการเปลี�ยนแปลงโดยใหส่้งรายงานถึงเลขานุการบริษทั ทราบ 
 8. การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน  
  คณะกรรมการกาํหนดนโยบายป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายใน โดยกาํหนดมาตรการขอ้
หา้ม คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานในหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มูลงบการเงิน ฯลฯ 
ซื8อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน (คู่มือการ
กาํกบัดูแลกิจการที�ดี)  
 
หมวดที) 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญักับความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั8 งภายในและ
ภายนอกบริษทัฯ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ� งแวดล้อม ผูมี้ส่วนได้เสียที�สําคญัของ
บริษทัมีดงัต่อไปนี8  
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 1. ผู้ถือหุ้น นอกเหนือไปจากสิทธิขั8นพื8นฐาน สิทธิที�กาํหนดไวใ้นกฎหมาย ข้อบงัคบั
บริษทั เช่น สิทธิในการตรวจสอบจาํนวนหุ้น สิทธิในการรับใบหุ้น สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อ
หุ้นและออกเสียงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที�ประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึง
สิทธิที�จะไดรั้บผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแลว้ บริษทัยงัมีการให้ขอ้มูลแก่ผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียม
กนั และทนัเวลา และให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นในการเสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ เกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจของ
บริษทัในฐานะเจา้ของบริษทัอยา่งอิสระในที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

 2. ลูกค้า/ผู้ป่วย บริษทัให้บริการผูป่้วยอย่างมีจริยธรรมและในระดบัคุณภาพที�เหมาะสม
เป็นที�ไวว้างใจ โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและความพึงพอใจของผูป่้วย และประสิทธิภาพในการ
ใหบ้ริการเป็นสาํคญั  
 3. คู่ค้า/คู่สัญญา บริษทัฯ มีความประสงคใ์ห้การไดม้าซึ� งสินคา้และบริการเป็นไปอยา่งมี
มาตรฐาน โดยมีวตัถุประสงคช์ดัเจนในเรื�องของคุณภาพของสินคา้และบริการที�คู่ควรกบัมูลค่าเงิน 
ตามขอ้กาํหนดและเงื�อนไขการซื8อขายที�ไดท้าํเป็นสัญญาอยา่งยติุธรรมและมีจริยธรรม ดงันี8  
  3.1 ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื�อนไขต่างๆ ที� มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด 

โปร่งใสและเท่าเทียมกนั 
  3.2 ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการคา้กบัคู่คา้โดยไม่สุจริต 
  3.3 ในกรณีไม่สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขได ้จะรีบแจง้ให้คู่คา้ทราบล่วงหน้า เพื�อ

ร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาดว้ยหลกัแห่งความสมเหตุสมผล 
 4. คู่แข่งทางการค้า บริษทัประพฤติตามกรอบกติกาที�ดี ภายใตก้รอบของกฎหมาย รวมทั8ง
ปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้อยา่งสุจริต เป็นธรรม โดยบริษทัถือวา่คู่แข่งทางการคา้เป็นปัจจยัหนึ�งที�ทาํ
ให้บริษทัมีความมุ่งมั�นในการพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการให้ดียิ�งขึ8นแก่ลูกคา้
และผูป่้วย 
 5. พนักงาน  บริษทัตระหนกัเสมอว่า พนกังานเป็นทรัพยากรที�มีคุณค่าและเป็นปัจจยัที�
สาํคญัยิ�งในการขบัเคลื�อนใหบ้ริษทัสามารถดาํเนินงานไดบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย บริษทัปฏิบติั
ต่อพนกังาน ดงันี8  
  5.1 ปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่มีขอ้ยกเวน้ในเรื�องถิ�นกาํเนิด 

เชื8อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส ภาษา หรือตาํแหน่ง ไม่มีการใชห้รือสนบัสนุนการ
ใชแ้รงงานเด็ก การคา้มนุษย ์และไม่สนบัสนุนแนวทางการทุจริตและคอร์รัปชั�นทุกรูปแบบ  

  5.2 ใหผ้ลตอบแทนที�เหมาะสมกบัพนกังาน รวมถึงสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯ ทั8งในระยะสั8 นคือ เงินเดือน โบนสั ดว้ยการนาํระบบค่าตอบแทนที�สะทอ้นผล
การปฏิบติังานมาเป็นเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบติังาน และระยะยาวคือ กองทุนสํารองเลี8ยง
ชีพ ซึ� งเป็นสวสัดิการที�เป็นหลกัประกนัทางการเงินใหแ้ก่พนกังาน 

  5.3 จดัสวสัดิการอื�นๆ เช่น สวสัดิการด้านการรักษาพยาบาลให้แก่พนักงานและ
ครอบครัว กองทุนกูย้มืสาํหรับพนกังาน การใหทุ้นการศึกษาบุตรพนกังานของบริษทั 
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    5.4 จดัให้มีสภาพแวดลอ้มและสุขอนามยัในสถานที�ทาํงานให้มีความปลอดภยัแก่
ชีวิต สุขภาพ ร่างกายและทรัพยสิ์นของพนกังาน บริษทัไดค้าํนึงถึงความปลอดภยัทั8งต่อการ
ปฏิบติังานของพนกังาน และต่อบริษทั โดยจดัให้มีการอบรมให้กบัพนกังานทุกระดบั เช่น 
จดัใหมี้การอบรมการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั และการซอ้มอพยพหนีไฟ 

    5.5 ให้ความสําคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถ และทกัษะของพนักงาน 
เพิ�มเติมในสาขาวิชาที�เกี�ยวขอ้งกบัหนา้ที�ของตนเองเพื�อเพิ�มศกัยภาพให้กบัพนกังาน โดยให้
โอกาสอยา่งทั�วถึงและสมํ�าเสมอ  

    5.6 มีนโยบายในการปฏิบติัเกี�ยวกบัการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิ�  
ซึ� งพนกังานทุกระดบัของบริษทัปฏิบติังานโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�มีลิขสิทธิ� ถูกตอ้ง 

    5.7 เปิดโอกาสให้พนกังานทุกคน ในบริษทัฯ ไดรั้บฟังแนวคิดหรือหากมีปัญหา มี
ขอ้คิดเห็นสามารถเสนอขอ้ร้องเรียนกบัผูบ้ริหารโดยตรงเพื�อพิจารณาการพฒันาปรับปรุง
ขบวนการปฏิบติังาน มีโครงการ “ดาวเด่นเอกชล” เพื�อเป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจให้แก่
พนกังานที�ปฏิบติังานดีเด่นและปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ของบริษทั 

 6. ชุมชน สังคม และสิ)งแวดล้อม   
  บริษทัฯ มีความมุ่งหวงัที�จะปฏิบติัต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม การรักษามาตรฐานด้าน
ความปลอดภยัและการควบคุมมลภาวะในการดาํเนินธุรกิจ มีจิตสํานึกและตระหนักในความเป็น
ส่วนหนึ� งของสังคม  สนบัสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน มีส่วนร่วมในโครงการการ
ประหยดัพลงังานเพื�อเป็นการปลูกฝังใหเ้ป็นนิสัยส่วนตวัและนาํกลบัมาใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้
 
หมวดที) 4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  
 บริษทัฯ มีนโยบายที�จะเปิดเผยข้อมูลทั8งทางการเงินและข่าวสารทั�วไปของบริษทั ต่อผูถื้อหุ้น 
รวมถึงสาธารณชนทั�วไป เป็นไปอย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน ทั�วถึง เท่าเทียม โปร่งใส และทนัเหตุการณ์ 
รวมทั8งเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
 1. การรายงานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ และการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและ

ผู้บริหาร 
 1.1 ขอ้มูลค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารจะถูกเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี (แบบ 56-2)  
 1.2 กรรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ที�รายงานการถือครองหลกัทรัพยต่์อ ก.ล.ต. ทุกครั8 งที�มี
การซื8อ ขาย หรือโอนหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 2. การรายงานข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ 

 2.1 รองประธานกรรมการ และ/หรือเลขานุการบริษัท มีหน้าที�ในการเปิดเผย
สารสนเทศ ทั8งที�เป็นสารสนเทศทางการเงินและที�ไม่ใช่ทางการเงินอยา่งเพียงพอ เชื�อถือได้
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และทนัเวลา เพื�อให้ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ ไดรั้บสารสนเทศอยา่งเท่าเทียม
กนัตามที�กาํหนด 
 2.2 มีการจดัทาํและปรับปรุงขอ้มูลบนเว็บไซต์ให้มีความครบถว้นอย่างสมํ�าเสมอ 
รวดเร็ว ทันสถานการณ์เพื�อให้แน่ใจว่าผูถื้อหุ้นสามารถหาข้อมูลประกอบการพิจารณา
เพิ�มเติม และติดต่อกบัหน่วยงานที�รับผิดชอบต่อการให้ขอ้มูลไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ช่องทางการรายงานขอ้มูลสารสนเทศดงันี8  
  1) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และ ก.ล.ต. 
  2) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) 
  3) ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ที� www.aikchol.com  
  4) การจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทางไปรษณีย ์
 2.3 จดัทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินใน
รายงานประจาํปี ลงนามโดยประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

  2.4 บริษทัฯ มีช่องทางที�หลากหลายในการสื�อสารกบัผูถื้อหุ้นและนกัลงทุน ไม่วา่จะ
เป็นตามที�กฎหมายกาํหนด เช่น แบบ 56-1 รายงานประจาํปี เวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภายใตห้วัขอ้ “นกัลงทุนสัมพนัธ์”  

  2.5 จดัใหมี้แผนกทะเบียนหุ้น ทาํหนา้ที�อาํนวยความสะดวก และติดต่อสื�อสารกบัผู ้
ลงทุนสถาบนั ผูถื้อหุน้ รวมทั8งนกัวเิคราะห์และภาครัฐที�เกี�ยวขอ้ง ซึ� งผูล้งทุนสามารถติดต่อขอทราบ
ขอ้มูลบริษทัไดที้�โทร 0-3893-9999 ต่อ 1126 หรือที� Web Site : www.aikchol.com หรือที� e-mail 
address : ir@aikchol.com 
  
หมวดที) 5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการบริหารมีหนา้ที�ความรับผิดชอบแยกต่างหาก
จากกนัและไม่ใช่บุคคลเดียวกนั โดยประธานกรรมการมาจากการเลือกตั8งของกรรมการบริษทัฯ ทาํ
หน้าที�เป็นประธานในที�ประชุม โดยควบคุมการประชุมของคณะกรรมการบริษทัให้เป็นไปตาม
ระเบียบวาระการประชุม และสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น ตั8 ง
คาํถามหรือขอ้สังเกต ใหค้าํปรึกษาและให้ขอ้เสนอแนะต่อผูบ้ริหาร และสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจ
ของบริษทัฯ และไม่กา้วก่ายในการบริหารจดัการกิจการของบริษทัฯ  
 สําหรับประธานกรรมการบริหารทาํหนา้ที�บริหารจดัการกิจการของบริษทัฯ และกาํกบัดูแล
ให้การดาํเนินงานของบริษทัฯ เป็นไปตามขอ้บงัคบั มติที�ประชุมผูถื้อหุ้น มติคณะกรรมการบริษทั 
นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง นอกจากนี8คณะกรรมการ
บริษัท มีกรรมการที� เป็นอิสระ 4 ท่าน ซึ� งจะทําให้เกิดการคานอํานาจ และการสอบทานการ
บริหารงาน  
 ในปี 2560 มีการปฏิบติั ดงันี8  
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1. ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อพิจารณาทบทวนวิสัยทศัน์ และกาํหนดเป้าหมาย
ขององคก์ร 

2. จดัทาํแบบประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั แบบองค์คณะ และ
คณะกรรมการชุดยอ่ย 

3. จดัทาํแบบประเมินผลการปฏิบติังานของประธานกรรมการบริหาร ซึ� งประเมินโดย
กรรมการบริษทัทุกคน 

4. ติดตามผลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกาํหนดให้มีการรายงานความกา้วหน้า
ของผลการดาํเนินงานอยา่งสมํ�าเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกครั8 งที�มี
การประชุม 

5. ในการประชุมเพื�อพิจารณาผลการปฏิบติังานของกรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร มีนโยบาย
ให้กรรมการผูที้�ถูกประเมินหรือผูที้�เกี�ยวขอ้ง ตอ้งออกจากห้องประชุมเพื�อความเป็น
อิสระในการอภิปรายปัญหาต่างๆ เกี�ยวกบัการจดัการ และพิจารณาผลงานของผูถู้ก
ประเมิน อย่างโปร่งใส และไม่มีอคติต่อกัน โดยในปี 2560 มีการประชุมดังกล่าว 
จาํนวน 2 ครั8 ง คือ ครั8 งที� 304/2560 และ 305/2560  

6. ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั มีวาระเรื�องพิจารณาประเมินผลการดาํเนินงาน
และพิจารณาเงินเดือนของตาํแหน่งผูบ้ริหาร เมื�อการปฏิบติังานครบวาระ 1 ปี  โดยใน
ปี 2560 มีการประชุมพิจารณา จาํนวน 1 ครั8 ง คือ ครั8 งที� 306/2560 

7. ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั8 งที� 306 เมื�อวนัที� 22 ธนัวาคม 2560 กรรมการ
ไดพ้ิจารณากาํหนดวนัประชุม และวาระการประชุมที�สาํคญั ล่วงหนา้ตลอดทั8งปี 

8. ไม่มีกรรมการบริษทัท่านใดดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัจดทะเบียนเกิน 5 แห่ง 
 

ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 “มุ่งสร้างสรรคธุ์รกิจที�ดูแลรักษาทั8งชีวิต สังคม และสิ�งแวดลอ้มอย่างย ั�งยืน” คืออุดมการณ์ดา้น
ความรับผิดชอบต่อสังคมของเรา ซึ� งตลอดเวลาที�ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางความ
รับผิดชอบต่อสังคมหลายโครงการอยา่งต่อเนื�อง พนกังานทุกระดบัลว้นมีส่วนสนบัสนุนโครงการโดย
อุทิศเวลา และความรู้ในสายวิชาชีพทั8งดา้นการแพทย ์การพยาบาล และสาขาต่างๆ สู่ประชาชนหลาย
รูปแบบ รวมทั8งเตม็ใจช่วยเหลือดา้นทุนทรัพยแ์ก่เด็กและเยาวชน   

1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

 บริษทัฯ เห็นวา่การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมยอ่มก่อให้เกิดความเชื�อมั�นกบัผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสีย จึงไดถื้อปฏิบติัเสมอมา โดยมีการดาํเนินการ เช่น :- 



  บรษิทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) 
 

54 
รายงานประจาํปี 2560 

1. ซื8อลิขสิทธิ� โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ อยา่งถูกกฎหมาย ไม่ละเมิดทรัพยสิ์น
ทางปัญญา 

2. มีการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคใ์นหน่วยงานทุกระดบั เพื�อป้องกนัความ
เสี�ยงที�จะเกิดขึ8น ไม่วา่จะเป็นการดาํเนินการต่างๆ ที�มีความผดิหรือการกระทาํที�
ไม่เป็นธรรมทั8งกบัหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ด้วยระบบรายงาน
ความเสี�ยง (Incident Report) 

3. บริษทัฯ ยดึมั�นกบัหลกัการบริหารที�มีบรรษทัภิบาลที�ดี มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้คณะกรรมการและผูบ้ริหาร ปฏิบติัหน้าที�
ดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริต ตรงไปตรงมา จึงจดัทาํกฎบตัรกรรมการทุกชุด และ 
คู่มือนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ให้กรรมการและผูบ้ริหารปฏิบติัตาม 
เพื�อใหอ้ยูภ่ายใตก้รอบของกฎหมาย และระเบียบของบริษทัฯ  

4. กาํหนดให้พนักงานทุกคนปฏิบติัตามจรรยาบรรณบริษัทฯ และกําหนดให้
พนกังานใหม่ไดรั้บทราบแนวปฏิบติั กฎระเบียบในการดาํเนินธุรกิจขององคก์ร
ตามคู่มือจรรยาบรรณบริษทัฯ เพราะเชื�อวา่แนวทางดงักล่าวจะเป็นส่วนหนึ�งใน
การสร้างความเชื�อมั�นและความมั�นใจต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั)น 
 บริษทัฯ ส่งเสริมใหมี้ระบบบริหารจดัการเพื�อดาํเนินธุรกิจดว้ยจริยธรรม ความซื�อสัตย ์

และมีความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริษทัไดว้างแนวปฏิบติัเพื�อป้องกนัและขจดัการ
ทุจริตคอร์รัปชั�น ทั8งนี8  ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าที�สอบทาน วางระบบที�
เหมาะสมและมีประสิทธิผล ดว้ยเห็นความสําคญัว่าเมื�อมีระบบที�ดีแลว้ก็จะช่วยลดความเสี�ยงใน
กระบวนการปฏิบติังาน คน้หาขอ้บกพร่องไดท้นัท่วงที และจดัโครงสร้างกาํหนดระเบียบปฏิบติัให้
มีความรัดกุมและป้องกนัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น  
 บริษทัฯ มีนโยบายในการสนบัสนุนให้บริษทัคู่คา้ ตระหนกัและให้ความสําคญัในการ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น โดยไดมี้การสื�อสารเพื�อเสนอการงดรับผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ แก่
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั  

 บริษทัฯ จดัให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที�โปร่งใส จดัให้
มีช่องทางรับข้อร้องเรียน โดยมุ่งหวงัว่าพนักงานทุกคนจะร่วมกนัสอดส่องดูแลการปฏิบติัตาม
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี จดัช่องทางให้มีระบบรายงานความเสี�ยงในองคก์รที�ชดัเจนผา่นระบบ 
Intranet เพื�อสะดวกในการเขา้ถึงและรายงานขอ้มูลความเสี�ยง  

 

  โดยมีแนวปฏิบัติ ได้แก่  
- กําหนดนโยบายการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น จัดให้มีการ

ประเมินความเสี� ยงในด้านต่างๆ สื� อสารให้ บุคคลภายในบริษัทฯ และ
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บุคคลภายนอกไดท้ราบถึงขอ้ปฏิบติั เพื�อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอยา่งมี
คุณธรรม โดยวางนโยบายให้เจา้หน้าที�ภายในองค์กรทาํธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 
คือ มีความซื�อสัตยท์ั8งต่อตนเองและผูอื้�น 

- มีการวางระเบียบปฏิบติัเพื�อควบคุม และป้องกนัความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ8น โดยมี
ระเบียบดา้นการจดัซื8อจดัจา้ง, การเบิกจ่ายค่าใชจ่้าย และการจดัทาํงบประมาณ, 
การกาํหนดอาํนาจอนุมติัในแต่ละระดบัตามวงเงิน, การบริจาคเงินเพื�อสาธารณ
กุศล, การเลี8 ยงรับรอง หรือให้ของขวญั ซึ� งต้องมีการบันทึกเก็บข้อมูลเป็น
หลกัฐานเพื�อความโปร่งใสป้องกนัการนาํทรัพยสิ์นบริษทัฯ ไปใชใ้นทางมิชอบ  

- สื�อสารนโยบายการป้องกันการต่อต้านทุจริต ไปยงัหน่วยงานต่างๆ ภายใน
บริษัทฯ ผ่านช่องทาง เช่น การอบรมพนักงาน, การปฐมนิเทศ, การประชุม
ระดบัหัวหน้า, ตลอดจนสื�อสารผ่านทางระบบ Intranet, Web site ของบริษทัฯ 
โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาทุจริตร่วมกัน และยืนยนัในการ
ปฏิเสธการใชว้ธีิทุจริตคอร์รัปชั�นในการทาํธุรกิจ 

- บริษทัฯ เปิดโอกาสให้มีช่องทางรายงานแจง้เบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั�น หาก
พบเห็นการฝ่าฝืน หรือการกระทําที�ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือผิด
นโยบายบริษทัฯ ซึ� งมีพฤติกรรมที�ส่อไปทางทุจริตคอร์รัปชั�น ทางบริษทัฯ จดั
ให้มีมาตรการคุ้มครอง ให้กับผูใ้ห้ความร่วมมือในการรายงานดังกล่าว และ
หาทางป้องกนัความเสียหายใหก้บัผูร้ายงาน หรือผูร้้องเรียน 

- คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏิบติัหน้าที�ในการสอบทาน ตรวจสอบ กาํหนด
แผนงานประจาํปี ให้บริษทัฯ มีการกาํกบัดูแลกิจการอย่างเพียงพอ สอดคลอ้ง
กบันโยบายที�กาํหนดไว ้ 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 บริษทัฯ ยึดมั�นต่อการมีคุณธรรมและมนุษยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ การเคารพสิทธิ
มนุษยชนและศกัดิ� ศรีความเป็นมนุษย ์ซึ� งเป็นสิทธิขั8นพื8นฐานในการปฏิบติัต่อพนกังานและผูมี้ส่วน
ไดเ้สียให้มีสิทธิเสรีภาพ ความเท่าเทียมกนัภายใตก้ฎหมาย โดยให้สิทธิและส่งเสริมให้ทาํงานตรง
ตามความสามารถและศกัยภาพ มีการสร้างรายไดแ้ก่ผูพ้ิการอย่างต่อเนื�อง ดว้ยการจา้งผูพ้ิการเขา้
ร่วมงานตามความรู้ ความสามารถ 

บริษทัฯ มุ่งเน้นการบริการที�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดูแลรักษา มีนโยบาย
รับรองสิทธิผูป่้วย และได้ประกาศให้รับทราบถึงสิทธิและหน้าที�ของตนโดยทั�วถึง มีนโยบาย
ปกป้องขอ้มูลและความเป็นส่วนตวัของลูกคา้ รวมถึงพนกังานทุกคนจากบุคคลทั�วไป 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการปฏิบติัต่อแรงงานดว้ยความเป็นธรรม ดว้ยเห็นถึงคุณค่า
ของพนกังานที�จะเป็นแรงขบัเคลื�อนองค์กรให้มีความเจริญเติบโต โดยใช้หลกัความเสมอภาค เท่า
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เทียม ไม่แบ่งแยก และมีจริยธรรมในการปฏิบติัต่อพนกังาน นาํไปสู่การเสริมสร้างรากฐาน และการ
พฒันาองคก์รอยา่งมั�นคงและย ั�งยนื 
 บริษทัฯ ปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย สิทธิ และขอ้บงัคบัการ
ทาํงานของบริษทัฯ เคารพในสิทธิและหน้าที�ความรับผิดชอบของพนกังาน ไม่เลือกปฏิบติัในการ
จา้งงาน ไม่มีการจา้งแรงงานเด็ก มีความเสมอภาคทางโอกาส ไม่จาํกดัดา้นเชื8อชาติ ศาสนา ความ
คิดเห็นทางการเมือง เพศ เด็ก และคนพิการ เป็นตน้ ตลอดจนสร้างบรรยากาศที�ดีในการทาํงาน โดย
ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้มีความปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ อาชีวอนามยั รวมถึงการ
สร้างวฒันธรรมองคก์รใหมี้การเกื8อกลูซึ� งกนัและกนั 
 บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการจ้างงาน ด้วยการบริหารจัดการผลตอบแทนและ
สวสัดิการที�เหมาะสมและเป็นธรรมต่อพนกังานเพื�อใหพ้นกังานมีผลตอบแทนและมีคุณภาพชีวิตที�
ดี และเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถและความเชี�ยวชาญในงานนั8นๆ รักษาพนกังานที�มีความรู้
ความสามารถ กระตุ้นและจูงใจให้พนักงานทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ 
กาํหนดใหก้ารแต่งตั8ง โยกยา้ย ใหร้างวลั และลงโทษพนกังานเป็นไปดว้ยความเป็นธรรม นอกจากนี8
บริษทัฯ ให้ความสําคญักบัการพฒันาพนักงานขององค์กรให้มีความรู้ความสามารถ โดยส่งเสริม
และเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื�องเพื�อเพิ�มศักยภาพ ทักษะ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในการทาํงาน 

5. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
  บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างระบบการทํางานที�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้
มาตรฐานให้กับผูรั้บบริการ เพื�อให้ผูรั้บบริการมีความมั�นใจในคุณภาพการบริการ จึงได้นํา
มาตรฐานเกี�ยวกบัโรงพยาบาล มาใชใ้นกระบวนการบริการผูป่้วยอย่างต่อเนื�อง เช่น มาตรฐาน JCI 
และ มาตรฐาน HA มีการจดัตั8 งคณะกรรมการดาํเนินงานตามมาตรฐานดังกล่าว เพื�อคอยตรวจ
ควบคุมดูแลตรวจสอบมาตรฐานต่างๆ, ทาํการตลาดอยา่งเป็นธรรม และไม่มีการโฆษณาชวนเชื�อ, 
ให้ขอ้มูลที�ถูกตอ้งละเอียดถี�ถว้น ก่อนเขา้รับการบริการ เช่น ที�มาของอาการ วิธีการรักษา ค่าใชจ่้าย 
แนวทางการป้องกนัและปฏิบติัตวัหลงัไดรั้บการรักษา, ให้โอกาสในการตดัสินใจ ให้ผูรั้บบริการมี
สิทธิเลือก ซึ� งในที�นี8 หมายถึงการรักษาอื�นๆ ที�เป็นทางเลือก ชนิดของห้องพกัหลังรับการรักษา 
เพื�อใหผู้รั้บบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นและขอ้ร้องเรียนจากผูป่้วย 
เพื�อนาํมาเป็นขอ้มูลในการวางแผนพฒันาการบริการผูป่้วยอยา่งต่อเนื�อง เป็นตน้ 

6. การดูแลสิ)งแวดล้อม 
 บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการใชท้รัพยากร และพลงังานอยา่งคุม้ค่า เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด ปฏิบติัตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการดูแลรักษาสิ�งแวดลอ้ม รวมถึงการรณรงคใ์หพ้นกังานมี
ส่วนร่วมกบัชุมชน  

 บริษทัฯ มีคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั เพื�อควบคุม 
กาํกบัดูแลและติดตามการทาํงานดา้นความปลอดภยัและสิ�งแวดลอ้มของโรงพยาบาล, จดัทาํบ่อ
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บาํบดันํ8าเสียที�ไดม้าตรฐาน เพื�อปรับปรุงคุณภาพนํ8าเสียดงักล่าวใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานของกรม
อนามยั กระทรวงสาธารณสุข ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งนํ8าสาธารณะ โดยมีการตรวจสอบคุณภาพนํ8าที�
ผา่นการบาํบดัแลว้เป็นประจาํ, จดัซื8อผลิตภณัฑที์�เป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม เพื�อใชใ้นโรงพยาบาล 
เช่น การใชผ้ลิตภณัฑที์�ไดรั้บการรับรองจากสถาบนัสิ�งแวดลอ้มไทย และ/หรือ ผลิตภณัฑที์�ผา่น
กระบวนการผลิตที�เป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้มและประกอบดว้ยเยื�อรีไซเคิล เป็นตน้ 

7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 
 บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคม ด้วยการส่งเสริมให้
พนักงานมีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและทาํความดีให้ชุมชน และ
สังคม ซึ� งหมายถึงสังคมภายในและสังคมภายนอกโดยในปี 2560 บริษทัฯ ได้ร่วมพฒันา
ชุมชนและสังคม ผา่นโครงการต่างๆ ดงันี8  
 

  โครงการ เอกชลร่วมใจ รักษ์สิ)งแวดล้อม “เกบ็ขยะชายหาด” 

 ปัญหาขยะในแหล่งท่องเที�ยวธรรมชาตินั8 นมีมาอย่างต่อเนื�อง แม้จะมีการ
รณรงคใ์ห้นกัท่องเที�ยวนาํขยะกลบัออกไปดว้ย แต่ก็ไม่ค่อยจะไดผ้ลมากนกั ชายหาด
บางแสนเป็นหนึ�งในสถานที�ท่องเที�ยวที�เกิดปัญหาดงักล่าว 
 บริษทัฯ ให้ความสําคญักับการมีส่วนร่วมแก้ไขและบรรเทาปัญหาขยะตาม
แหล่งท่องเที�ยว ขยะทางธรรมชาติที�เกิดจากคลื�นทะเลพดัเขา้ชายฝั�ง  จึงไดจ้ดัโครงการ
เอกชลร่วมใจ รักษสิ์�งแวดลอ้ม “เก็บขยะชายหาด” ขึ8นเพื�อให้พนกังานงานของบริษทั
ฯ ไดมี้ส่วนร่วมในโครงการดงักล่าว เพื�อเป็นการกระตุน้และสร้างจิตสํานึกที�ดีให้กบั
พนักงานในการช่วยดูแลรักษาสิ�งแวดล้อม ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสาและร่วม
บําเพ็ญ ส าธารณ ะป ระโยช น์ ต่อชุม ชน  ส ร้างส ามัค คีใน บุ คล ากร และส ร้าง
ความสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่งบริษทัฯ กบัชุมชน ซึ� งในปี 2560 จดัขึ8นทั8งหมด 4 ครั8 ง 

 

  โครงการ “เลอืดเอกชล” และ โครงการ “ปันนํDาใจ ให้เลอืด เพื)อชีวติที)สดใส”  

 โลหิตทุกหยดมีคุณค่า มีความหมายสําคัญในการช่วยเหลือ หล่อเลี8 ยงชีวิต
มนุษย ์ไม่เพียงเฉพาะภาวะสงครามเกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ8นเท่านั8นที�จาํเป็นทีตอ้งใช้
เลือดในการผ่าตดั รักษาผูป่้วย แต่ทุกวนันี8ปฏิเสธไม่ไดเ้ลยว่าทุกกรุ๊ปเลือดลว้นเป็นที�
ตอ้งการ ดว้ยความตระหนกัถึงภาวะขาดแคลนเลือดในการช่วยเหลือชีวติเพื�อนมนุษย ์
หลายครั8 งที�ธนาคารเลือดไม่สามารถจดัหาเลือดมาสํารองไวไ้ด้เพียงพอตามความ
ตอ้งการใช้ของผูป่้วย ทาํให้เกิดความเดือนร้อนในการจดัหาเลือดโดยเร่งด่วน ทาํให้
การรักษาผูป่้วยล่าชา้ หรือไม่สามารถช่วยเหลือไดท้นัท่วงทีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 เพื�อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานรู้จกัการแบ่งปัน รู้จกัการเสียสละช่วยเหลือ
ผูอื้�น และเพื�อร่วมเป็นส่วนหนึ�งในการจดัหาเลือด บริษทัฯ ร่วมกบัสภากาชาดไทย จดั
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กิจกรรมรับบริจาคเลือดจากพนกังาน และนาํเลือดที�ไดไ้ปเก็บไวใ้นธนาคารเลือด เพื�อ
ช่วยเหลือผูป่้วยที�ตอ้งการเลือดทั8งจากโรงพยาบาลภาครัฐในจงัหวดัชลบุรีและจงัหวดั
ใกลเ้คียงที�มีความจาํเป็นตอ้งใชเ้ลือด จึงไดจ้ดัโครงการ “เลือดเอกชล” และ โครงการ 
“ปันนํ8 าใจให้เลือด เพื�อชีวิตที�สดใส” ต่อเนื�องเป็นปีที� 8 ในปี 2560 จดัขึ8นทั8งหมด 4 
รอบ 
 

  โครงการ “ตรวจเช็คและดูแลสุขภาพเบืDองต้นให้แก่ชุมชน” ร่วมกบัหน่วยงานราชการ 
 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกบัหน่วยงานทางราชการ โดยการจดัทีมแพทย ์และ
พยาบาลในการบรรยายความรู้ในเรื�องโรคต่างๆ บริการตรวจสุขภาพเบื8องต้น วดั
สัญญาณชีพ การตรวจเช็คผล และให้คาํแนะนาํหลงัการตรวจ รวมถึงออกหน่วยปฐม
พยาบาลพร้อมสนบัสนุนบริการรถ Ambulance เคลื�อนที�ในงานราชการต่างๆ  
 

  โครงการอบรม “การช่วยฟืD นคืนชีพขัDนพืDนฐาน” (CPR) 

   ดว้ยจุดมุ่งหมายเพื�อช่วยชีวิตด้วยความรวดเร็ว ลดความทุกข์ทรมาน และเพิ�ม
ความเป็นอยูที่�ดีของประชาชน บริษทัฯ จึงไดจ้ดัโครงการอบรมการใหค้วามช่วยเหลือ
เบื8องตน้ก่อนนาํคนป่วยส่งโรงพยาบาล โดยไดจ้ดัการให้ความรู้และฝึกสอน “การช่วย
ฟื8 นคืนชีพขั8นพื8นฐาน” โดยทีมแพทยแ์ละทีมพยาบาลผูที้�มีความเชี�ยวชาญและผา่นการ
อบรมเฉพาะทางด้านการ CPR ให้กับองค์กรอาสาสมัครจากมูลนิธิ และพนักงาน
บริษทัต่างๆ ซึ� งกิจกรรมนี8  ไดจ้ดัอยา่งต่อเนื�องเป็นระยะเวลาเกือบ 11 ปี และไดรั้บการ
ตอบรับที�ดี 

 
  โครงการปฏิบัติธรรม “การเจริญสติ พฒันาจิตเพื)อชีวติที)สดใส” 

   ชีวิตจะมีความสุขอยา่งแทจ้ริงนั8นจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาจิตปัญญาและคุณภาพ
จิตใจ ซึ� งเป็นสิ�งที�ฝึกฝนและพฒันาได ้ดว้ยการคิดทบทวน ไตร่ตรองเรียนรู้จากสิ�งที�
เกิดขึ8 นเป็นประสบการณ์ ชีวิตที� เกิดขึ8 นโดยตรง หรือการเห็นหรือซึมซับจาก
ประสบการณ์ของคนอื�น การจะพฒันาจิตใจไดจ้ะตอ้งมีการฝึกฝน การเจริญสติและ
การฝึกวิปัสสนา เป็นการฝึกให้เกิดสติอยา่งต่อเนื�อง เพราะการเจริญสติอยา่งต่อเนื�อง
และยาวนานจะทาํให้เกิดผลดีหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายและจิตใจ สามารถ
ช่วยป้องกนัและรักษาโรคไดห้ลายอยา่ง เนื�องจากเกิดการเปลี�ยนแปลงและพฒันาของ
จิตใจ ทาํให้ผูเ้จริญสติมีจิตใจที�สงบสุข เยือกเยน็ อิ�มเอิบและแจ่มใสส่งผลดีต่อร่างกาย
และการทาํงานของสมอง เมื�อระบบประสาทผอ่นคลายก็จะสามารถลดความตึงเครียด
ได ้และสามารถปรับตวัของระบบต่างๆ ภายในร่างกายที�จะทาํให้มีภูมิคุม้กนัสูงขึ8น 
การเจบ็ป่วยทางกายก็จะเกิดนอ้ยลง  



  บรษิทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) 
 

59 
รายงานประจาํปี 2560 

   ดงันั8น บริษทัฯ จึงไดจ้ดัโครงการปฏิบติัธรรม “การเจริญสติ พฒันาจิตเพื�อชีวิต
ที�สดใส” ขึ8 น เพื�อส่งเสริมให้พนักงานได้มีการพัฒนาฝึกสติและมีสมาธิในการ
ปฏิบติังาน เพื�อลดความเครียดและก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน เป็นการ
พฒันาพื8นฐานทางจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรม เพื�อมอบบริการการรักษาดว้ยจิตสํานึกที�ดี 
ซึ� ง มีพนักงานและบุคคลผูส้นใจภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย กิจกรรมนี8 ได้
ดาํเนินการมานานหลายปีแลว้เช่นกนั ในปี 2560 จดักิจกรรมดงักล่าวทั8งหมด 7 ครั8 ง 

 
โครงการ “Aikchol Selfie Healthy” และ “SLIM in Healthy Workplace” 

 สิ� งแวดล้อมในการทาํงานที�มีความสุขสดชื�นแจ่มใส คือพลงัสําคญัที�จะช่วย
ผลกัดนัให้งานมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ ซึ� งจะเกิดขึ8นไดส่้วนหนึ� งก็ด้วย
การมีสุขอนามยัที�ดีทั8งภายในและภายนอก คือร่างกายแข็งแรง จิตใจสดชื�น ผลลพัธ์ที�
ได้ก็คือชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัวที�สมดุลและคุณภาพของบุคลากรทุกคน 
รวมถึง ปัจจุบนัประชากรผจญกบัภาวะโรคอว้นหรือนํ8 าหนกัมากเกินเกณฑ์เพิ�มสูงขึ8น
บริษทัฯ จึงไดเ้ล็งเห็นถึงภาวะเสี�ยงที�จะส่งผลต่อการดาํรงชีวิตและสภาพการทาํงาน
ของพนกังาน  
 ดงันั8น เพื�อเป็นการสนับสนุนให้พนักงานหันมาดูแลสุขภาพ พร้อมทั8งได้รับ
ความรู้ความเขา้ใจในการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมการออกกาํลังกายที�ถูกสุขอนามัย 
รวมถึงการดูแลสุขภาพที�ถูกตอ้ง พร้อมตะหนกัถึงอนัตรายที�จะเกิดขึ8นต่อสุขภาพ จึง
ไดจ้ดัโครงการดงักล่าวขึ8น โดยมีกิจกรรมออกกาํลงักาย คือ 1) กิจกรรมแอโรบิค, 2) 
กิจกรรมโยคะ และ 3) กิจกรรม NRC (ออกกาํลงักายที�บา้น)  

 
  โครงการ “มอบทุนการศึกษา”  

 โครงการ “มอบทุนการศึกษา” เป็นโครงการต่อเนื�องที�บริษทัฯ ดาํเนินการเป็น
ประจาํทุกปี เพราะเชื�อวา่อนาคตของประเทศชาติเริ�มจากเด็กเยาวชน ซึ� งถือเป็นกาํลงั
สาํคญัของประเทศในอนาคต บริษทัฯ จึงไดร่้วมมอบทุนการศึกษาใหก้บันกัเรียน เพื�อ
เป็นขวญัและกาํลงัใจใหก้บันกัเรียนที�มีผลการเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย ์เพื�อนาํไปใช้
ในกิจกรรมการเรียนการศึกษา โดยมีเป้าหมายให้เยาวชนเหล่านั8นไดน้าํความรู้ที�ได้
กลบัมาพฒันาชุมชน และสังคมของตวัเอง ซึ� งมีโครงการต่างๆ ดงันี8  

1.1) การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาลของมหาวิทยาลยั
ภาครัฐบาล เพื�อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลและ
รองรับการขาดแคลนพยาบาลวชิาชีพ 

1.2) การมอบทุนการศึกษาใหก้บับุตรของพนกังาน 
1.3) การมอบทุนการศึกษาใหก้บัเด็กนกัเรียนในชุมชนใกลเ้คียง  
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี)ยง 
 บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในทั8งในระดบับริหารและระดบัปฏิบติังานที�
มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทัฯ กาํกบัดูแลและมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาํ
หน้าที�สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื�อลดความเสี�ยงทางธุรกิจและ
ความเสี�ยงในกระบวนการปฏิบติังานใหอ้ยูใ่นระดบัที�ยอมรับได ้ช่วยให้สามารถคน้พบขอ้บกพร่อง
ที�เกิดขึ8นได้ ช่วยให้รายงานทางการเงินของบริษทัฯ ถูกตอ้งน่าเชื�อถือ และช่วยให้บริษทัฯ บรรลุ
เป้าหมายที�กาํหนดไว ้ทั8งนี8 ไดก้าํหนดกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อให้มีแนวทางการ
ปฏิบติังานที�ชดัเจน โดยกฎบตัรดงักล่าวจะสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีและขอ้บงัคบั
ของตลาดหลกัทรัพยเ์รื�องคุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 บริษทัฯ มีแผนกตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department) เพื�อให้มั�นใจว่าการปฏิบติังาน
หลกัและกิจกรรมทางการเงินสําคญัของ บริษทัฯ ได้ดาํเนินการตามแนวทางที�กาํหนดและมีการวาง
ระบบการควบคุมภายในที�เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพียงพอที�จะทาํให้แน่ใจได้ว่าความเสี� ยง 
ได้รับการบริหารจดัการเพื�อให้บริษทัฯ สามารถบรรลุเป้าหมายหลกัได้ รวมทั8งมีการตรวจสอบการ
ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัฯ  
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั8 งที� 307 เมื�อวนัที� 12 กุมภาพนัธ์ 2561 คณะกรรมการ
บริษทัฯ ไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในจาก “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน” ของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมฯ ดว้ย โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี8   

1. การควบคุมภายในองค์กร 

  บริษัทฯ ได้กาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมองค์กร ที�ชัดเจน เพื�อขบัเคลื�อน
องคก์รให้เติบโตอยา่งย ั�งยืนและสร้างผลการดาํเนินการที�เป็นเลิศ รวมทั8งการกาํหนดเป้าหมายและ
แผนกลยุทธ์ทั8งระยะสั8 นและระยะยาวขององคก์รอยา่งชดัเจน และมีการให้ผลประโยชน์ตอบแทน
แก่พนักงานตามความสามารถในการดาํเนินงานให้บรรลุเป้าหมายนั8 น นอกจากนี8  ยงัมีการจดั
โครงสร้างองค์กร อย่างเหมาะสม และมีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าที�ความรับผิดชอบอย่าง
ชดัเจน ไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการแต่ละชุด มีระเบียบวิธีปฏิบติังานที�ช่วยให้การบริหารงานมี
ความรัดกุมและสามารถป้องกนัการนาํทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ไปใชอ้ยา่งมิชอบได ้จากลกัษณะของ
องค์กรดงักล่าวจึงถือได้ว่าบริษทัฯ มีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที�ดีซึ� งเป็นรากฐานที�
สาํคญัของระบบการควบคุมภายในที�มีประสิทธิผล 

2. การประเมินความเสี)ยง 
  บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี� ยงในโรงพยาบาล ซึ� งทําหน้าที�ก ําหนด
นโยบายการบริหารความเสี� ยง ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ จัดทําแนวปฏิบัติหรือ
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ข้อกําหนดสําคัญ เพื�อป้องกัน / แก้ไขความเสี� ยง ประสาน และรับทราบข้อมูลความเสี� ยงจาก
หน่วยงาน และโปรแกรมความเสี� ยงอื�นๆ แสดงภาพรวมของความเสี� ยงสําคัญทุกโปรแกรมที�
เกี�ยวขอ้ง ติดตามประเมินผลของระบบบริหารความเสี�ยง  รวบรวมวิเคราะห์แนวโนม้การเกิดความ
เสี�ยงแต่ละประเภท รายงานแก่คณะกรรมการบริหาร หรือหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเพื�อนาํไปจดัการ 
ติดตามและวิเคราะห์ขอ้มูลความเสี�ยงระดบัต่างๆ ขององค์กรเพื�อป้องกนั และวางแผนควบคุมใน
เชิงระบบคุณภาพ เป็นตน้ ซึ� งปฏิบติัควบคู่ไปกบัการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานระดบัสากล JCI 
และคุณภาพมาตรฐานระดับประเทศ HA โดยมีสถาบนัรับรองคุณภาพเข้ามาตรวจติดตามอย่าง
ต่อเนื�อง ดงันั8นจึงถือไดว้า่ บริษทัฯ มีการบริหารจดัการความเสี�ยงที�มีประสิทธิผลเพียงพอที�จะช่วย
ลดความเสี�ยงในการดาํเนินธุรกิจใหอ้ยูใ่นระดบัที�ยอมรับได ้

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน 

  บริษทัฯ กาํหนดขอบเขต อาํนาจหนา้ที�และระดบัการอนุมติัรายการ และวงเงินอาํนาจ
ในการอนุมติัของฝ่ายบริหาร ไวใ้นคู่มือขอบเขตอาํนาจการอนุมติัวงเงิน รวมถึงมีระเบียบและวิธี
ปฏิบติักรณีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัไว้
อย่างชดัเจน ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และยงัมีการรายงานผลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหารต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นวาระการประชุมอยา่งสมํ�าเสมอ โดยกาํหนดไวเ้ป็นประจาํทุก 2 เดือน 
 
 4. ระบบสารสนเทศและการสื)อสารข้อมูล 

 บริษทัฯ ไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศและระบบขอ้มูลใหพ้ร้อมใชง้านโดยอยูภ่ายใตก้าร
ดูแลของแผนกเทคโนโลยแีละสารสนเทศของบริษทัฯ  
 ในการเสนอเรื� องให้คณะกรรมการพิจารณา ได้จดัให้มีข้อมูลที�สําคญัต่างๆ อย่าง
เพียงพอ เพื�อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตดัสินใจ โดยมีการจดัส่งรายงานพร้อมเอกสาร
ประกอบ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั มีเลขานุการบริษัทฯ ทาํหน้าที�ให้คาํแนะนําด้าน
ขอ้บงัคบัและกฎเกณฑ์ต่างๆ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทัฯ ตลอดจนประสานงานให้มี
การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทัฯ รวมทั8งเป็นศูนยก์ลางในการจดัทาํและจดัเก็บเอกสาร
สําคญั ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ หนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้น และรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น ไวอ้ย่างเป็น
ระบบเพื�อให้ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ที�ของกรรมการได ้ ทั8งนี8  
บริษทัฯ จดัให้มีช่องทางการแจง้ข้อมูลหรือเบาะแสเกี�ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั�นทั8งภายในและ
ภายนอกอีกดว้ย 
 5. ระบบการติดตาม 

  บริษทัฯ ไดมี้การติดตามผลการปฏิบติังานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที�วางไว ้โดยมีการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ในปี 2560 จาํนวน 6 ครั8 ง และคณะกรรมการบริหารจาํนวน 22 ครั8 ง 
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เพื�อติดตามการปฏิบติังานเป็นลาํดบั บริษทัฯ มีแผนกตรวจสอบภายใน ทาํหน้าที�ตรวจสอบและ
รายงานผลอยา่งเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ� งมีการประชุมเพื�อติดตามผล 2 ครั8 ง/เดือน 
 ดงันั8น คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่า บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในในเรื�องการ
ทาํธุรกรรมกับผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูที้� เกี�ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่าง
เพียงพอแลว้ สําหรับการควบคุมภายในในหัวขอ้อื�น คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นว่าบริษทัฯ มีการ
ควบคุมภายในที�เพียงพอแลว้เช่นกนั  
 
รายละเอยีดหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตั8งให้ นางสาวทวีพร  แกว้ไทรเลิศ ดาํรงตาํแหน่ง หวัหน้าแผนก
ตรวจสอบภายใน ทั8งนี8  คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี�ยวกบัคุณสมบติัของหัวหน้า
แผนกตรวจสอบภายใน ว่าเป็นผูที้� มีความเหมาะสมที�จะปฏิบัติหน้าที�หัวหน้าแผนกตรวจสอบ
ภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการแต่งตั8 ง ถอดถอน โยกยา้ย และเลิกจ้างผูด้ ํารงตาํแหน่ง
หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ซึ� งทบทวนเมื�อวนัที� 30 สิงหาคม 2560 
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ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป    

(หน่วย : พนับาท) 

 2560 2559 2558 

งบการเงินโดยสรุป    

รายไดร้วม 1,584,015 1,620,160 1,531,291 

รายไดค้่ารักษาพยาบาล 1,547,838 1,585,501 1,500,514 

กาํไรขั�นตน้ 231,378 300,307 288,470 

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 127,867 182,538 160,211 

สินทรัพยร์วม 1,756,979 1,712,711 1,551,709 

หนี� สินรวม 300,808 279,028 222,132 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 1,456,171 1,433,683 1,329,577 

อตัราส่วนทางการเงิน    

อตัราส่วนสภาพคล่อง    

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.23 3.22 3.52 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 3.04 3.06 3.31 

ระยะเวลาเก็บหนี� เฉลี>ย (วนั) 16.36 14.75 15.70 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี>ย (วนั) 11.13 9.93 10.24 

ระยะเวลาชาํระหนี�  (วนั) 20.89 20.09 20.04 

อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร    

อตัรากาํไรขั�นตน้ (%) 14.95 18.94 19.22 

อตัรากาํไรสุทธิ (%) 8.07 11.27 10.46 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 8.85 13.21 12.47 

อตัราส่วนประสิทธิภาพในการดําเนินงาน    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 7.37 11.18 10.66 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน    

อตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.21 0.19 0.17 
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การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ   

(Management Discussion and Analysis : MD&A) 
 

ผลการดําเนินงาน และความสามารถในการทาํกาํไร 

รายได้จากการประกอบกจิการโรงพยาบาล 

 รายไดค้่ารักษาพยาบาลรวมของโรงพยาบาลทั�งสองแห่งปี 2560 เท่ากบั 1,547.84 ลา้นบาท 
ลดลงจากปี 2559 เป็น 37.66 ลา้นบาท หรือ 2.38% เป็นผลจากรายไดค้่ารักษาพยาบาลทั0วไปที0ลดลง 
28.14 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 2.40% และรายได้จากโครงการประกนัสังคม ที0ลดลง 9.52 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็น 2.30%  
 
รายได้อื<น ๆ 

 รายไดอื้0นๆ ของปี 2560 เท่ากบั 36.18 ลา้นบาท เพิ0มขึ�นจากปีก่อน 1.52 ลา้นบาท คิดเป็น 4.20% 
มาจากดอกเบี�ยรับจากการลงทุน รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพื�นที0ใหบ้ริการต่างๆ  
 
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล  

ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมทั�งสองโรงพยาบาล (รวมค่าเสื0อมราคา
และค่าตดัจาํหน่าย) ของปี2560เท่ากับ 1,425.55 ล้านบาท เพิ0มขึ�นจากปีก่อน 32.19 ล้านบาท คิดเป็น  
2.31% 

โดยแบ่งเป็นค่าใชจ่้ายส่วนของตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล ที0เพิ0มขึ�น 31.25 ลา้นบาท ซึ0 งสาเหตุหลกั
มาจากการปรับโครงสร้างค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทยสู์งขึ�นและค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สาํหรับ
การรองรับระบบปฏิบติัการใหม่ของโรงพยาบาลซึ0 งเริ0มติดตั�งใหม่ทั�งระบบการให้การรักษาพยาบาล
และระบบการบริหารจดัการในปี 2560 
 ในขณะที0ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ที0เพิ0มขึ�น 0.94 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากการปรับเงินเดือนและ
สวสัดิการค่าตอบแทนของบุคลากรประจาํปีส่งผลใหก้าํไรก่อนหกัดอกเบี�ย ภาษี ค่าเสื0อมราคาและค่าตดั
จาํหน่าย (EBITDA) ของบริษทั เท่ากบั 218.07 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 เท่ากบั 70.68 ลา้นบาทคิด
เป็น 24.48% และอตัรากาํไรก่อนหักดอกเบี�ย ภาษี ค่าเสื0อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA Margin) 
ของบริษทัเท่ากบั 13.77% เปรียบเทียบกบั 17.82% ในปี 2559 
 

ดอกเบีBยจ่าย 
 ปัจจุบนับริษทัฯ ไม่มีภาระหนี� สินเงินกูทุ้กประเภท จึงไม่มีภาระดอกเบี�ยจ่าย 
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ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ของปี 2560 เท่ากบั 30.60 ลา้นบาท ลดลง13.67ลา้นบาท จากปี 2559 หรือ
คิดเป็น 30.88% ซึ0 งเป็นรายจ่ายที0ผนัแปรตามกาํไรของบริษทัฯ  
 
กาํไรสุทธิสําหรับปี 

 ในปี 2560 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 127.87 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 54.67 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 
29.95% และมีกาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐานของปี 2560 เท่ากบั 0.85 บาทต่อหุน้ 
 
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 

 กาํไรเบด็เสร็จรวม ของปี 2560 เท่ากบั 116.67 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 69.66 ลา้นบาท คิดเป็น 
37.39% เกิดจากกาํไรสุทธิที0ลดลงจากปีก่อน 54.67 ลา้นบาท และมีการตีมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพย์
เผื0อขาย - บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ ที0ปรับมูลค่า รวมทั�งภาษีเงินไดเ้กี0ยวกบัรายการที0อาจถูกจดัประเภท
รายการใหม่ลดลงจากปีก่อน 15.47 ลา้นบาท และจากการปรับปรุงการจดัประเภทใหม่ของผลขาดทุน
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั รวมทั�งภาษีเงินไดที้0เกี0ยวกบัรายการที0จะไม่ถูกจดั
ประเภทใหม่เพิ0มขึ�นจากปีก่อน จาํนวน 0.48 ลา้นบาท 
 
ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 

ฐานะการเงิน 

สินทรัพย์ 
 ส่วนประกอบที0สําคัญของสินทรัพย์ที0 มีการเปลี0ยนแปลงที0 เป็นนัยสําคัญ และคุณภาพของ
สินทรัพย ์ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 2560 มีดงันี�  

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 466.58 ลา้นบาท เพิ0มขึ�นจากปีก่อน 273.75 ลา้นบาท  
ซึ0 งเป็นไปตามกระแสเงินสดที0ไดม้าและใชไ้ปสุทธิและจากการลงทุนในกองทุนรวมตรา
สารรัฐตลาดเงินที0มีสภาพคล่องสูง 

- ลูกหนี�การคา้สุทธิ 75.08 ลา้นบาท เพิ0มขึ�นจากปีก่อน 5.85 ลา้นบาทซึ0งเป็นลูกหนี�  
การคา้ปัจจุบนัที0ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระและอยูใ่นเงื0อนไขการชาํระหนี�ของบริษทัฯทั�งสิ�น 
โดยมีระยะเวลาเก็บหนี� เฉลี0ย 16 วนัซึ0 งลูกหนี� เหล่านี� ลว้นเป็นลูกหนี� ที0มีคุณภาพ ทั�งจาก
หน่วยงานภาครัฐ บริษทัประกนัภยับริษทัประกนัชีวติ และบริษทัที0มีสัญญาส่งตวัพนกังาน
มารักษากบัโรงพยาบาล ทั�งนี�บริษทัฯ ไดมี้การพิจารณาทบทวนการตั�งค่าเผื0อหนี�สงสัยจะ
สูญและการตดัหนี� สูญ เป็นประจาํทุกไตรมาส ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที0ได้
กาํหนดไว ้

- เงินลงทุนระยะยาวจดัเป็นหลกัทรัพยเ์ผื0อขาย ไดล้งทุนในหุ้นทุน บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ 
โดย ณ สิ�นปี 2560 บริษทัฯ ไดบ้นัทึกบญัชีตามราคายติุธรรม เป็นเงิน 139.33 ลา้นบาท 
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- สินค้าคงเหลือ 44.97 ล้านบาท เพิ0มขึ�นจากปีก่อน 9.62 ล้านบาท เพื0อใช้รองรับปริมาณ
คนไข ้ทั�งโครงการตรวจสุขภาพและโครงการประกนัสังคมที0มีผูป้ระกนัตนสูงขึ�นอย่าง
ต่อเนื0องซึ0 งบริษทัฯ พิจารณาแลว้วา่สินคา้คงเหลือทั�งหมดเป็นสินทรัพยที์0มีคุณภาพ มีการ
หมุนเวียนเบิกจ่ายตลอดเวลา โดยมีระยะเวลาขายสินคา้เฉลี0ย 11 วนั จึงไม่จาํเป็นตอ้งตั�งค่า
เผื0อสินคา้เสื0อมสภาพหรือลา้สมยัแต่อยา่งใด 

- ที0ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 781.70 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 22.71 ล้านบาทโดย
บริษทัฯมีการลงทุนในอาคารและส่วนประกอบและเครื0องมือทางการแพทยอ์ยา่งต่อเนื0อง
เพื0อเพิ0มศกัยภาพในการให้บริการและรองรับโอกาสในการเติบโตในอนาคตโดยในปี 
2560 มีมูลค่าเงินลงทุนเป็นจํานวน  35.74 ล้านบาททั +งนี+บริษัทฯมีค่าเสื/อมราคาใน
ระหว่างปีเท่ากบั 58.09 ลา้นบาท 

- สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 36.91 ลา้นบาท เพิ0มขึ�นจากปีก่อน 2.59 ลา้นบาท เนื0องจากการ
ลงทุนเพิ0มเติมในระบบซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ที0อยู่ในระหว่างติดตั�งและเริ0มดาํเนินการ
ตั�งแต่ 1 มกราคม 2560 

 
หนีBสินและแหล่งที<มาของเงินทุน 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

 โครงสร้างทางการเงินของบริษทัฯอยู่ในเกณฑ์ที0แข็งแกร่ง โดยอตัราส่วนหนี� สินรวมต่อ
ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เท่ากบั 0.21 เท่าและ 0.19 เท่า ตามลาํดบั ซึ0 ง
บริษทัฯยงัคงนโยบายจดัการและควบคุมโครงสร้างทางการเงินที0รัดกุมโดยยงัคงรักษาอตัราส่วน
ทางการเงินและสภาพคล่องอยูใ่นระดบัที0เหมาะสม 
 
หนีBสิน 

 บริษทัฯ อยู่ในภาวะปลอดหนี� เงินกู้ยืมทั�งระยะสั� นและระยะยาวหนี� สินส่วนใหญ่ที0มีเกิดจาก
เจา้หนี� การค้าซึ0 งก็ได้รับการชําระเงินตรงเวลาเสมอ ส่วนหนี� สินไม่หมุนเวียนของบริษทัฯ เป็นการ
ประมาณหนี� สินผลประโยชน์พนกังานภายหลงัเกษียณอายุ จาํนวน 41.63 ลา้นบาทและหนี� สินภาษีเงิน
ไดร้อการตดับญัชี จาํนวน 18.98 ลา้นบาท 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นจาํนวน 1,456.17 ลา้นบาท และ 
1,433.68 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ0 งส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เพิ0มขึ�นอยา่งต่อเนื0อง โดยสาเหตุหลกัมา
จากการที0บริษทัฯ สามารถทาํกาํไรไดม้าโดยตลอด 
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สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงินทุน 

กระแสเงินสด 
 ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิจาํนวน 273.75 ลา้น
บาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ตน้ปี เท่ากบั 192.83 ลา้นบาท และ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ณ สิ�นปี เท่ากบั 466.58 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดการไดม้าและการนาํไปใชข้องกระแส
เงินสด ดงันี�  

- กระแสเงินสดสุทธิรับจากกิจกรรมดาํเนินงาน 191.25 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน75.89 ลา้น
บาท เนื0องจากกาํไรที0ลดลง 54.67 ลา้นบาท และ หนี� สินหมุนเวยีนอื0นเพิ0มขึ�น 14.26 ลา้นบาท 

- กระแสเงินสดสุทธิรับจากกิจกรรมลงทุน 176.68 ลา้นบาท เพิ0มขึ�นจากปีก่อน368.62 ลา้นบาท 
เกิดจากการครบกาํหนดไถ่ถอนเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี� ต่างประเทศ 

- กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงิน 94.18 ลา้นบาท เพิ0มขึ�นจากปีก่อน 11.96 ลา้น
บาท เกิดจากการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

 

อตัราส่วนสภาพคล่องที<สําคัญ 

 ในปี 2560 และ 2559 บริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio )อยู่ที0  3.23 เท่า และ 3.22 
เท่า ตามลาํดับ ในขณะที0มีอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) อยู่ที0  3.04 เท่า และ 3.06 เท่า 
ตามลาํดบัทั�งนี� เมื0อพิจารณาจากอตัราส่วนสภาพคล่องประเภทต่างๆ พบวา่ สภาพคล่องของบริษทัฯ อยูใ่น
เกณฑที์0ดี แสดงถึงศกัยภาพในการชาํระภาระผกูพนัระยะสั�นไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
ภาระผูกพนัด้านหนีBสิน และการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 

 ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัจากหนงัสือคํ�าประกนัของธนาคารพาณิชยแ์ห่ง
หนึ0 ง โดยใช้เงินฝากประจาํของบริษทัฯ เป็นหลกัประกนัการใช้ไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ
หลกัประกนัต่อสํานกังานประกนัสังคม ในวงเงินรวม 23.06 ลา้นบาท ภาระผกูพนัที0เกี0ยวกบัรายจ่ายฝ่าย
ทุนประกอบด้วยภาระผูกพนัสัญญาค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารและติดตั�งซื� ออุปกรณ์และเครื0องมือ
ทางการแพทยจ์าํนวน 12.43 ล้านบาท และสัญญาเช่าดําเนินงานเครื0องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
ประกอบการใช้งาน มีอายุของสัญญา 3 ปีมีเงินขั�นตํ0าที0ตอ้งจ่ายในอนาคตภายใตส้ัญญา จาํนวน 1.38 
ลา้นบาท 
 
ปัจจัยและอทิธิพลหลกัที<อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินการหรือฐานะทางการเงินในอนาคต 

 การแข่งขนัทางธุรกิจยงัคงมีแนวโน้มที0จะรุนแรงขึ�นต่อไปในอนาคต คู่แข่งจากภาคเอกชนที0ขยาย
เขา้มาธุรกิจโรงพยาบาลในรูปแบบการสร้างเครือข่ายพนัธมิตรทางธุรกิจและการควบรวมกิจการมากขึ�นใน
ขณะที0โรงพยาบาลภาครัฐไดมี้การปรับตวัยกระดบัการให้บริการเช่นกนัทาํให้บริษทัฯมีการพฒันาคุณภาพ
ทั� งในด้านการรักษาที0มุ่งเน้นคลินิคเฉพาะทาง (Clinic Excellent) ที0ได้ตามมาตรฐาน Joint Commission 
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International (JCI) และยกระดบัการบริการให้ลูกคา้ประทบัและเลือกใช้บริการกบัทางบริษทัฯให้ดีอย่าง
ต่อเนื0อง อีกทั�งพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ในการใชบ้ริษทัประกนัสุขภาพต่างๆเพิ0มขึ�น อนัเป็นความทา้
ทายของโรงพยาบาลเอกชล 
 ปัจจุบนัธุรกิจโรงพยาบาลภายในประเทศทุกแห่งยงัประสบกบัปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทาง
การแพทยแ์ละพยาบาลซึ0 งการผลิตบุคลากรดงักล่าวตอ้งพึ0งพาภาครัฐเป็นหลกั ทาํให้บริษทัฯ ตอ้งแข่งขนั
กบัผูป้ระกอบการรายอื0นในการรักษาบุคลากรที0มีความรู้ความชาํนาญให้อยูก่บับริษทัฯ ส่งผลให้ตน้ทุนใน
การดาํเนินงานของบริษทัฯ เพิ0มขึ�นอยา่งต่อเนื0อง จากการปรับอตัราเงินเดือนค่าครองชีพ รวมทั�งสวสัดิการ
อื0นๆ อยา่งไรก็ตามโรงพยาบาลมีมาตรฐานกาํหนดค่าตอบแทนสวสัดิการให้ใกลเ้คียงกบัธุรกิจโรงพยาบาล
ในพื�นที0ใกลเ้คียงอีกทั�งโรงพยาบาลมีระบบการประเมินที0ชดัเจนยุติธรรม กบับุคลากรของโรงพยาบาล 

 จากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัที0ฟื� นตวัค่อนขา้งชา้และค่าครองชีพที0สูงขึ�นทาํใหบ้ริษทัฯมีจาํนวนคนไข้
ประกนัสังคมมาใช้บริการมากขึ�น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลโดยรวมของคนไขป้ระกนัสังคม
คาดว่าจะมีการปรับตวัสูงขึ�น โดยในขณะที0รายได้ค่าบริการทางการแพทยเ์หมาจ่ายที0บริษทัฯ ไดรั้บจาก
สํานักประกันสังคมเป็นอตัราคงที0ตามจาํนวนผูป้ระกันตนที0ลงทะเบียนไว ้ซึ0 งอาจไม่สัมพนัธ์กับการ
เพิ0มขึ�นของอตัราการให้บริการของผูม้าใชบ้ริการที0ส่งผลต่อตน้ทุนที0สูงขึ�น จึงนบัเป็นอีกปัจจยัหนึ0งที0อาจ
ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของโรงพยาบาล 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ย 
1. นายแพทยก์ฤษฎา   บานชื*น ประธานกรรมการตรวจสอบ   
2. นายวชิยั เทพเฉลิม กรรมการตรวจสอบ 
3. รองศาสตราจารยน์ายแพทยอ์ติเรก จิวะพงศ ์ กรรมการตรวจสอบ   
4. นางฐิตะวฒัน์ โพธานนัท ์ กรรมการตรวจสอบ 

   กรรมการตรวจสอบทั3ง 4 ท่านเป็นกรรมการอิสระ และ 1 ท่านมีความรู้ด้านการเงินและ
บญัชี, นายศิริชยั  มาโนช เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี  2560  คณะกรรมการตรวจสอบประชุมฯ ที* โรงพยาบาลเอกชล จํานวน 12 ครั3 ง  
โรงพยาบาลเอกชล 2 จาํนวน 12 ครั3 ง เพื*อปฏิบัติตามขอบเขตและหน้าที*ความรับผิดชอบที*ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ และเป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์  สรุปสาระสําคญั 
ดงันี3  

1. สอบทานงบการเงิน รายไตรมาส และงบการเงินประจาํปี 2560 ซึ* งผา่นการสอบทานและ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯแลว้ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั โดย
ตวัแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมก่อนให้ความเห็นชอบ  
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นสอดคล้องกบัผูส้อบบญัชีว่า การจดัทาํงบการเงิน
ของบริษทัฯ มีความถูกตอ้ง เชื*อถือได้ในสาระสําคญัตามหลักการบญัชีที*รับรองทั*วไป  และมีการ
เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 

2. สอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 
  คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา่ บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในที*เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ และเพียงพอ ที*จะช่วยลดความเสี*ยงของบริษทัฯ ใหอ้ยูใ่นระดบัที*ยอมรับได ้ 
 3. อนุมัติแผนงานตรวจสอบ ประจาํปี 2561 ของแผนกตรวจสอบภายใน และพิจารณา
รายงานผลการตรวจสอบในแต่ละไตรมาส พร้อมทั3งกาํชับให้แผนกตรวจสอบภายในติดตามเรื*องที*
ได้รับมอบหมาย เพื*อให้มั*นใจว่า มีการแก้ไขหรือปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรือแผนกตรวจสอบภายใน  
 4. สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัเป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์   
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือ กฎหมายที*เกี*ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ   
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทฯ ไม่มีการปฏิบัติที* ฝ่าฝืนกฎหมาย 
ขอ้กาํหนด หรือกฎหมายที*เกี*ยวขอ้ง 
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 5. สอบทานรายการที*เกี*ยวโยงกนั หรือรายการที*อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของ
บริษทัฯ เพื*อให้มั*นใจว่า บริษทัฯ ดาํเนินการตามเงื*อนไขทางธุรกิจปกติ และปฏิบติัตามกฎหมายที*
เกี*ยวขอ้ง  
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา่ บริษทัฯ มีการเปิดเผยขอ้มูลในกรณีที*เกิดรายการ
ที*เกี*ยวขอ้งกนั หรือรายการที*อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งถูกตอ้งครบถว้น 
 6. จากการปฏิบติัหนา้ที*ตามที*ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ  
  คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา่ ไดป้ฏิบติัหน้าที*และความรับผิดชอบตามที*ระบุ
ไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใชค้วามรู้ความสามารถ ความระมดัระวงั มีความเป็นอิสระ
เพียงพอ โดยใหค้วามสําคญัอยา่งยิ*ง เพื*อให้บริษทัฯ ดาํเนินการภายใตก้ารบริหารจดัการที*โปร่งใส และ
เชื*อถือได ้
 7. ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยไม่มีฝ่ายบริหาร เมื*อวนัที* 29 มกราคม 2561 
เพื*อความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีในการรายงานถึงปัญหาหรือขอ้จาํกดัที*เกิดขึ3นจากการตรวจสอบ
งบการเงินของบริษทัฯ  

8. คณะกรรมการตรวจสอบสนับสนุนการกาํกบัดูแลกิจการที*ดี เพื*อให้ผูถื้อหุ้น พนักงาน 
สามารถแจง้เบาะแส (Whistleblower) ในเรื*องที*เกี*ยวขอ้งกบัขอ้ร้องเรียน หรือขอ้สงสัยในการรายงาน
ทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน โดยตรงที*คณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ริหาร ตามที*ระบุ
ไวใ้นจรรยาบรรณบริษทัฯ หรือส่งมาที* E-mail: cg@aikchol.com 

นอกจากนั3 น คณะกรรมการตรวจสอบมีมติคัดเลือกผูส้อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี
ประจาํปี 2561 นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื*อขออนุมัติที*ประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 
แต่งตั3งผูส้อบบญัชีสังกดั บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และกาํหนดค่า
สอบบญัชี จาํนวน 895,000 บาท 

 

                ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
  

                                                          ( นายแพทยก์ฤษฎา บานชื*น ) 
                                                     ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                                                                           วนัที*  29  มกราคม 2561 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

 

คณะกรรมการของบริษทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) เป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงิน
ของบริษทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) และสารสนเทศทางการเงินที*ปรากฏในรายงาน
ประจาํปี งบการเงินดงักล่าวจดัทาํขึ3นตามมาตรฐานการบญัชีที*รับรองทั*วไปในประเทศไทย โดย
เลือกใช้นโยบายบญัชีที*เหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสมํ*าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงั
และประมาณการที*ดีที*สุดในการจดัทาํ รวมทั3งมีการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

 
คณะกรรมการบริษทัฯไดจ้ดัให้มีและดาํรงรักษาไวซึ้* งระบบควบคุมภายในดา้นการเงินที*มี

ประสิทธิผล เพื*อให้มั*นใจไดอ้ย่างมีเหตุผลว่า การบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถ้วน 
และเพียงพอที*จะดาํรงรักษาไวซึ้* งทรัพยสิ์นและเพื*อให้ทราบจุดอ่อนเพื*อป้องกนัไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือการดาํเนินการที*ผดิปกติอยา่งมีสาระสาํคญั  

 
ในการนี3  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั3 งคณะกรรมการตรวจสอบซึ* งประกอบด้วย 

กรรมการที*ไม่เป็นผูบ้ริหาร เป็นผูดู้แลรับผดิชอบเกี*ยวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบ
การควบคุมภายในทางการเงินและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี*ยวกบัเรื*องนี3ปรากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ* งแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้ 

 
จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดงักล่าว และผลการตรวจสอบของ

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทาํให้คณะกรรมการบริษทัฯ  เชื*อไดว้่างบการเงินของบริษทั โรงพยาบาล
เอกชล จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที* 31 ธันวาคม 2560 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และ
กระแสเงินสด โดยถูกตอ้งตามที*ควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีที*รับรองทั*วไป 

 
 
 
 
 

 (นายอภิรักษ ์  วานิช)                                    (นางพจนา  มาโนช) 
     ประธานกรรมการบริษทั                                    ประธานกรรมการบริหาร 
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  บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากดั (มหาชน) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายงานและงบการเงิน 

สําหรับปีสิ นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2560 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) 
 
ความเห็น   
  ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากัด (มหาชน) ซึ+ ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที+  31 ธันวาคม 2560 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปลี+ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับปีสิ8นสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที+สาํคญั  
  ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้นี8 แสดงฐานะการเงินของ บริษทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั 
(มหาชน) ณ วนัที+ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิ8นสุดวนัเดียวกันโดย
ถูกตอ้งตามที+ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้
กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที+กาํหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี ในส่วนที+ เกี+ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอื+นๆ ซึ+ งเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านี8  ข้าพเจ้าเชื+อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที+ข้าพเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพี+อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  
 
เรื#องสําคัญในการตรวจสอบ 
  เรื+ องสําคญัในการตรวจสอบคือเรื+ องต่างๆ ที+มีนัยสําคญัที+สุดตามดุลยพินิจเยี+ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้นาํเรื+ องเหล่านี8 มาพิจารณาใน 
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั8งนี8 ขา้พเจา้ไม่ได ้แสดง
ความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรื+องเหล่านี8   
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การรับรู้รายได ้
รายไดค้่ารักษาพยาบาลเป็นธุรกรรมหลกัซึ+ งส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและมีมูลค่าที+เป็น

สาระสําคญัในงบการเงินสําหรับปี 2560 เพื+อให้มั+นใจวา่รายไดค้่ารักษาพยาบาลถูกรับรู้ในบญัชีอยา่งถูกตอ้ง
และเหมาะสม ดงันั8นขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได ้ 

ขา้พเจา้ได้ประเมินความเหมาะสมและทดสอบความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในของบริษทัที+เกี+ยวขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยสุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการการรักษาพยาบาลที+
เกิดขึ8นในระหวา่งปีและการตรวจสอบในช่วงใกลสิ้8นรอบระยะเวลาบญัชี การตรวจสอบใบลดหนี8 ที+บริษทัออก
หลงัวนัสิ8นรอบระยะเวลาบญัชี และวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกย่อย เพื+อตรวจสอบความ
ผิดปกติที+อาจเกิดขึ8นของรายการค่ารักษาพยาบาลตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีที+ทาํผ่าน
ใบสาํคญัทั+วไป 
 
การรับรู้รายไดค้่ารักษาพยาบาลและประมาณการรายไดค้า้งรับจากสาํนกังานประกนัสังคม 

 บริษทัมีรายไดป้ระกนัสังคมประเภทผูป่้วยในดว้ยโรคที+มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูง
และต่อเนื+อง ดงัแสดงอยูใ่นงบการเงินเป็นจาํนวนเงิน 145.38 ลา้นบาท ซึ+ งจาํนวนเงินดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินที+
มีสาระสาํคญัเมื+อเปรียบเทียบกบัรายไดร้วมของบริษทั การวดัจาํนวนเงินรายไดที้+จะรับรู้เป็นเรื+องที+ตอ้งใชดุ้ลย
พินิจที+มีนัยสําคญัของผูบ้ริหารเนื+องจากมีความไม่แน่นอนเกี+ยวกับจาํนวนที+จะได้รับเงิน ซึ+ งขึ8 นอยู่กับการ
จดัสรรเงินของสํานกังานประกนัสังคมในแต่ละปี โดยบริษทัจะไดรั้บเงินรายไดจ้ากสํานกังานประกนัสังคม
ตามวิธีคาํนวณและอตัราที+กาํหนดตามประกาศคณะกรรมการการแพทย ์ออกตามพระราชบญัญติัประกนัสังคม 
พ.ศ.2533 ลงวนัที+ 10 กุมภาพนัธ์ 2555 เพื+อใหม้ั+นใจวา่รายไดค้่ารักษาพยาบาลจากประกนัสังคมถูกรับรู้ในบญัชี
อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม ดงันั8นขา้พเจา้จึงให้ความสําคญัเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายไดค้่ารักษาพยาบาลจาก
ประกนัสังคม เนื+องจากจาํนวนเงินที+จะไดรั้บจากสํานกังานประกนัสังคมมีความไม่แน่นอนและขอ้มูลที+ไดรั้บ
ล่าชา้ 
  ข้าพ เจ้าได้พิ จารณ าข้อมูลของบริษัท เกี+ ยวกับผู ้ป่ วยในด้วยโรคที+ มีค่าใช้ จ่ายในการ
รักษาพยาบาลสูงและต่อเนื+อง โดยทดสอบความครบถ้วนของการบันทึกการใช้บริการประกันสังคมของ
ผูใ้ช้บริการกับระบบการบันทึกข้อมูลของประกันสังคม ทดสอบความถูกต้องของยอดประมาณการของ
ผูบ้ริหารโดยการเปรียบเทียบหลกัเกณฑ์ในการประมาณการของฝ่ายบริหารกบัหลกัเกณฑ์ วิธีการและเงื+อนไข
ตามประกาศของสาํนกังานประกนัสังคม และทดสอบรายการในสมุดรายวนัที+ทาํโดยผูบ้ริหารเกี+ยวกบัการรับรู้
การประมาณการรายได ้รวมถึงเปรียบเทียบกบัขอ้มูลในอดีตเกี+ยวกบัการไดรั้บเงิน 

 
การใชร้ะบบงานคอมพิวเตอร์ 

ในระหวา่งงวดบริษทัไดมี้การเปลี+ยนโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์สําหรับการดาํเนินงาน
ในทุกส่วนงาน ซึ+ งการเปลี+ยนแปลงดงักล่าวเป็นการเปลี+ยนแปลงต่อการขยายตวัของธุรกิจที+เกิดขึ8นเพื+อรองรับ
การใช้งานในอนาคต ทั8งนี8 เพื+อให้มั+นใจวา่ขอ้มูลมีการนาํเขา้และประมวลผลอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น ดงันั8น
ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษต่อการใชร้ะบบงานคอมพิวเตอร์ดงักล่าว  
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ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมและทดสอบความมีประสิทธิภาพของระบบงาน
คอมพิวเตอร์ โดยมีการทดสอบการควบคุมทั+วไปของระบบงานคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ+งในส่วนของ
ระบบรายไดแ้ละตน้ทุน โดยมีการทดสอบในส่วนของขอ้มูลนําเขา้และทดสอบการประมวลผลของระบบ
คอมพิวเตอร์โดยรวม  

 
ข้อมูลอื#น  
   ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื+น ข้อมูลอื+นประกอบด้วยข้อมูลซึ+ งรวมอยู่ในรายงาน
ประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีที+อยูใ่นรายงานนั8น ซึ+ งคาดวา่รายงานประจาํปีจะ
ถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัที+ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี8   
   ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื+นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เชื+อมั+นต่อขอ้มูลอื+น 
   ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที+เกี+ยวเนื+องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณา
วา่ขอ้มูลอื+นมีความขดัแยง้ที+มีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที+ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
หรือปรากฏวา่ ขอ้มูลอื+นมีการแสดงขอ้มูลที+ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่   
   เมื+อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที+ขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งสื+อสารเรื+องดงักล่าวกบัผูมี้หน้าที+ในการกาํกบัดูแล เพื+อให้ผูมี้หน้าที+ในการ
กาํกบัดูแลดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลที+แสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที#ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 
                 ผูบ้ริหารมีหนา้ที+รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี8 โดยถูกตอ้งตามที+ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี+ยวกบัการควบคุมภายในที+ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็น
เพื+อให้สามารถจดัทาํงบการเงินที+ปราศจากการแสดงขอ้มูลที+ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่วา่จะเกิด
จากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด   
  ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการดาํ 
เนินงานต่อเนื+อง เปิดเผยเรื+ องที+ เกี+ยวกับการดําเนินงานต่อเนื+อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการ
ดาํเนินงานต่อเนื+องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั8งใจที+จะเลิกบริษทัหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงาน
ต่อเนื+องต่อไปได ้  
  ผูมี้หน้าที+ในการกาํกบัดูแลมีหน้าที+ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงาน
ทางการเงินของบริษทั  
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
                  การตรวจสอบของข้าพเจา้มีวตัถุประสงค์เพื+อให้ได้ความเชื+อมั+นอย่างสมเหตุสมผลว่างบ
การเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที+ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ+ งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ด้วย ความเชื+อมั+น
อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื+อมั+นในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตาม 
มาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที+ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัที+มีอยู่ได้เสมอไป 
ขอ้มูลที+ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเมื+อคาดการณ์ไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผลว่ารายการที+ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี8    
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  ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ได้ใช้ดุลยพินิจและการ
สังเกตและสงสัยเยี+ยงผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

• ระบุและประเมินความเสี+ยงจากการแสดงขอ้มูลที+ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัใน
งบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื+อ
ตอบสนองต่อความเสี+ยงเหล่านั8น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที+เพียงพอและเหมาะสมเพื+อเป็น เกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี+ยงที+ไม่พบขอ้มูลที+ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึ+ งเป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกวา่ความเสี+ยงที+เกิดจากขอ้ผดิพลาด เนื+องจากการทุจริตอาจเกี+ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลกัฐาน การตั8งใจละเวน้การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที+ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ทาํความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที+เกี+ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื+อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที+เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื+อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี 
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที+ผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลที+เกี+ยวขอ้งซึ+ งจดัทาํขึ8นโดยผูบ้ริหาร   

• สรุปเกี+ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื+องของ
ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีที+ไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที+มีสาระสําคญัที+เกี+ยวกบัเหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์ที+อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงาน
ต่อเนื+องหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที+มีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของ
ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินที+เกี+ยวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี+ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ8นอยู่กบัหลกัฐานการสอบ
บญัชีที+ไดรั้บจนถึงวนัที+ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื+อง   

• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื8อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที+ทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที+ควร
หรือไม่  
  ขา้พเจา้ไดสื้+อสารกบัผูมี้หนา้ที+ในการกาํกบัดูแลในเรื+องต่างๆ ที+สําคญัซึ+ งรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที+ได้วางแผนไว้ ประเด็นที+ มีนัยสําคัญที+พบจากการตรวจสอบรวมถึง
ขอ้บกพร่องที+มีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
  ข้าพเจ้าได้ให้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าที+ในการกาํกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาํหนด
จรรยาบรรณที+เกี+ยวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดสื้+อสารกบัผูมี้หนา้ที+ในการกาํกบัดูแลเกี+ยวกบัความสัมพนัธ์
ทั8งหมดตลอดจนเรื+องอื+นซึ+ งขา้พเจา้เชื+อวา่มีเหตุผลที+บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ
ของขา้พเจา้และมาตรการที+ขา้พเจา้ใชเ้พื+อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ  
 
 
 
 

 



  บรษิทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) 
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รายงานประจาํปี 2560 

  จากเรื+องที+สื+อสารกบัผูมี้หนา้ที+ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรื+องต่าง ๆ ที+มีนยัสําคญั
มากที+สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื+องสําคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ได้
อธิบายเรื+องเหล่านี8 ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี+ยวกบั 
เรื+องดงักล่าว หรือในสถานการณ์ที+ยากที+จะเกิดขึ8น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสื+อสารเรื+องดงักล่าวในรายงาน
ของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่
ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสื+อสารดงักล่าว   
  ผูส้อบบญัชีที+รับผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี8 คือ นายพจน์ อศัวสันติชยั 
 
 
 
 
 (นายพจน์  อศัวสันติชยั) 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที+ 4891 
 
 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัที+  7 กุมภาพนัธ์ 2561 
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รายงานประจาํปี 2560 

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน  

ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2560 

         
สินทรัพย์ 

      
บาท 

    
หมายเหตุ 

 
2560 

 
2559 

สินทรัพย์หมุนเวยีน 
     

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  6 

 
466,576,117 

 
192,830,269   

 
เงินลงทุนชั$วคราว  7 

 
100,994,721 

 
323,718,640  

 
ลูกหนี(การคา้  

 
8 

 
75,081,151 

 
69,235,326  

 
รายไดค้า้งรับ 

   
84,954,710 

 
85,264,980  

 
สินคา้คงเหลือ  

 
9 

 
44,974,277 

 
35,355,202  

 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื$น 

  
3,248,044 

 
6,334,133  

  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 

  
775,829,020 

 
712,738,550  

         
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

     

 
เงินฝากธนาคารที$ติดภาระคํ(าประกนั 7 

 
23,138,196 

 
14,424,000 

 
เงินลงทุนระยะยาว 7 

 
139,333,194 

 
153,333,180 

 
ที$ดิน อาคารและอุปกรณ์  10 

 
781,700,870 

 
804,409,869 

 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  11 

 
36,913,709 

 
34,320,039 

 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื$น 

  
64,190 

 
64,190 

  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

  
981,150,159 

 
1,006,551,278 

         
รวมสินทรัพย์ 

   
1,756,979,179 

 
1,719,289,828 

         

         
         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$งของงบการเงินนี(  



  บรษิทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) 
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รายงานประจาํปี 2560 

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2560 

         
หนี3สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

      
บาท 

    
หมายเหตุ 

 
2560 

 
2559 

หนี3สินหมุนเวียน 
      

 
เจา้หนี(การคา้  

   
75,970,562 

 
74,761,749 

 
เจา้หนี( อื$น 

   
1,089,885 

 
6,305,407  

 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 14 

 
116,656,560 

 
110,980,528  

 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  

  
12,371,106 

 
14,244,250  

 
หนี( สินหมุนเวยีนอื$น 15 

 
34,108,349 

 
19,846,518 

  
รวมหนี3สินหมุนเวยีน 

  
240,196,462 

 
226,138,452 

         
หนี3สินไม่หมุนเวียน 

     

 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  16 

 
41,631,676 

 
36,655,053  

 
หนี( สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 

 
18,980,097 

 
22,813,313  

  
รวมหนี3สินไม่หมุนเวยีน 

  
60,611,773 

 
59,468,366   

รวมหนี3สิน 
   

300,808,235 
 

285,606,818 

         

         

         

         

         

         

         

         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$งของงบการเงินนี(  



  บรษิทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) 
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รายงานประจาํปี 2560 

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2560 

         
หนี3สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

      
บาท 

    
หมายเหตุ 

 
2560 

 
2559 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น   
   

  
 

  

 ทุนเรือนหุ้น  
      

 
 ทุนจดทะเบียน   

      

  
 หุน้สามญั 150,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  

 
150,000,000  

 
150,000,000  

 
 ทุนที$ออกและชาํระแลว้  

     

  
 หุน้สามญั 149,909,264 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  

 
149,909,264  

 
149,909,264  

 ส่วนเกินมูลค่าหุน้  
   

74,000,000  
 

74,000,000  

 กาํไรสะสม   
      

 
 จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย  

  
14,990,926  

 
14,990,926  

 
 ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  

   
1,107,564,196 

 
1,073,876,273 

 องคป์ระกอบอื$นของส่วนของผูถื้อหุน้  
     

 
 ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนระยะยาว  

 
109,706,558 

 
120,906,547 

 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  
  

1,456,170,944 
 

1,433,683,010 

         
 รวมหนี3สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  

  
1,756,979,179 

 
1,719,289,828 

         

         

         
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$งของงบการเงินนี(  

 



  บรษิทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) 
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รายงานประจาํปี 2560 

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสิ3นสุดวันที! 31 ธันวาคม 2560 

       
    

บาท 

   
หมายเหตุ 2560 

 
2559 

รายได้ 
 

  
 

  

 
รายไดค้่ารักษาพยาบาล 

 
1,547,837,570 

 
1,585,500,660 

 
รายไดอื้$น  19  36,177,000 

 
34,659,270 

  
รวมรายได้ 

 
1,584,014,570 

 
1,620,159,930 

ค่าใช้จ่าย 
    

 
ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล  

 
1,316,460,409 

 
1,285,193,994 

 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 
74,044,160 

 
78,415,703 

 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 22  35,046,799 

 
29,748,167 

  
รวมค่าใช้จ่าย 

 
1,425,551,368 

 
1,393,357,864 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
 

158,463,202 
 

226,802,066 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 13 30,595,991 
 

44,264,274 

กาํไรสําหรับปี 
 

127,867,211 
 

182,537,792 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น 
    

รายการที!จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน 
  

 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 

 
598,101 

 
ภาษีเงินไดเ้กี$ยวกบัรายการที$จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ - 

 
(119,620) 

    
- 

 
478,481 

รายการที!อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลงัเข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน 
  

 
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนระยะยาว 

 
(13,999,986) 

 
5,333,328 

 
ภาษีเงินไดเ้กี$ยวกบัรายการที$อาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ 2,799,997 

 
(1,066,666) 

    
(11,199,989) 

 
4,266,662 

กาํไรเบ็ดเสร็จอื!นสําหรับปี 
 

(11,199,989) 
 

3,788,181 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 
 

116,667,222 
 

186,325,973 

       กาํไรต่อหุ้นขั3นพื3นฐาน (บาทต่อหุ้น) 24 0.85 
 

1.22 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$งของงบการเงินนี(  
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รายงานประจาํปี 2560 

 



  บรษิทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) 
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รายงานประจาํปี 2560 

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2560 

บาท 

2560 2559 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน 

กาํไรสาํหรับปี 127,867,211 182,537,792 

บวก (หกั) รายการปรับปรุงเพื!อกระทบยอดกาํไรสาํหรับปี 

เป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

ค่าเสื!อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 59,604,250 61,948,766 

ดอกเบี1ยรับ (5,538,668) (5,940,056) 

หนี1 สูญตดับญัชีและค่าเผื!อหนี1สงสัยจะสูญ 400,945 156,264 

(กาํไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย ์ (5,434) 93,873 

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ 306,667 289,449 

รายไดจ้ากเงินปันผล (2,133,331) (2,399,998) 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 7,841,373 6,481,823 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 30,595,991 44,264,274 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี!ยนแปลงใน 

สินทรัพยแ์ละหนี1 สินดาํเนินงาน 218,939,004 287,432,187 

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ!มขึ1น) ลดลง 

ลูกหนี1การคา้ (6,246,770) (4,682,408) 

รายไดค้า้งรับ 306,814 (27,538,630) 

สินคา้คงเหลือ (9,619,075) (777,176) 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื!น 3,086,089 2,385,591 

        
         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี1  



  บรษิทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) 
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รายงานประจาํปี 2560 

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2560 

บาท 

2560 2559 

หนี1 สินดาํเนินงานเพิ!มขึ1น (ลดลง) 

เจา้หนี1การคา้ 1,208,813 8,039,065 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5,676,032 37,698,641 

หนี1 สินหมุนเวยีนอื!น 14,261,831 8,078,161 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (2,864,750) (3,775,700) 

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 224,747,988 306,859,731 

จ่ายภาษีเงินได ้ (33,502,354) (39,719,183) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 191,245,634 267,140,548 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน 

รับดอกเบี1ย 5,542,124 5,904,996 

รับเงินปันผล 2,133,331 2,399,998 

เงินลงทุนชั!วคราว (เพิ!มขึ1น) ลดลง 222,723,919 (103,479,913) 

เงินฝากธนาคารติดภาระคํ1าประกนัเพิ!มขึ1น (8,714,196) - 

ซื1อที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ (40,957,210) (81,911,639) 

ซื1อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,106,840) (14,928,915) 

ขายอุปกรณ์ 58,374 71,001 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 176,679,502 (191,944,472) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 

จ่ายเงินปันผล (94,179,288) (82,220,014) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (94,179,288) (82,220,014) 

        

  
 

      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี1  



  บรษิทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) 
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รายงานประจาํปี 2560 

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2560 

     
บาท 

     
2560 

 
2559 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ"มขึ�น (ลดลง) - สุทธิ 
  

273,745,848 
 

(7,023,938) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 
  

192,830,269 
 

199,854,207 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัสิ�นปี 
  

466,576,117 
 

192,830,269 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี1  
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รายงานประจาํปี 2560 

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วนัที  31 ธันวาคม 2560 
 

1.  ข้อมูลทั วไป 
  บริษทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลที"จดัตั#งขึ#นในประเทศไทย และมี

ที"อยู่จดทะเบียนตั#งอยู่เลขที" 68/3 หมู่ 2 ถนนพระยาสัจจา อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี และมีสาขา 1 แห่ง 
ตั#งอยูเ่ลขที" 31/2 หมู่ที" 3 ตาํบลเสมด็ อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี บริษทัมีสถานประกอบการ ณ จงัหวดัชลบุรี 
ในนาม “โรงพยาบาลเอกชล” 

  บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมื"อวนัที" 10 มกราคม 2535 
  บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเกี"ยวกบัการให้บริการรักษาพยาบาลครบวงจร ประกอบดว้ยการให้บริการ

ป้องกนัโรค รักษาโรค เสริมสุขภาพ และฟื# นฟูสุขภาพ มีจาํนวนเตียงใหบ้ริการ 362 เตียง 
 

2. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงิน  
  งบการเงินนี# จดัทาํขึ#นตามมาตรฐานการบญัชีที"กฎหมายกาํหนดตามพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 โดยไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการไดท้าํขึ#นตามแบบ
กาํหนดรายการยอ่ที"ตอ้งมีในงบการเงินสาํหรับบริษทัมหาชนจาํกดั ที"กาํหนดโดยประกาศกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

  งบการเงินนี# ไดจ้ดัทาํขึ#นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื"นในนโยบายการ
บญัชี 

  งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที"บริษทัใช้เป็นทางการตามกฎหมายงบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

 
3.  มาตรฐานการบัญชีที มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
  สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน

การบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงใหม่ ซึ" งมีผลบงัคบัใช้ตั#งแต่รอบระยะเวลา
บญัชีที"เริ"มในหรือหลงัวนัที" 1 มกราคม 2560 ดงัต่อไปนี#  

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 1 (ปรับปรุง 2559)  เรื"อง การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 2 (ปรับปรุง 2559) เรื"อง สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 7 (ปรับปรุง 2559)  เรื"อง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 8 (ปรับปรุง 2559) เรื" อง นโยบายการบัญชี การเปลี"ยนแปลง

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 10 (ปรับปรุง 2559) เรื"อง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 11 (ปรับปรุง 2559) เรื"อง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 12 (ปรับปรุง 2559) เรื"อง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 16 (ปรับปรุง 2559) เรื"อง ที"ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
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รายงานประจาํปี 2560 

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที  31 ธันวาคม 2560 
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 17 (ปรับปรุง 2559) เรื"อง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 18 (ปรับปรุง 2559) เรื"อง รายได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 19 (ปรับปรุง 2559) เรื"อง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 20 (ปรับปรุง 2559)  เรื"อง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

และการเปิดเผยขอ้มูลเกี"ยวกบัความช่วยเหลือ
จากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 21 (ปรับปรุง 2559)  เรื"อง ผลกระทบจากการเปลี"ยนแปลงของ
อตัราแลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 23 (ปรับปรุง 2559)  เรื"อง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 24 (ปรับปรุง 2559) เรื"อง การเปิดเผยขอ้มูลเกี"ยวกบับุคคลหรือ

กิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 26 (ปรับปรุง 2559) เรื" อง การบัญชีและการรายงานโครงการ

ผลประโยชน์เมื"อออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 27 (ปรับปรุง 2559) เรื"อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 28 (ปรับปรุง 2559) เรื"อง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 29 (ปรับปรุง 2559) เรื" อ ง  ก ารราย งาน ท างก าร เงิน ใน ส ภ าพ

เศรษฐกิจที"เงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 33 (ปรับปรุง 2559) เรื"อง กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 34 (ปรับปรุง 2559) เรื"อง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 36 (ปรับปรุง 2559) เรื"อง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 37 (ปรับปรุง 2559) เรื"อง ประมาณการหนี# สิน หนี# สินที"อาจเกิดขึ#น

และสินทรัพยที์"อาจเกิดขึ#น 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 38 (ปรับปรุง 2559) เรื"อง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 40 (ปรับปรุง 2559) เรื"อง อสังหาริมทรัพยเ์พื"อการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 41 (ปรับปรุง 2559) เรื"อง เกษตรกรรม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 104 (ปรับปรุง 2559) เรื"อง การบญัชีสําหรับการปรับโครงสร้างหนี#

ที"มีปัญหา 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 105 (ปรับปรุง 2559) เรื" อง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสาร

หนี#และตราสารทุน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 107 (ปรับปรุง 2559) เรื"อง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล

สาํหรับเครื"องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 2 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื"อง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 3 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื"อง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 4 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื"อง สัญญาประกนัภยั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 5 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื"อง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที"ถือไวเ้พื"อขาย
และการดาํเนินงานที"ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 6 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื"อง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่ง
ทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 8 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื"อง ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 10 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื"อง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 11 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื"อง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 12 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื"อง การเปิดเผยขอ้มูลเกี"ยวกบัส่วนไดเ้สียใน
กิจการอื"น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 13 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื"อง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 10       
(ปรับปรุง 2559) 

เรื"อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที"ไม่มี
ค ว าม เกี" ย วข้อ ง อ ย่าง เฉ พ าะ เจาะ จ งกับ
กิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 15        
(ปรับปรุง 2559) 

เรื"อง สัญญาเช่าดาํเนินงาน-สิ"งจูงใจที"ให้แก่ผู ้
เช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 25        
(ปรับปรุง 2559) 

เรื"อง ภาษีเงินได-้การเปลี"ยนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 27       
(ปรับปรุง 2559) 

เรื"อง การประเมินเนื#อหาสัญญาเช่าที"ทาํขึ#น
ตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 29       
(ปรับปรุง 2559) 

เรื"อง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลง
สัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 31      
(ปรับปรุง 2559) 

เรื"อง รายได-้รายการแลกเปลี"ยนเกี"ยวกบั
บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 32       
(ปรับปรุง 2559) 

เรื"อง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 1 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื"อง การเปลี"ยนแปลงในหนี# สินที"เกิดขึ#นจากการ
รื#อถอน การบูรณะและหนี# สินที"มีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 4 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื"อง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญา
เช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 5 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื"อง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรื#อถอน 
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 7 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื"อง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการ
บญัชี ฉบบัที" 29 (ปรับปรุง 2559) เรื"องการ
รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที"เงินเฟ้อ
รุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 10 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื"อง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการ
ดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 12 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื"อง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 13 
(ปรับปรุง 2559)  

เรื"อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 14 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื" อ ง  ข้ อ จํ า กั ด สิ น ท รั พ ย์ ต า ม โ ค ร ง ก า ร
ผลป ระโยชน์  ข้อกําหนดเงินทุนขั# นตํ" าและ
ปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่านี#  สําหรับมาตรฐาน
ก ารบัญ ชี  ฉ บับ ที"  19 (ป รับ ป รุง  2559) เรื" อ ง 
ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 15 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื"อง สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 17 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื"อง การจ่ายสินทรัพยที์"ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 18 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื"อง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 20 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื" อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิต
สาํหรับเหมืองผวิดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 21 
 (ปรับปรุง 2559) 

เรื"อง เงินที"นาํส่งรัฐ 
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   ฝ่ายบริหารของบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที"ปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับปีปัจจุบนั         

 
4. นโยบายการบัญชีที สําคัญ 
 4.1  เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั และเงินลงทุนระยะสั# นที"มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชี
ธนาคารซึ"งจะตอ้งชาํระคืนเมื"อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ"งของรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด 

 
 4.2  ลูกหนี:การค้าและลูกหนี:อื น 

ลูกหนี#การคา้และลูกหนี# อื"น แสดงในราคาตามใบแจง้หนี#หกัค่าเผื"อหนี#สงสัยจะสูญ (ถา้มี) 
ค่าเผื"อหนี# สงสัยจะสูญคาํนวณดว้ยวิธีอตัราร้อยละของลูกหนี# ที"คา้งชาํระจาํแนกตามอายุของ

ลูกหนี#  ประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี#  และการคาดการณ์เกี"ยวกบัการชาํระหนี# ใน
อนาคตของลูกคา้  ลูกหนี#จะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเมื"อทราบวา่เป็นหนี# สูญ 

 
 4.3  สินค้าคงเหลอื 

   สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที"จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ"ากวา่ 
  ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยวิธีถวัเฉลี"ยถ่วงนํ# าหนัก ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ย ตน้ทุนที"ซื#อ 
ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอื"นเพื"อใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานที"และสภาพปัจจุบนั  
  มูลค่าสุทธิที"จะได้รับเป็นการประมาณราคาที"จะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วย
ค่าใชจ่้ายที"จาํเป็นในการขาย 

 
 4.4  เงินลงทุน 

    เงินลงทุนในตราสารหนี# ที"บริษทัมีความตั#งใจและมีความสามารถถือเงินลงทุนในตราสารหนี#
ไดจ้นครบกาํหนดจดัเป็นเงินลงทุนที"ถือจนครบกาํหนดในหมวดเงินลงทุนชั"วคราว แสดงในราคาทุน
ตดัจาํหน่ายสุทธิจากขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ดอกเบี#ยรับบนัทึกโดยวธีิอตัราดอกเบี#ยที"แทจ้ริงใน
งบกาํไรขาดทุน 

    เงินลงทุนในตราสารทุนซึ" งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด จัดประเภทเป็น
หลกัทรัพยเ์ผื"อขายและแสดงในมูลค่ายติุธรรม  กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึก
ในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรง กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายหลกัทรัพยจ์ะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ 
  มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์ผื"อขายจะใชร้าคาเสนอซื#อ ณ วนัที"ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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 4.5  ที ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 ที"ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหกัค่าเสื"อมราคาสะสม 
 ราคาทุนรับรู้เมื"อเริ"มแรกที"ได้สินทรัพย์มารวมถึงตน้ทุนทางตรงอื"นๆ ที"เกี"ยวกับการจดัหา

สินทรัพยเ์พื"อให้สินทรัพยอ์ยูใ่นสภาพพร้อมที"จะใชไ้ดต้ามวตัถุประสงคร์วมทั#งตน้ทุนในการรื#อถอน 
ขนยา้ย และการบูรณะสถานที"ตั#งของสินทรัพยซึ์" งเป็นภาระผกูพนัของกิจการ (ถา้มี) 

 ค่าเสื"อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยโ์ดย
วธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงันี#  

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  10 - 50 ปี 
อุปกรณ์การแพทย ์  10 ปี 
เครื"องตกแต่งและติดตั#ง  5 - 10 ปี 
อุปกรณ์สาํนกังาน  5 - 10 ปี 
ยานพาหนะ 8 - 10 ปี 

 
 บริษทัมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์สมํ"าเสมอ 
 ไม่มีการคิดค่าเสื"อมราคาสาํหรับที"ดิน สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั#ง 
 บริษทัตดัรายการที"ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชีเมื"อจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผล

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายหรือตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

 4.6  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
    ค่าซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ มีอายุการใชง้านจาํกดัแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและ
ค่าเผื"อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตาม
เกณฑ์ระยะเวลาที"คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของค่าซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ภายใน
ระยะเวลา 5 - 10 ปี 
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 4.7  การด้อยค่า 
  สินทรัพยต์ามบญัชีของบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัที"ในงบแสดงฐานะการเงินวา่ มีขอ้
บ่งชี# เรื"องการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีที"มีขอ้บ่งชี# จะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์"คาดว่าจะไดรั้บ
คืน  
  ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เมื"อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วย
สินทรัพยที์"ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที"จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบนัทึกในงบกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ เวน้แต่เมื"อมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ"มของสินทรัพยชิ์#น
เดียวกนัที"เคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี# ให้รับรู้ในส่วนของผู ้
ถือหุน้ 
   เมื"อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื"อขาย ซึ" งไดบ้นัทึกในส่วนของผู ้
ถือหุน้ และมีความชดัเจนวา่สินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ยอดขาดทุนซึ"งเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อ
หุ้นจะถูกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ยอดขาดทุนที"รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นผลต่าง
ระหวา่งราคาทุนที"ซื#อกบัมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพยท์างการเงินหักขาดทุนจากการดอ้ย
ค่าของสินทรัพยท์างการเงินนั#นๆ ซึ" งเคยรับรู้แลว้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 
 4.8  เจ้าหนี:การค้าและเจ้าหนี:อื น 

    เจา้หนี#การคา้และเจา้หนี# อื"นแสดงในราคาทุน 
 
 4.9  ประมาณการหนี:สิน 

   ประมาณการหนี# สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื"อบริษทัมีภาระหนี# สินตามกฎหมายที"
เกิดขึ#นในปัจจุบนัหรือที"ก่อตวัขึ#นอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้ง
แน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื"อชาํระภาระหนี# สินดงักล่าว และสามารถประมาณ
จาํนวนภาระหนี# สินไดอ้ย่างน่าเชื"อถือ ถา้ผลกระทบดงักล่าวมีจาํนวนที"เป็นสาระสําคญั ประมาณการ
หนี# สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที"จะจ่ายในอนาคตใช้อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อน
คาํนวณภาษีเงินได้  เพื"อให้สะทอ้นจาํนวนที"อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึ" งแปรไปตามเวลาและ
ความเสี"ยงที"มีต่อหนี# สิน 
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4.10 ผลประโยชน์พนักงาน 
          ผลประโยชน์ระยะสั#น 

 บริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและกองทุนสํารองเลี#ยงชีพ
เป็นค่าใชจ่้ายเมื"อเกิดรายการ 
 

          ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 
 บริษทัและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั#งกองทุนสํารองเลี# ยงชีพ ซึ" งประกอบดว้ยเงินที"พนักงาน
จ่ายสะสมและเงินที"บริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลี# ยงชีพไดแ้ยก
ออกจากสินทรัพยข์องบริษทั เงินที"บริษทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลี#ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีที"
เกิดรายการ 
 

    ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 
 บริษัทมีภาระสําหรับเงินชดเชยที"ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื"อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนกังานอื"นๆ ซึ" งบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  
 บริษทัคาํนวณหนี# สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใช้วิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยที"ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชี"ยวชาญอิสระได้ทาํการ
ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ" งหลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้ง
ใช้ขอ้สมมติที"หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี"ยวกบัอตัราคิดลด อตัราการขึ# นเงินเดือนในอนาคต 
อตัราการเปลี"ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราการมรณะและอตัราเงินเฟ้อ 
 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains 
and losses) สาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื"น 
 

 4.11 รายได้ 
    รายไดค้่ารักษาพยาบาลไดรั้บยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ"ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 
  รายไดค้่ารักษาพยาบาล 

   รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่ายาและเวชภณัฑ ์  
ค่าหอ้งพกัผูป่้วย ค่าบริการทางการแพทย ์และค่าบริการอื"น โดยจะบนัทึกเป็นรายไดเ้มื"อไดใ้หบ้ริการ
แลว้ตามเกณฑค์งคา้ง 

    รายไดค้่ารักษาพยาบาลในระบบประกนัสังคมรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
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  ดอกเบี#ยรับและเงินปันผลรับ 

   ดอกเบี#ยรับบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงคา้ง  เงินปันผลรับบนัทึกในงบ
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในวนัที"บริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล  ซึ" งตามปกติในกรณีเงินปันผลที"จะไดรั้บ
จากหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด จะพิจารณาจากวนัที"มีการประกาศสิทธิการรับปันผล 

 
 
  รายไดอื้"น 
     รายไดอื้"น ๆ บนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จตามเกณฑค์งคา้ง 
 

 4.12 ค่าใช้จ่าย 
    ค่าใชจ่้ายบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จตามเกณฑค์งคา้ง 
  

 4.13 สัญญาเช่าดําเนินงาน 
   สัญญาเช่าทรัพยสิ์นที"ความเสี"ยงและผลตอบแทนแก่เจา้ของทรัพยสิ์นยงัเป็นของผูใ้หเ้ช่าจะถูก

จดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกการจ่ายชาํระค่าเช่าภายใตส้ัญญาเช่า
ดาํเนินงานเป็นค่าใชจ่้ายตามระยะเวลาของสัญญา 

 
 4.14 ภาษีเงินได้ 
  ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

   บริษทับนัทึกภาษีเงินได ้(ถา้มี) ตามจาํนวนที"จะตอ้งจ่าย คาํนวณตามหลกัเกณฑ์แห่งประมวล
รัษฎากรในอตัราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ของกาํไรก่อนภาษีเงินได้ หลงัจากปรับปรุงบวกกลบัด้วย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ" งไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษีและหักออกด้วยรายการที"ได้รับ
ยกเวน้หรือไม่ถือเป็นรายไดใ้นการคาํนวณภาษี 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 สินทรัพยแ์ละหนี# สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะคาํนวณขึ#นจากผลแตกต่างชั"วคราวระหวา่ง
มูลค่า ตามบญัชีกบัฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหนี# สินนั#น ณ วนัสิ#นรอบระยะเวลารายงาน รายการ
เปลี"ยนแปลงของสินทรัพยแ์ละหนี# สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกรับรู้เป็นรายไดภ้าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยจะรับรู้ในกาํไรขาดทุน เวน้แต่ในส่วนที"
เกี"ยวกบัรายการที"รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื"น      
 ผลแตกต่างชั"วคราวที"ใชห้กัภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเมื"อมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีจากการดาํเนินงานในอนาคตเพียงพอที"จะนาํ 
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สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีมาใช้ประโยชน์ได้และผลแตกต่างชั"วคราวที"ตอ้งเสียภาษีทุก
รายการจะถูกรับรู้เป็นหนี# สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 
 สินทรัพยแ์ละหนี# สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีถูกวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีเงินไดส้าํหรับงวด
ที"บริษทัคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือจะจ่ายชาํระหนี# สิน
ภาษีเงินได ้โดยใชอ้ตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที"มีผลบงัคบัใชอ้ยูห่รือที"คาดไดค้่อนขา้งแน่นอน
วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในสิ#นรอบระยะเวลาที"รายงาน  
 ณ วนัสิ#นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่า เมื"อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่บริษทัจะไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั#งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ได ้
   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี# สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหักกลบกนัไดก้็
ต่อเมื"อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินได้นี# ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงาน
เดียวกนั 
 

 4.15 การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที สําคัญ 
  ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลย
พินิจและการประมาณการในเรื"องที"มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ดังกล่าวนี# ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินที"แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที"แสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ผลที"เกิดขึ#นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที"ประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการที"สาํคญัมีดงันี#  

 
  ค่าเผื อหนี:สงสัยจะสูญของลูกหนี: 

  ในการประมาณค่าเผื"อหนี# สงสัยจะสูญของลูกหนี#  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนที"คาดวา่จะเกิดขึ#นจากลูกหนี#  โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 
อายขุองหนี# ที"คงคา้ง เป็นตน้ 

 
 รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ 
  รายได้ค่าบริการทางการแพทยค์า้งรับเป็นรายได้ค่าบริการทางการแพทยที์"ยงัไม่ได้รับจาก

สาํนกังานประกนัสังคม ซึ" งบริษทัไม่สามารถทราบจาํนวนเงินที"จะไดรั้บแน่นอน ผูบ้ริหารของบริษทั
จึงได้ประมาณการรายได้ค้างรับดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื"อนไขตามที"กาํหนดโดย
หน่วยงานดงักล่าวและจากจาํนวนเงินที"ไดรั้บจริงครั# งล่าสุดควบคู่ไปกบัภาวะการณ์ในปัจจุบนั 
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  สัญญาเช่า  

  ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน 
ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื"อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื"อพิจารณาวา่บริษทั
ไดโ้อนหรือรับโอนความเสี"ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพยที์"เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 
  ที ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื อมราคา 

  ในการคาํนวณค่าเสื"อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุ
การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื"อเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการ
ใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี"ยนแปลงเกิดขึ#น 
  นอกจากนี# ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของที"ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที"คาดว่าจะได้รับคืนตํ"ากว่ามูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ั#น ในการนี# ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจที"เกี"ยวขอ้งกบัการคาดการณ์รายได้
และค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ"งเกี"ยวเนื"องกบัสินทรัพยน์ั#น 
 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
  ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที"ไดม้า ตลอดจนการทดสอบการ

ดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดที"คาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจาก
สินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพยที์"ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั#งการเลือกอตัราคิดลดที"เหมาะสมใน
การคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั#น ๆ 
 

  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   
  บริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั"วคราวที"ใชห้กัภาษีและ
ขาดทุนทางภาษีที"ไม่ได้ใช้เมื"อมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอที"จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั"วคราวและขาดทุนนั#น ในการนี# ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณ
การวา่ควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวน
กาํไรทางภาษีที"คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
 

  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 
  หนี# สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ# นตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ" งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั#น เช่น อตัราคิดลด 
อตัราการขึ#นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี"ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
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รายงานประจาํปี 2560 

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที  31 ธันวาคม 2560 
 
5. การดําเนินงานที เป็นไปตามฤดูกาล 

  บริษทัไม่ไดถู้กกระทบจากปัจจยัที"มีลกัษณะเป็นวฏัจกัรหรือเป็นไปตามฤดูกาลที"สาํคญัในระหวา่งปี 
 
6.  เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  
  ประกอบดว้ย 

 บาท 
 2560  2559 
เงินสดในมือ 3,477,938 3,209,799 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 131,832,055 128,363,906 
เงินฝากธนาคารประเภทประจาํ - 100,400 
เงินลงทุนระยะสั#นอายไุม่เกิน 3 เดือน 331,266,124 61,156,164 
รวม 466,576,117 192,830,269 

 
 ณ วนัที"  31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ มีอัตราดอกเบี# ย
ลอยตวัในอตัราร้อยละ 0.38 ต่อปี และบญัชีเงินฝากธนาคารประเภทประจาํ มีอตัราดอกเบี#ยที"กาํหนดไวใ้น
อตัราร้อยละ 0.80 ต่อปี 
 ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินลงทุนระยะสั# นเป็นเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารรัฐ
ตลาดเงินและกองทุนรวมสะสมทรัพยต์ราสารหนี# ที"มีสภาพคล่องสูงอตัราผลตอบแทนร้อยละ 1.03 ต่อปี 
และร้อยละ 1.24 ต่อปี ตามลาํดบั เงินลงทุนระยะสั#นแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุน 

 
7. เงินลงทุน 
  ประกอบดว้ย 

 บาท 
 2560  2559 
เงินลงทุนชั วคราว   
กองทุนรวมตราสารหนี# ที"จะถือจนครบกาํหนดในหนึ"งปี 100,994,721 323,718,640 
รวม 100,994,721 323,718,640 
   
เงินฝากธนาคารที ติดภาระคํ:าประกนั   
เงินฝากธนาคารที"ติดภาระคํ#าประกนั 23,138,196 14,424,000 
รวม 23,138,196 14,424,000 
   
เงินลงทุนระยะยาว   
ตราสารทุนที"เป็นหลกัทรัพยเ์ผื"อขาย 139,333,194 153,333,180 
รวม 139,333,194 153,333,180 
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รายงานประจาํปี 2560 

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที  31 ธันวาคม 2560 
 
   ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี# ที"จะถือจนครบกาํหนดใน

หนึ"งปี มีผลตอบแทนในอตัราร้อยละ 0.61 ต่อปี และร้อยละ 1.68 ต่อปี ตามลาํดบั 
   ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินฝากธนาคารประเภทประจาํ จาํนวน 23.14 ลา้นบาท และ 

14.42 ล้านบาท ตามลําดับ มีอัตราดอกเบี# ยร้อยละ 1.50 ต่อปี และร้อยละ 1.50 ต่อปี ตามลําดับ ใช้เป็น
หลกัประกนัในการขอหนงัสือคํ#าประกนัจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ"ง  

   ณ วนัที"  31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื"อขายแสดงด้วยมูลค่า
ยติุธรรมของหน่วยลงทุน 

  ตราสารทุนประเภทหลกัทรัพยเ์ผื"อขาย ประกอบดว้ย 
 ถือหุ้นอตัราร้อยละ  ลา้นบาท 
 2560  2559  2560  2559 
     ราคาทุน  ราคาตลาด  ราคาทุน  ราคาตลาด 
บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ             
   จาํกดั (มหาชน) 0.06  0.06  2.20  139.33  2.20  153.33 
บวก กาํไรที"ยงัไม่เกิดขึ#นจริงจาก            
         การเปลี"ยนแปลงมูลค่า            
 ของหลกัทรัพย ์     137.13    151.13   
รวม     139.33    153.33   

 
8. ลูกหนี:การค้า 
  ประกอบดว้ย 

 บาท 
 2560  2559 

(จดัประเภทใหม่) 
 2558 

(จดัประเภทใหม่) 
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 51,469,099  62,945,614  63,925,672 
เกินวนัครบกาํหนดชาํระ:      

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 21,387,565  3,508,891  6,052,205 
3 - 6 เดือน 1,928,526  2,622,938  980,877 
6 - 12 เดือน 591,921  315,780  297,365 
มากกวา่ 12 เดือน 305,076  253,671  197,278 

 75,682,187  69,646,894  71,453,397 
หกั ค่าเผื"อหนี#สงสัยจะสูญ (601,036)  (411,568)  (344,645) 
สุทธิ 75,081,151  69,235,326  71,108,752 

  โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชื"อแก่ลูกคา้ของบริษทัมีระยะเวลาตั#งแต่ 30 วนั ถึง 120 วนั 
  ในปี 2559 บริษทัมีการจดัประเภทรายการลูกหนี#คงเหลือใหม่จากบญัชีหนี# สินหมุนเวยีนอื"น 
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รายงานประจาํปี 2560 

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที  31 ธันวาคม 2560 
 
9. สินค้าคงเหลอื 
  ประกอบดว้ย 

 บาท 
 2560  2559 
ยาและเวชภณัฑ ์ 37,165,589  29,065,243 
วสัดุสิ#นเปลือง 7,808,688  6,289,959 
รวม 44,974,277  35,355,202 

 
10. ที ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

  ประกอบดว้ย 
 บาท 

 ยอดตามบญัชี 

ณ 31 ธ.ค. 59 

 จาํนวนที" 

เพิ"มขึ#น 

 รับโอน 

(โอนออก) 

 จาํนวนที" 

ลดลง 

 ยอดตามบญัชี 

ณ 31 ธ.ค. 60 

ราคาทุน          

ที"ดิน 108,160,300  -  -  -  108,160,300 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 880,832,120  7,487,743  13,869,895  (872,528)  901,317,230 

อุปกรณ์แพทย ์ 294,118,022  7,771,247  (2,087)  (3,871,373)  298,015,809 

เครื"องตกแต่งและติดตั#ง 34,241,717  700,951  (527,435)  (770,008)  33,645,225 

อุปกรณ์สาํนกังาน 60,702,857  1,728,249  642,022  (779,761)  62,293,367 

ยานพาหนะ 22,469,849  277,325  -  -  22,747,174 

สินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้างและติดตั#ง 6,036,389  17,776,175  (13,982,395)  -  9,830,169 

    รวม 1,406,561,254  35,741,690  -  (6,293,670)  1,436,009,274 

หกั  ค่าเสื"อมราคาสะสม          

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 332,683,544  30,575,320  -  (689,346)  362,569,518 

อุปกรณ์การแพทย ์ 185,985,007  19,278,104  -  (3,752,853)  201,510,258 

เครื"องตกแต่งและติดตั#ง 28,972,805  1,548,012  -  (757,813)  29,763,004 

อุปกรณ์สาํนกังาน 41,166,997  5,165,104  -  (734,050)  45,598,051 

ยานพาหนะ 13,343,032  1,524,541  -  -  14,867,573 

    รวม 602,151,385  58,091,081  -  (5,934,062)  654,308,404 

สุทธิ 804,409,869        781,700,870 
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รายงานประจาํปี 2560 

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที  31 ธันวาคม 2560 
 บาท 
 ยอดตามบญัชี 

ณ 31 ธ.ค. 58 
 จาํนวนที" 

เพิ"มขึ#น 
 รับโอน 

(โอนออก) 
 จาํนวนที" 

ลดลง 
 ยอดตามบญัชี 

ณ 31 ธ.ค. 59 
ราคาทุน          
ที"ดิน 88,160,300  20,000,000  -  -  108,160,300 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 830,255,137  815,000  30,041,309  (384,643)  860,726,803 
อุปกรณ์แพทย ์ 269,529,517  11,550,231  239,300  (2,305,795)  279,013,253 
เครื"องตกแต่งและติดตั#ง 55,238,351  2,590,092  1,147,309  (2,029,884)  56,945,868 
อุปกรณ์สาํนกังาน 63,528,821  8,723,896  3,444,722  (2,488,647)  73,208,792 
ยานพาหนะ 20,978,465  1,885,384  -  (394,000)  22,469,849 
สินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้างและติดตั#ง 3,464,565  37,209,464  (34,637,640)  -  6,036,389 
    รวม 1,331,155,156  82,774,067  235,000  (7,602,969)  1,406,561,254 
หกั  ค่าเสื"อมราคาสะสม          
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 291,055,909  28,134,858  -  (343,666)  318,847,101 
อุปกรณ์การแพทย ์ 156,800,064   20,595,807  239,298  (2,146,903)  175,488,266 
เครื"องตกแต่งและติดตั#ง 43,053,475  3,660,850  (24,172)  (1,894,751)  44,795,402 
อุปกรณ์สาํนกังาน 46,273,735  5,753,304  19,873  (2,369,328)  49,677,584 
ยานพาหนะ 12,311,224  1,425,806  -  (393,998)  13,343,032 
    รวม 549,494,407  59,570,625  234,999  (7,148,646)  602,151,385 
สุทธิ 781,660,749        804,409,869 

 
   ยอดคงเหลือยกมาของบญัชีที"ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2559 มีการจดักลุ่มรายการ

สินทรัพยใ์หม่ ดงันี#  
 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2559 (บาท) 
 จดัรายการใหม่  จดัรายการเดิม 
ราคาทุน    
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 880,832,120  860,726,803 
อุปกรณ์การแพทย ์ 294,118,022  279,013,253 
เครื"องตกแต่งและติดตั#ง 34,241,717  56,945,868 
อุปกรณ์สาํนกังาน 60,702,857  73,208,792 
 รวม 1,269,894,716  1,269,894,716 
หกั ค่าเสื"อมราคาสะสม    
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 332,683,544  318,847,101 
อุปกรณ์การแพทย ์ 185,985,007  175,488,266 
เครื"องตกแต่งและติดตั#ง 28,972,805  44,795,402 
อุปกรณ์สาํนกังาน 41,166,997  49,677,584 
 รวม 588,808,353  588,808,353 
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รายงานประจาํปี 2560 

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที  31 ธันวาคม 2560 
 
   ค่าเสื"อมราคาอาคารและอุปกรณ์ สําหรับปีสิ#นสุดวนัที" 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ซึ" งแสดงไวใ้น

ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลและค่าใชจ่้ายในการบริหาร ดงันี#  
 บาท 
 2560  2559 
ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล 50,095,532  50,720,496 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 7,995,549  8,850,129 
 รวม 58,091,081  59,570,625 

 
   ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัมีอุปกรณ์และยานพาหนะจาํนวนหนึ" ง ซึ" งตดัค่าเสื"อม

ราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยูมี่ราคาทุนเป็นจาํนวนเงิน 240.15 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 203.91 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั 

   ส่วนหนึ"งของที"ดิน อาคารและงานระหวา่งก่อสร้าง รวมทั#งงานระหวา่งก่อสร้างที"จะมีขึ#นในอนาคต
ของบริษทัถูกจาํนองเป็นหลกัทรัพยที์"ใช้ค ํ#าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาว และเงินเบิกเกินบญัชี ซึ" งมีมูลค่าตาม
บญัชี ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จาํนวนเงินประมาณ 591.41 ล้านบาท และ 594.47 ล้านบาท 
ตามลาํดบั  

   ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัมีกรมธรรม์ประกนัภยัคุม้ครองความเสี"ยงทุกประเภท 
(ARIP) กบัผูรั้บประกนัโดยมีวงเงินประกนัครอบคลุมมูลค่าทรัพยสิ์นแลว้ กรมธรรม์ดงักล่าวมีการต่ออายุ
ทุกปี 

    
11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

  ประกอบดว้ย 
 บาท 
 ยอดตามบญัชี 

ณ 31 ธ.ค. 59 
 จาํนวนที" 

เพิ"มขึ#น 
 รับโอน 

(โอนออก) 
 ยอดตามบญัชี 

ณ 31 ธ.ค. 60 
ราคาทุน        
ค่าซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 32,757,248  495,589  -  33,252,837 
ค่าซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั#ง 24,877,500  3,611,250  -  28,488,750 
รวม 57,634,748  4,106,839  -  61,741,587 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม 23,314,709  1,513,169  -  24,827,878 
สุทธิ 34,320,039      36,913,709 
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บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที  31 ธันวาคม 2560 
 

 บาท 
 ยอดตามบญัชี 

ณ 31 ธ.ค. 58 
 จาํนวนที" 

เพิ"มขึ#น 
 รับโอน 

(โอนออก) 
 ยอดตามบญัชี 

ณ 31 ธ.ค. 59 
ราคาทุน        
ค่าซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 27,832,833  4,924,415  -  32,757,248 
ค่าซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั#ง 14,873,000  10,004,500  -  24,877,500 
รวม 42,705,833  14,928,915  -  57,634,748 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม 20,936,568  2,378,141  -  23,314,709 
สุทธิ 21,769,265      34,320,039  

 
   ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สําหรับปีสิ#นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ซึ" งแสดงอยูใ่น

ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล และค่าใชจ่้ายในการบริหาร ดงันี#  
 บาท 
 2560  2559 
ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล 1,296,385  1,500,671 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 216,784  877,470 
 รวม 1,513,169  2,378,141 

   ณ วนัที"  31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ซึ" งหักตัดจาํหน่ายทั# งจาํนวน
แลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่มีราคาทุนจาํนวนเงิน 6.55 ลา้นบาท 

 
12. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี:สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

   การเปลี"ยนแปลงของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีและหนี# สินภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 
สาํหรับปีสิ#นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งันี#  

 บาท 
 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 59  ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื"น 
 ณ 31 ธ.ค. 60 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 ลูกหนี#การคา้ 82,314  37,894  -  120,208 
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 7,331,010  995,325  -  8,326,335 
    รวม 7,413,324  1,033,219  -  8,446,543 

หนี# สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 กาํไรที"ยงัไม่เกิดขึ#นจริงจาการวดัมูลค่า      
  เงินลงทุนเผื"อขาย (30,226,637)  -  2,799,997  (27,426,640) 
    รวม (30,226,637)  -  2,799,997  (27,426,640) 

สินทรัพย ์ (หนี# สิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี-สุทธิ (22,813,313)      (18,980,097) 
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รายงานประจาํปี 2560 

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที  31 ธันวาคม 2560 
 

 บาท 
 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 58  ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื"น 
 ณ 31 ธ.ค. 59 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 ลูกหนี#การคา้ 68,929  13,385  -  82,314 
 ผลประโยชน์พนกังาน 6,670,166  541,224  119,620  7,331,010 
    รวม 6,739,095  554,609  119,620  7,413,324 
หนี# สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 กาํไรที"ยงัไม่เกิดขึ#นจริงจาการวดัมูลค่า      
  เงินลงทุนเผื"อขาย (29,159,971)  -  (1,066,666)  (30,226,637) 
    รวม (29,159,971)  -  (1,066,666)  (30,226,637) 
สินทรัพย ์ (หนี# สิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี-สุทธิ (22,420,876)      (22,813,313) 

 
13. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 

13.1 ส่วนประกอบหลกัของค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้
       สาํหรับปีสิ#นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย  

 บาท 
 สาํหรับปีสิ#นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 
 2560  2559 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดที้"แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :    
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :    
  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 31,629,210  44,818,883 
 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :    
  การเปลี"ยนแปลงของผลต่างชั"วคราว    
   ที"รับรู้เมื"อเริ"มแรกและที"กลบัรายการ (1,033,219)  (554,609) 
   รวม 30,595,991  44,264,274 
ภาษีเงินไดที้"เกี"ยวขอ้งกบัส่วนประกอบของกาํไรขาดทุน    
 เบด็เสร็จอื"น :    
  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที"เกี"ยวขอ้งกบั    
   การวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื"อขาย (2,799,997)  1,066,666 
   ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 
    ประกนัภยั 

 
- 

  
(119,620) 

   รวม (2,799,997)  947,046 
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รายงานประจาํปี 2560 

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที  31 ธันวาคม 2560 
 

13.2 การกระทบยอดระหวา่งจาํนวนค่าใชจ่้ายและผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีที"ใช ้
   สาํหรับปีสิ#นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งันี#  
 บาท 
 2560  2559 
กาํไรทางบญัชีสาํหรับปี 158,463,202  226,802,066 
อตัราภาษีที"ใช ้(ร้อยละ) 20%  20% 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีที"ใช ้ 31,692,640  45,360,413 
รายการกระทบยอด    
 ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายที"ไม่สามารถนาํมาหกั    
  ในการคาํนวณกาํไรทางภาษี    
  -  ค่าใชจ่้ายที"ไม่อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่าย    
   ในการคาํนวณกาํไรทางภาษี 102,297  68,614 
 ผลกระทบทางภาษีของรายไดห้รือกาํไรที"ไม่ตอ้งนาํมา    
  คาํนวณกาํไรทางภาษี    

- รายไดเ้งินปันผลที"ไดรั้บยกเวน้ (426,666)  (480,000) 
- อื"นๆ (772,280)  (684,753) 

รวมรายการกระทบยอด (1,096,649)  (1,096,139) 
รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 30,595,991  44,264,274 
 
13.3 การกระทบยอดระหวา่งอตัราภาษีที"แทจ้ริงถวัเฉลี"ยและอตัราภาษีที"ใช ้
  สาํหรับปีสิ#นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งันี#  
 บาท 

 2560  2559 

 จาํนวนภาษี 

(บาท) 

 อตัราภาษี  

(ร้อยละ) 

 จาํนวนภาษี 

(บาท) 

 อตัราภาษี  

(ร้อยละ) 

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี 158,463,202   226,802,066   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีที"ใช ้ 31,692,640  20.00 45,360,413  20.00 

รายการกระทบยอด (1,096,649)  (0.69) (1,096,139)  (0.48) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีที"แทจ้ริงถวัเฉลี"ย 30,595,991  19.31 44,264,274  19.52 
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รายงานประจาํปี 2560 

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที  31 ธันวาคม 2560 
 
14. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
   ประกอบดว้ย 

 บาท 
  2560  2559 
ค่าตอบแทนกรรมการคา้งจ่าย 4,316,700 4,000,000 
ค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย 46,673,942 38,156,078 
ค่าจา้งนอกเวลาคา้งจ่าย 8,310,004 9,123,087 
โบนสัคา้งจ่าย 35,857,640 34,347,971 
ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย 844,252 1,982,212 
ค่าใชจ่้ายประกนัสังคมคา้งจ่าย 6,661,685 9,558,244 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอื"น 13,992,337 13,812,936 
รวม 116,656,560 110,980,528 

 
15. หนี:สินหมุนเวยีนอื น 
   ประกอบดว้ย 

 บาท 
  2560  2559 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ที"จ่าย 1,685,026 704,926 
เงินทดรองรับ 18,305,473 14,460,342 
เจา้หนี# เงินประกนัผลงาน 1,763,077 2,029,545 
อื"นๆ 12,354,773 2,651,705 
รวม 34,108,349 19,846,518 

 
16. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

  งบแสดงฐานะการเงิน 
 บาท 
ณ วนัที" 31 ธนัวาคม  2560  2559 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที" 1 มกราคม  36,655,053  33,350,829 
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (2,864,750) (3,775,700)
ตน้ทุนบริการและดอกเบี#ยงวดปัจจุบนั 7,841,373  6,481,823 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -    598,101 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที" 31 ธนัวาคม  41,631,676  36,655,053 
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รายงานประจาํปี 2560 

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที  31 ธันวาคม 2560 
 
  ค่าใช้จ่ายที รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 บาท 
สาํหรับปีสิ#นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม  2560  2559 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 6,979,277  5,389,540 
ดอกเบี#ยจากภาระผกูพนั 862,096  1,092,283 
รวม 7,841,373  6,481,823 

 
  ข้อสมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณติศาสตร์ประกนัภัย 

 ร้อยละ  
 2560  2559 
อตัราคิดลด 2.44   2.44  
อตัราการเพิ"มขึ#นของเงินเดือน 6   6  
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน 8 - 21   8 - 21  
อตัราการทุพลภาพ 5*  5* 

   * อา้งอิงตามอตัราในตารางมรณภาพปี 2551 
 

 การวเิคราะห์ความอ่อนไหว   
  ผลกระทบของการเปลี"ยนแปลงสมมติฐานที"สําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์

ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2560 สรุปไดด้งันี#  
 บาท 
 เพิ"มขึ#นร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 1 
อตัราคิดลด (3,288,274)  3,779,348 
อตัราการเพิ"มขึ#นของเงินเดือน 3,959,563  (3,496,017) 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน (3,685,473)  3,780,390 

 

17. ส่วนเกนิทุนและสํารองตามกฎหมาย 
 ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 
   ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที"บริษทัเสนอ

ขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที"จดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินนี# ตั#งเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่า
หุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้นี#จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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รายงานประจาํปี 2560 

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที  31 ธันวาคม 2560 
 
 ผลกาํไร/ขาดทุนที"ยงัไม่เกิดขึ#นจริง 
   ผลกาํไร/ขาดทุนที"ยงัไม่เกิดขึ#นจริงที"บนัทึกไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ รวมผลสะสมของการเปลี"ยนแปลง 

สุทธิในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื"อขายจนกระทั"งมีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั#น 
 
 สาํรองตามกฎหมาย 
   ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรร

ทุนสํารอง (“สํารองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยก
มา (ถา้มี) จนกวา่สํารองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองนี#จะนาํไปจ่าย
เป็นเงินปันผลไม่ได ้

 
18. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน  

บริษทัประกอบกิจการในส่วนงานดาํเนินงานเดียว คือ ธุรกิจโรงพยาบาล และมีส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดงันั#น เกณฑก์ารวดัมูลค่า ขอ้มูลเกี"ยวกบัรายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน 
สินทรัพยแ์ละหนี# สินทั#งหมดไดแ้สดงไวใ้นงบการเงิน ซึ" งเป็นรายงานในลกัษณะเดียวกนักบัรายงานภายใน
ที"นาํเสนอใหผู้มี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทั 

 
 ขอ้มูลเกี"ยวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

กลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทั ประกอบดว้ย บุคคลทั"วไป กลุ่มลูกคา้บริษทัประกนัชีวติที"ถือกรมธรรม ์
กลุ่มลูกคา้บริษทัคู่สัญญา และกลุ่มผูป้ระกนัตนประกนัสังคมที"ประสงคเ์ลือกใชบ้ริการของโรงพยาบาลใน
อตัราเหมาจ่ายจากภาครัฐ 

 
19. รายได้อื น 
   ประกอบดว้ย 

 บาท 
 2560  2559 
รายไดส่้วนแบ่งฟอกไตเทียม 12,147,790  11,281,800 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพื#นที" 7,629,694  4,886,190 
ดอกเบี#ยรับ 5,538,668  5,940,056 
อื"น ๆ 10,860,848  12,551,224 
รวม 36,177,000  34,659,270 
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20. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
  รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลกัษณะสําหรับปีสิ#นสุดวนัที" 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย

รายการค่าใชจ่้ายที"สาํคญัดงัต่อไปนี#  
 บาท 
 2560  2559 
ค่าใชจ่้ายเกี"ยวกบัพนกังาน 535,246,041 511,993,021 
ค่าธรรมเนียมแพทย ์ 345,199,280 320,447,808 
ยาเวชภณัฑแ์ละวสัดุสิ#นเปลืองใชไ้ป 269,726,029 292,527,580 
ค่าเสื"อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 59,604,250 61,948,766 
อื"นๆ 215,775,768 206,440,689 
รวม 1,425,551,368 1,393,357,864 

 
21. เงินสมทบกองทุนสํารองเลี:ยงชีพ 

   บริษทัได้จดัตั# งกองทุนสํารองเลี# ยงชีพสําหรับพนักงานของบริษทับนพื#นฐานความสมคัรใจของ
พนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนทุกเดือน 
และบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสํารองเลี# ยงชีพนี# ไดจ้ด
ทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเลี# ยงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการ
กองทุนที"ได้รับอนุญาต บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี# ยงชีพ สําหรับปีสิ#นสุดวนัที" 31 ธันวาคม 
2560 และ 2559 เป็นจาํนวนเงิน 5.11 ลา้นบาท และ 4.71 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 
22. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารนี# เป็นผลประโยชน์ที"จ่ายให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 
ประกอบดว้ยค่าตอบแทนที"เป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที"เกี"ยวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์
ตอบแทนในรูปอื"น ทั#งนี# กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัหมายถึงบุคคลที"กาํหนดตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 กรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน  
 ผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล และผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร 
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23. เงินปันผล 

 ปี 2560  
ตามที"ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เมื"อวนัที" 21 เมษายน 2560 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรร

กาํไรเป็นเงินปันผลจากกาํไรสุทธิของปี 2559 จาํนวนเงินทั#งสิ#น 94.18 ลา้นบาท จาํนวนหุ้น 149.91 ลา้นหุ้น
ในอตัราหุน้ละ 0.63 บาท เงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที" 19 พฤษภาคม 2560 

 
  ปี 2559 

  ตามมติที"ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั เมื"อวนัที" 22 เมษายน 2559 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจ่ายปัน
ผล จากผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2558 จาํนวนเงินทั#งสิ#น 82.22 ลา้นบาท จาํนวนหุ้น 149.91 ลา้นหุ้น ใน
อตัราหุน้ละ 0.55 บาท เงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ในวนัที" 18 พฤษภาคม 2559 

  
24. กาํไรต่อหุ้น 

  กําไรต่อหุ้นขั# นพื#นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปีด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี"ยถ่วง 
 นํ#าหนกัที"ออกและเรียกชาํระแลว้ในระหวา่งปี 

 2560  2559 
กาํไรสาํหรับปีที"เป็นของผูถื้อหุน้สามญั (บาท) 127,867,211  182,537,792 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี"ยถ่วงนํ#าหนกั (หุน้) 149,909,264  149,909,264 
กาํไรต่อหุ้นขั#นพื#นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.85  1.22 

 
25. การบริหารจัดการทุน  

  วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที"สําคญัของบริษทั คือการจดัให้มีซึ" งโครงสร้างทางการเงินที"
เหมาะสมและการดาํรงไวซึ้" งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเนื"อง 

   ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัมีอตัราส่วนหนี# สินต่อทุนเท่ากบั 
0.21 : 1 และ 0.19 : 1 ตามลาํดบั 

 
26. เครื องมือทางการเงิน 

 26.1 นโยบายการจัดการความเสี ยงทางด้านการเงิน 
  บริษทัมีความเสี"ยงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี"ยนแปลงอตัราดอกเบี#ย และจากการ

ไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษทัไม่มีการถือหรือออกเครื"องมือทางการที"เป็น
ตราสารอนุพนัธ์ เพื"อการเก็งกาํไรหรือการคา้ 
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 26.2 ความเสี ยงด้านอตัราดอกเบี:ย 
  ความเสี" ยงด้านอตัราดอกเบี# ย  หมายถึง ความเสี" ยงที" เกิดขึ# นจากการเปลี"ยนแปลงที"จะเกิดใน

อนาคตของอตัราดอกเบี# ยในตลาดซึ" งส่งผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี# ยและค่าใช้จ่ายดอกเบี# ยในปี
ปัจจุบนัและในอนาคต บริษทัมีความเสี"ยงดา้นอตัราดอกเบี#ยที"สาํคญัอนัเกี"ยวเนื"องกบั เงินฝากสถาบนั
การเงินและเงินลงทุนชั"วคราว ในอตัราดอกเบี# ย บริษทัไม่มีนโยบายในการใช้ตราสารอนุพนัธ์ทาง
การเงิน เพื"อป้องกนัความเสี"ยงดงักล่าว  

 
 26.3 ความเสี ยงทางด้านสินเชื อ 

  ความเสี" ยงทางด้านสินเชื"อ คือ ความเสี"ยงที"ลูกหนี# การคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหนี# แก่
บริษทัตามเงื"อนไขที"ตกลงไวเ้มื"อครบกาํหนด  

  ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเชื"อเพื"อควบคุมความเสี"ยงทางดา้นสินเชื"อดงักล่าวโดย
สมํ"าเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ การกาํหนดระยะเวลาการเรียกเก็บหนี#  การ
เรียกเก็บเงินมดัจาํบางส่วนหรือเรียกหลกัทรัพยค์ ํ# าประกนั ดังนั#น บริษทัไม่คาดว่าจะได้รับความ
เสียหายที"เป็นสาระสําคญัจากการเก็บเงินจากลูกหนี# ดังกล่าว นอกเหนือไปจากที"ได้ตั#งค่าเผื"อหนี#
สงสัยจะสูญไวแ้ลว้ 

 
 26.4 ความเสี ยงจากสภาพคล่อง 

  บริษัทมีการควบคุมความเสี" ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินงานของบริษทัและเพื"อทาํใหผ้ลกระทบจากความผนั
ผวนของกระแสเงินสดลดลง 

 
 26.5 การวดัมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงิน 

  บริษทัใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี# สินซึ" งมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที"เกี"ยวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที"ไม่มี
ตลาดที"มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื#อขายในตลาดที"มีสภาพคล่องได ้บริษทัจะใช้
วิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี# สินดงักล่าวแทน 

  ลาํดบัชั#นของมูลค่ายติุธรรม 
ระดบัที" 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื#อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที"มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพย์

หรือหนี# สินอยา่งเดียวกนั 
ระดบัที" 2 ใชข้อ้มูลอื"นนอกเหนือจากราคาเสนอซื#อขายซึ" งรวมอยูใ่นระดบั 1 ที"สามารถสังเกตได้

โดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลที"คาํนวณมาจากราคา
ตลาด) สาํหรับสินทรัพยห์รือหนี# สินนั#น  

ระดบัที" 3 ใชข้อ้มูลที"ไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี"ยวกบักระแสเงินในอนาคตที"กิจการ
ประมาณขึ#น  
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  ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหนี# สินที"วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แยก

แสดงตามลาํดบัชั#นของมูลค่ายติุธรรม ดงันี#   
  บาท 

  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3  รวม 
สินทรัพย์       
เงินลงทุนชั"วคราว       
- กองทุนรวมตราสารหนี# ที"จะถือ       
 จนครบกาํหนดในหนึ"งปี  - 100,994,721 -  100,994,721 
เงินลงทุนระยะยาว       
 - ตราสารทุน  139,333,194 - -  139,333,194 
 รวม  139,333,194 100,994,721 -  240,327,915 

 
   ในระหวา่งปีปัจจุบนัไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั#นของมูลค่ายุติธรรม 

  เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและขอ้มูลที"ใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 2 
 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี# ที"มิไดจ้ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนที"ประกาศโดยผูจ้ดัการ
กองทุน 

 
 
27. ภาระผูกพนัที มีกบับุคคลหรือกจิการที ไม่เกี ยวข้องกนั 
   ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัมีภาระผกูพนัดงันี#  

 บาท 
 2560  2559 
27.1 หนงัสือคํ#าประกนัจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ"ง    
    ต่อหน่วยงานราชการและรัฐวสิาหกิจ 23,056,001  13,154,000 
27.2 สัญญาค่าก่อสร้างและติดตั#งอุปกรณ์กบับริษทัหลายแห่ง 12,428,930  22,417,779 
27.3 สัญญาดาํเนินงาน บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าเครื"อง    
  คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใชง้านจาํนวน    
  1 สัญญา กบับริษทัแห่งหนึ"ง มีอายขุองสัญญา 3 ปี บริษทั    
  มีเงินขั#นตํ"าที"ตอ้งจ่ายในอนาคตทั#งสิ#น ภายใตส้ัญญา    
  ดาํเนินงานดงันี#     
   จ่ายชาํระภายใน 1 ปี 1,078,560  2,565,432 
   จ่ายชาํระภายใน 2 - 3 ปี 297,888  855,144 
 1,376,448  3,420,576 
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28. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 
  รายการบญัชีบางรายการในงบการเงินสาํหรับปีสิ#นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2559 ไดมี้การจดัประเภทใหม่
 เพื"อใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจุบนั ซึ" งไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิหรือส่วนของ
 ผูถื้อหุน้ การจดัประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปนี#  

 บาท 
 ตามที"เคย

รายงานไวเ้ดิม 
 เพิ"มขึ#น  

(ลดลง) 
 ตามที"รายงาน 

ใหม่ 
สาํหรับปีสิ#นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2559      

 ลูกหนี#การคา้ 62,657,144  6,578,182  69,235,326 
 หนี# สินหมุนเวยีนอื"น 13,268,336  (6,578,182)  19,846,518 

 
29.  มาตรฐานการบัญชีปรับปรุงใหม่ที ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

  สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ซึ" งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช ้  
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงใหม่  
  โดยมีผลบงัคบัใช้ถือปฏิบติักบังบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที"เริ"มตน้ในหรือหลงัวนัที" 1 
มกราคม 2561 เป็นตน้ไป มีดงัต่อไปนี#  

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 1 (ปรับปรุง 2560)  เรื"อง การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 2 (ปรับปรุง 2560) เรื"อง สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 7 (ปรับปรุง 2560) เรื"อง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 8 (ปรับปรุง 2560) เรื" อง นโยบายการบัญชี การเปลี"ยนแปลง

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 10 (ปรับปรุง 2560) เรื" อง เห ตุการณ์ ภายหลังรอบ ระยะเวลา

รายงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 11 (ปรับปรุง 2560) เรื"อง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 12 (ปรับปรุง 2560) เรื"อง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 16 (ปรับปรุง 2560) เรื"อง ที"ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 17 (ปรับปรุง 2560) เรื"อง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 18 (ปรับปรุง 2560) เรื"อง รายได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 19 (ปรับปรุง 2560) เรื"อง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 20 (ปรับปรุง 2560)  เรื"อง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลและเปิดเผยขอ้มูลเกี"ยวกบัความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 21 (ปรับปรุง 2560)  เรื"อง ผลกระทบจากการเปลี"ยนแปลงของ
อตัราแลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 23 (ปรับปรุง 2560)  เรื"อง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 24 (ปรับปรุง 2560) เรื"อง การเปิดเผยขอ้มูลเกี"ยวกบับุคคลหรือ

กิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 26 (ปรับปรุง 2560) เรื" อง การบัญชีและการรายงานโครงการ

ผลประโยชน์เมื"อออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 27 (ปรับปรุง 2560) เรื"อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 28 (ปรับปรุง 2560) เรื"อง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 29 (ปรับปรุง 2560) เรื" อง  ก ารรายงาน ท างก ารเงิน ใน ส ภ าพ

เศรษฐกิจที"เงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 33 (ปรับปรุง 2560) เรื"อง กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 34 (ปรับปรุง 2560) เรื"อง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 36 (ปรับปรุง 2560) เรื"อง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 37 (ปรับปรุง 2560) เรื" อง การประมาณการหนี# สิน หนี# สินที"อาจ

เกิดขึ#นและสินทรัพยที์"อาจเกิดขึ#น 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 38 (ปรับปรุง 2560) เรื"อง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 40 (ปรับปรุง 2560) เรื"อง อสังหาริมทรัพยเ์พื"อการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 41 (ปรับปรุง 2560) เรื"อง เกษตรกรรม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 2 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื"อง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 3 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื"อง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 4 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื"อง สัญญาประกนัภยั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 5 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื"อง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที"ถือไวเ้พื"อขาย
และการดาํเนินงานที"ยกเลิก 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 6 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื"อง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่ง
ทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 8 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื"อง ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 10 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื"อง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 11 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื"อง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 12 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื"อง การเปิดเผยขอ้มูลเกี"ยวกบัส่วนไดเ้สียใน
กิจการอื"น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 13 
(ปรับปรุง 2560)                                                                                           

เรื"อง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 10      
(ปรับปรุง 2560) 

เรื"อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที"ไม่มี
ค ว าม เกี" ย วข้อ ง อ ย่าง เฉ พ าะ เจาะ จ งกับ
กิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 15       
(ปรับปรุง 2560) 

เรื"อง สัญญาเช่าดาํเนินงาน-สิ"งจูงใจที"ให้แก่ผู ้
เช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 25       
(ปรับปรุง 2560) 

เรื"อง ภาษีเงินได-้การเปลี"ยนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 27      
(ปรับปรุง 2560) 

เรื"อง การประเมินเนื#อหาสัญญาเช่าที"ทาํขึ#น
ตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 29      
(ปรับปรุง 2560) 

เรื"อง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลง
สัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 31      
(ปรับปรุง 2560) 

เรื"อง รายได-้รายการแลกเปลี"ยนเกี"ยวกบั
บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 32      
(ปรับปรุง 2560) 

เรื"อง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 1 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื"อง การเปลี"ยนแปลงในหนี# สินที"เกิดขึ#นจาก
การรื#อถอน การบูรณะและหนี# สินที"มีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 4 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื"อง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ย
สัญญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 5 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื"อง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรื#อ
ถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพ 
แวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 7 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื"อง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐาน
การบญัชี ฉบบัที" 29 (ปรับปรุง 2560) เรื"อง
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที"
เงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 10 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื" อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
และการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 12 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื"อง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เรื"อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 14 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื" อ ง  ข้อจํากัด สิ น ท รัพ ย์ต าม โค รงก าร
ผลประโยชน์ ข้อกาํหนดเงินทุนขั#นตํ"าและ
ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี#  สํ าหรับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที"  19 (ปรับปรุง 
2560) เรื"อง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 15 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื"อง สัญญาสาํหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 17 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื"อง การจ่ายสินทรัพยที์"ไม่ใช่เงินสดให้
เจา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 18 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื"อง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 20 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื"อง ตน้ทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิต
สาํหรับเหมืองผวิดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 21 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื"อง เงินที"นาํส่งรัฐ 
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ฝ่ายบริหารของบริษทัเชื"อวา่มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน

การบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที"ปรับปรุงใหม่ขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินเมื"อนาํมาถือปฏิบติั 

 
30. การอนุมัติงบการเงิน 

  งบการเงินนี#ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัเมื"อวนัที" 7 กุมภาพนัธ์ 2561 
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รายการระหว่างกนั 
รายการระหว่างกัน 

ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีการทํารายการที� เกี�ยวโยงกัน/รายการระหว่างกัน ตาม
ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และ 
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
มาตรการและขั�นตอนในการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกนั 

บริษทัฯ มีมาตรการและขั0นตอนในการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนัตามขอ้กาํหนดของ
สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) และ ขอ้กาํหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายการที� เกี� ยวโยงกัน  จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณีตามขอ้กาํหนด  

 
นโยบาย และแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษทัฯ ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(กลต.) และขอ้กาํหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด และดาํเนินการด้วย
ความโปร่งใสตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทัฯ 
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รายงานประจาํปี 2560 

รายงานการเปลี ยนแปลงการถอืหุ้นบริษทัของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2560 
ขอ้มูล ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

ลาํดบั รายชื�อ ตาํแหน่ง 

จาํนวนหุน้ที�
ถือ ณ วนัที� 
31 ธนัวาคม 

2559 

จาํนวนหุน้ที�
ถือ ณ วนัที� 
31 ธนัวาคม 

2560 

จาํนวนหุน้ที�
เปลี�ยนแปลง 
เพิ�มขึ0น/ลดลง 

ในปี 2560 

สัดส่วนการ
ถือหุน้ใน

บริษทั (%) 

1 นายอภิรักษ ์ วานิช ประธานกรรมการ 16,327,392 16,327,392 - 12.69 
 คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  2,249,592 2,692,692 443,100 - 
2 นายวชิยั  เทพเฉลิม รองประธานกรรมการ 270,000 270,000 - 0.50 
 คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  480,000 480,000 - - 
3 นายพจนา  มาโนช รองประธานกรรมการ 3,389,808 3,389,808 - 2.92 
 คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  987,600 987,600 - - 
4 นายแพทยสุ์ชา  นิมมานนิตย ์ กรรมการ 993,588 993,588 - 0.66 
 คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 
5 นายแพทยก์ฤษฎา  บานชื�น กรรมการ 215,268 215,268 - 0.14 
 คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 
6 นายศิริชยั  มาโนช กรรมการ 987,600 987,600 - 2.92 
 คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  3,389,808 3,389,808 - - 
7 นางกาญจนา  จิตฤดีอาํไพ กรรมการ - - - - 
 คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 
8 นางสาวอรนุช  วานิช กรรมการ 5,801,016 5,801,016 - 3.87 
 คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 
9 นายแพทยส์านิตย ์ ชากฤษณ์ กรรมการและผอ.ฝ่าย

การแพทย ์
- - - - 

 คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 
10 รศ.ดร.นพ.อติเรก  จิวะพงศ ์ กรรมการ - - - - 
 คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 
11 นางฐิตะวฒัน์  โพธานนัท ์ กรรมการ - - - - 

คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 
12 นางประภาพรรณ  ตณัฑวรัิตน ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร 

รพ.เอกชล 
- - - - 

 คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 
13 นางสมพร  เพิ�มสุข ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร 

รพ.เอกชล 2 
- - - - 

 คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 
14 นายแพทยพ์ชิยั  ศิริพรพาณิชย ์ ผูอ้าํนวยการฝ่าย

การแพทย ์รพ.เอกชล 2 
- - - - 

 คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

 






