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รายงานประจาํปี 2562 

สารจากประธานกรรมการ 

 เรียน  ท่านผูถื้อหุ้น 

  ปัจจุบนัการดาํเนินธุรกิจพบกบัความท้าทายที�เกิดขึ" นทั�วโลก ในหลายมิติ ทั" งด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ�งแวดลอ้ม รวมถึงประเด็นของดา้นคุณภาพ ดา้นบริบาลทางการแพทย ์

  ดว้ยการรักษา การป้องกนัโรค จึงเป็นปัจจยัสี� ที�มิอาจกา้วขา้มได ้ อีกทั"งดว้ยมาตรฐานความ
ปลอดภยั ความ     ใส่ใจ ความเอื"ออาทร ซึ� งเป็นจุดเนน้ที�บริษทัไดรั้บความไวว้างใจ และเชื�อมั�นจาก    
ผูม้าใช้บริการ ซึ� งบริษทัไดใ้ห้ความสําคญัต่อการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเนื�อง เพื�อให้สามารถเผชิญ   
กบัภาวะการเปลี�ยนแปลงทางธุรกิจที�เกิดขึ"น 

  บริษทัพยายามมองหาโอกาสขยายการลงทุน เพื�อเสริมสร้างมูลค่าเพิ�ม และต่อยอดธุรกิจ แต่
ความพยามก็ตั" งอยู่บนพื"นฐานการจัดการป้องกันความเสี� ยงอย่างรอบคอบ รัดกุม โดยยึดหลัก          
ธรรมาภิบาลในการบริหาร และดาํเนินงานภายในองคก์ร 

  ในนามของคณะกรรมการบริษทัฯ  กระผมขอขอบพระคุณผูถื้อหุ้นและผูมี้อุปการคุณทุก
ท่าน  ที�ไดม้อบความไวว้างใจในการดาํเนินงานของบริษทัอยา่งเสมอมา  คณะผูบ้ริหาร คณะแพทย ์
พยาบาล เจา้หนา้ที�ทางการแพทย ์บุคลากรของบริษทัทุกท่านที�ไดร่้วมใจปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความมุ่งมั�น 
มีความรับผดิชอบ เพื�อสร้างการเติบโต มีเป้าหมายสู่ความสาํเร็จ คือ เจริญรุ่งเรืองและความย ั�งยนื   
 
 
 

( นายอภิรักษ ์   วานิช ) 
ประธานกรรมการ 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
ประวตัิความเป็นมา 

บริษทัประกอบธุรกิจเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที�ชลบุรี เมื�อปี 2521 ดว้ยทุนจดทะเบียน 
22 ลา้นบาท ต่อมาปี 2535 บริษทัไดน้าํหุ้นเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ 
แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เมื�อปี 2537  ชื�อ “บริษทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน)”   ใน
ปี 2549 บริษทัไดข้ยายกิจการโดยดาํเนินการเปิด “โรงพยาบาลเอกชล 2”  มีจาํนวนเตียงรองรับผูป่้วย
ทั9งหมดรวม 340 เตียง มีอาณาเขตบนพื9นที� 12 ไร่ และ 15 ไร่ตามลาํดบั ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนรวม 
150,000,000 บาท 

โรงพยาบาลใหบ้ริการแก่กลุ่มลูกคา้ทั�วไป จากบริษทัประกนั ลูกคา้คู่สัญญา ลูกคา้ประกนัสังคม 
และลูกคา้ต่างประเทศ เป็นโรงพยาบาลที�เนน้กลุ่มลูกคา้จากตลาดภาคตะวนัออก และจงัหวดัใกลเ้คียง 
มีกลุ่มลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมมาใชบ้ริการเพิ�ม ซึ� งเกิดจากการขยายตวัภาคธุรกิจของนิคมอุตสาหกรรม 

 

วสัิยทศัน์, พนัธกจิ และกลยุทธ์ในการดําเนินงานของบริษัท  
วิสัยทัศน์ : โรงพยาบาลเอกชล จะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพด้วยบริการที�เป็นเลิศ ซึ� งมุ่ง

ให้บริการ เพื�อตอบสนองความคาดหวงั และความตอ้งการของลูกคา้ ด้วยคุณภาพบริการที�ยึดหลกั
คุณธรรม ความใส่ใจ ความเอื9ออาทร เพื�อใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ 
 พนัธกจิ : เรามุ่งมั�นในการพฒันาบริการให้มีคุณภาพ และเพื�อยกระดบัสู่มาตรฐานสากล โดย
ให้การดูแลผูป่้วยแบบองค์รวม ด้วยอุปกรณ์เครื� องมือทางการแพทย์ที�ทนัสมยั ทีมแพทย์มีความ
เชี�ยวชาญ บุคลากรคุณภาพ เพื�อดูแลผูป่้วย ชุมชน และสิ�งแวดลอ้ม ดว้ยความยึดมั�นจากคุณภาพ ความ
ปลอดภยัที�วดัผลได ้

โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะได้รับการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานระดบัสากล Joint Commission International (JCI) เพื�อพร้อมให้บริการแก่ผูส้นใจดูแล
สุขภาพ และให้บริการกบันกัท่องเที�ยวเชิงสุขภาพ ดว้ยแพทยที์�มีความเชี�ยวชาญสูง และบุคลากรดา้น
การดูแลสุขภาพซึ� งผา่นการอบรม มีประสบการณ์ โดยโรงพยาบาลเอกชล เป็นหนึ�งในโรงพยาบาลที�
ไดรั้บการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดบัสากล Joint Commission International (JCI) แบบองคร์วมทั9ง
โรงพยาบาลอย่างต่อเนื�อง รวมถึงผ่านการรับรองระดับสากลโรคเฉพาะทาง โปรแกรมด้านโรค
กลา้มเนื9อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั (Acute Myocardial Infarction Program)   
 

การเปลี(ยนแปลงและการพฒันา  
ในปี 2562 ภายหลงัจากโรงพยาบาลเอกชลไดข้ยายพื9นที�พฒันาศกัยภาพของแผนกบริการดา้น

ต่างๆ แลว้ ยงัมีการเพิ�มเติมปรับปรุงแต่ละแผนกอยา่งต่อเนื�อง อาทิ 
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-  แผนกกุมารเวชกรรมที�แยกส่วนบริการ ระหวา่งส่วนเด็กสุขภาพดี หรือ Well Baby กบั
ส่วนเด็กป่วย เพื�อยกระดบัคุณภาพการควบคุมการติดเชื9อระหวา่งเด็กป่วยกบัเด็กสุขภาพ
ดี และเพิ�มจาํนวนห้องตรวจและห้องหัตถการขึ9น เพื�อรองรับกลุ่มผูรั้บบริการเด็กทารก
และเด็กเล็กที�มีสัดส่วนเพิ�มขึ9นอย่างต่อเนื�อง ในส่วนสภาพบรรยากาศก็ปรับปรุงให้มี
ความสดใส ผ่อนคลายเหมาะสําหรับเด็กๆ ที�มารับบริการเป็นแผนกเด็กสุขภาพดี หรือ 
Well  Baby Department  

- แผนกสูตินรีเวชมีการปรับปรุงแผนกใหม่ โดยยา้ยไปอยู่ชั9น 3 อาคาร 2  ขยายพื9นที�
ให้บริการ และขยายศกัยภาพดา้นเครื�องมือแพทย ์เพื�อรองรับกลุ่มผูรั้บบริการที�เพิ�มขึ9น
อย่างต่อเนื�อง โดยเฉพาะกลุ่มมารดาที�ตั9 งครรภ์ โดยมีการออกแบบพื9นที�ให้บริการมี
บรรยากาศที�ดูอบอุ่นและผอ่นคลาย 

- แผนกผวิหนงัและเลเซอร์ ใหบ้ริการดูแลรักษาโรคผวิหนงัทั�วไป และบริการให้คาํปรึกษา
ดว้ยวิทยาการดา้นความงามร่วมกบัทีมแพทยผ์ูเ้ชี�ยวชาญดา้นผิวหนงัและเลเซอร์ มีการ
บริการที�ไดม้าตรฐานและพิถีพิถนัในทุกขั9นตอนการดูแลรักษาผิวพรรณและใบหนา้ เพิ�ม
ความแม่นยาํในการรักษา ทั9งช่วยฟื9 นฟูสภาพผวิ ช่วยใหริ้9วรอยตื9นจางหาย และยกกระชบั
ผวิหนา้  

โรงพยาบาลเอกชล ไดข้ยายพื9นที�เพื�อสร้างอาคารบาํบดันํ9 าเสีย และระบบก๊าซทางการแพทย ์  
เนื�องดว้ยปริมาณคนไขที้�เพิ�มขึ9น ปริมาณการใช้นํ9 าก็สูงขึ9น ซึ� งเกิดจากกิจกรรมประจาํวนัของผูม้าใช้
บริการ ทางโรงพยาบาลให้ความสําคญัคาํนึงถึงคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม และผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ของชุมชน จึงลงทุนสร้างอาคารบาํบดันํ9 าเสีย และระบบก๊าซทางการแพทยใ์หม่ โดยใช้เทคโนโลยีที�
ทนัสมยั สามารถบาํบดันํ9าเสียในปริมาณมากไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประหยดัพลงังานกวา่ระบบ
เดิม ในส่วนระบบก๊าซทางการแพทย ์ไดน้าํระบบการควบคุมการจ่ายก๊าซทางการแพทยที์�ทนัสมยั มี
ความปลอดภยัสูง 
  สําหรับโรงพยาบาลเอกชล 2 ทางบริษัทได้มีการปรับปรุงยา้ยพื9นที�แผนกผูป่้วยนอก
ประกนัสังคมขึ9นไปอยูช่ั9น 3 เพื�อเป็นการแบ่งพื9นที�ใชส้อย ให้อยูใ่นสัดส่วนเดียวกนั เพื�อความสะดวก
ในการพบแพทยต์รวจรักษา มีการดดัแปลงแบ่งห้องตรวจเพิ�มขึ9นให้ไดม้าตรฐานต่างๆ ตามแบบของ
สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ มีการใช้วสัดุการวางแปลนที�ให้เป็นมิตรต่อ
สิ�งแวดลอ้ม และปลอดภยัแก่ผูม้าใช้บริการรักษา บริษทัพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงอาคารให้ผ่าน
ตามเกณฑ์ประเมินอาคารเขียว ซึ� งใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพในการใช้พลงังานที�ช่วยประหยดัค่าไฟฟ้า
ให้แก่โรงพยาบาล เมื�อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ทางโรงพยาบาลเอกชล 2 ได้รับการตรวจประเมิน
คุณภาพมาตรฐาน HA Hospital Accreditation ของโรงพยาบาล จากสถาบนัรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องคก์รมหาชน) หรือ สรพ.           
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 บริษทัฯ ไม่มีบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม จึงไม่มีขอ้มูลในหวัขอ้ดงักล่าว 
ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

 บริษทัฯ ไม่มีความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  
ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

  บริษทัประกอบธุรกิจดา้นธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ให้บริการดูแลรักษาพยาบาลครบ
วงจรทั9งบริการผูป่้วยนอกและบริการผูป่้วยใน โดยมีทีมแพทยผ์ูเ้ชี�ยวชาญและมีประสบการณ์ใน
หลากหลายสาขาที�พร้อมใหบ้ริการ และรักษาพยาบาลตลอด 24 ชั�วโมง 
 
การตลาดและการแข่งขัน 

 ธุรกิจโรงพยาบาลภาคเอกชนมีการเติบโต โรงพยาบาลใหม่ๆ เกิดขึ9นตั9งแต่ปี 2561 ถึง
ปัจจุบนัเป็นจาํนวนมาก การขยายตวัของภาคธุรกิจเกิดจากการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างของประชากร
ในประเทศ จากภาวะสังคมผูสู้งวยั การขยายตวัของเมือง เศรษฐกิจที�ทาํให้เกิดการเพิ�มขึ9นของชนชั9น
กลาง รวมถึงทิศทางของกระแสโลกที�เริ�มเห็นความสําคญัของการมีสุขภาพที�สมบูรณ์แข็งแรง ปัจจยั
ต่างๆ จึงเป็นส่วนช่วยและส่งเสริมใหเ้กิดการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมนี9  
 ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานที� ให้บริการเกี� ยวกับการดูแลสุขภาพเพิ�มมากขึ9 น 
โรงพยาบาลทั9งธุรกิจภาคโรงพยาบาลเอกชน คาดว่า มีอตัราการเติบโตเฉลี�ยไม่นอ้ยกว่า 10% ต่อปี  
ขณะเดียวกนั สถานพยาบาลของรัฐก็มีการปรับปรุง มีการสร้างอาคารใหม่ๆ และขยายไปสู่ชุมชน
เช่นกัน มีทั9 งศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลชุมชน และ
โรงพยาบาลศูนยต์ามจงัหวดัที�มีอตัราประชากรเป็นจาํนวนมาก 

ดว้ยทิศทางของระบบเศรษฐกิจการเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาลภาคเอกชน เป็นผลมา
จากการเพิ�มขึ9นของรายได้ของจาํนวนคนในระดบัชั9นกลางที�ขยายฐานมากขึ9น ประชาชนทั�วไปเริ�ม
ตระหนกัและให้ความสําคญัถึงสุขภาพของตนเอง เพราะความเครียดอนัเนื�องมาจากการทาํงาน โดย
วิเคราะห์ไดจ้ากสถิติของโรคเรื9อรัง มีสถิติสูงขึ9น จากสภาพความอยูดี่กินดีของพลเมือง แต่ขาดความ
ใส่ใจในการออกกาํลงักายเบื9องตน้ กระแสการดูแลสุขภาพที�ครอบคลุมหลายดา้น จึงเป็นเหตุให้มีการ
พฒันาอุตสาหกรรมดา้นการดูแลสุขภาพ ดว้ยอตัราที�สูงขึ9น  

ดา้นกระทรวงสาธารณสุข ไดจ้ดัทาํแผนพฒันาดา้นสาธารณสุข เพื�อรองรับการขยายตวั
ทางด้านเศรษฐกิจ ตามนโยบายการพฒันาเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic 
Corridor: EEC) เป็นการพฒันาระบบสุขภาพใน 3 จงัหวดั คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา โดย
โรงพยาบาลเอกชลไดเ้ขา้ร่วมเพื�อรับฟังนโยบายและสร้างกรอบแนวคิดในเรื�องระบบบริการสุขภาพ
เพื�อประชาชนจะไดรั้บบริการที�มีคุณภาพ ทนัสมยั เพิ�มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ในระบบความมั�นคงทาง
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สุขภาพ เพื�อประชาชนจะไดรั้บการปกป้องดา้นสุขภาพ สิ�งแวดลอ้มและภยัสุขภาพ ซึ� งในขณะนี9ทาง
โรงพยาบาลได้มีการวางแผนการพฒันา และให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐทั9งในและนอก
สังกดั และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นมาโดยตลอด 
 

การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 การจัดหาอุปกรณ์ เครื(องมือแพทย์ และยา 

 สิ� งสําคญัในธุรกิจโรงพยาบาลที�ตอ้งมีไวพ้ร้อม เพื�อให้การบริการแก่ผูป่้วยอย่างมีคุณภาพ 
ประกอบดว้ย ยา เวชภณัฑ์ อุปกรณ์และเครื�องมือแพทย ์บริษทัมีระบบการบริหารจดัการในการจดัซื9อ 
และการสํารองสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ มีการประเมินความเหมาะสมในด้านราคา 
ประสิทธิภาพ และคุณภาพของสินคา้ ในการจดัซื9ออุปกรณ์และเครื�องมือทางการแพทย ์ บริษทัจะ
สั�งซื9อผ่านผูแ้ทนจาํหน่ายในประเทศ และมีการทาํขอ้ตกลงเกี�ยวกบัการให้บริการหลงัการขายอย่าง
ชดัเจน โดยมีคณะแพทยพ์ิจารณาอยา่งรอบคอบ ถึงความจาํเป็นและศึกษาถึงคุณภาพของเครื�องมือและ
อุปกรณ์ต่างๆ เพื�อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ มีการตรวจสอบกระบวนการขนส่ง
สินคา้ตั9งแต่ตน้ทางของบริษทัผูผ้ลิต จนถึงปลายทางวา่ สินคา้ที�ไดรั้บถูกตอ้งและมีความปลอดภยัตาม
วตัถุประสงคที์�ตกลงไว ้

ผลกระทบจากกระบวนการผลติต่อสิ(งแวดล้อม 

บริษทัใหค้วามสําคญัต่อการอนุรักษพ์ลงังาน สิ�งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ โดยนาํลง
สู่นโยบายของบริษทัในการส่งเสริมให้พนกังานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลงังาน สิ�งแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทั9งนี9  เพื�อความปลอดภยัต่อชุมชน นอกเหนือจากการตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของภาครัฐ ทั9งในเรื�องการบาํบดันํ9 าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งนํ9 าธรรมชาติ 
การเพิ�มพื9นที� สีเขียวในโรงพยาบาล เพื�อลดมลพิษในอากาศ การอนุรักษ์ป่าชายเลนด้านหลัง
โรงพยาบาล ซึ� งมีความสําคญัต่อระบบนิเวศน์ให้คงสภาพสมบูรณ์ตามธรรมชาติ กระบวนการใช้
พลงังานไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลที�ใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ ที�มีประสิทธิภาพสูง แต่ค่าใช้จ่ายลดลง
และรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานประหยดัการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างเท่าที�จาํเป็นต่อการปฏิบติัหน้าที�
เท่านั9น นอกจากนี9  โรงพยาบาลยงัให้ความสําคญัต่อการนาํสารเคมีเขา้ใชใ้นโรงพยาบาล โดยสารเคมี
ทุกชนิดที�นาํมาใชจ้ะตอ้งเป็นไปเพื�อความจาํเป็น และมีเอกสารขอ้มูลความปลอดภยัสารเคมี (Material 
Safety Data Sheet : MSDS) จากผูผ้ลิตและ/หรือ หน่วยงานภาครัฐที�เชื�อถือได ้ระบุวิธีการใช ้ความ
เป็นอนัตรายของสารเคมี และมีวธีิการกาํจดัที�ถูกตอ้ง กาํกบัดว้ยทุกครั9 ง 
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ปัจจยัเสี(ยง  
ความเสี(ยงทางด้านการดําเนินงาน 

ในทางเศรษฐกิจทุกธุรกิจก็มีความหวงัว่าเริ�มตน้ปีเศรษฐกิจจะดีขึ9นต่อเนื�องจากปี 2561 จาก
ภาวะเศรษฐกิจโลกที�มีปัญหาขอ้พิพาท ความไม่แน่นอนด้านนโยบายต่างๆ ทั9งของภาครัฐบาลไทย 
และการเมืองที�ยงัมีทิศทางไม่ชดัเจนเป็นอุปสรรคต่อการวางแผนธุรกิจโรงพยาบาล ทาํให้การลงทุน
ภาคเอกชนติดลบ บางโครงการก็ถูกยกเลิกไป ซึ� งมีผลต่อรายไดห้รือกาํลงัซื9อของประชาชนอ่อนแอลง  
การขยายตวัในภาพรวมจึงลดตํ�าลงกวา่เป้าหมายทั9งปี ซึ� งก็เป็นอีกปีที�เศรษฐกิจไทยขยายตวัตํ�า ที�สําคญั
คือการชะลอตวัของเศรษฐกิจ ทาํให้ประชาชนเดือดร้อน และตอ้งปรับตวักบัรายไดที้�เติบโตไม่พอกบั
การใชจ่้าย คนไทยตอ้งปรับตวัดว้ยการลดการใชจ่้าย 

 
ความเสี(ยงทางเศรษฐกจิ 

ดว้ยจาํนวนผูป้ระกอบธุรกิจโรงพยาบาลภาคเอกชนไดท้ยอยเพิ�มขึ9น แต่คนไขที้�มีศกัยภาพที�มา
ใชบ้ริการไม่ไดเ้พิ�มขึ9นตาม จึงกดดนัการเติบโตของรายไดใ้ห้อยู่ในระบบชะลอตวัลง โรงพยาบาลเอก
ชลมีกลุ่มลูกคา้ตั9งแต่กาํลงัซื9อปานกลางถึงระดบัสูง ดว้ยความคาดหวงัจากเศรษฐกิจที�จะไปในทิศทางที�
สว่างไสว แต่ด้วยการเปลี�ยนแปลงทางการเมืองและมีรอยต่อของภาครัฐบาล การเติบโตหรือการ
ขบัเคลื�อนให้เศรษฐกิจไปขา้งหน้า จึงก้าวไปไม่ได้ไกลนัก การประกอบธุรกิจของบริษทัยงัมีพฒันา
อยา่งต่อเนื�อง การมีแพทยผ์ูมี้ความรู้ ความเชี�ยวชาญสูง มีเทคโนโลยีทางการแพทย ์และวิทยาศาสตร์ที�
ทนัสมยั อตัราค่าการบริการอยูใ่นระดบักลาง และประสบการณ์ยาวนานในการให้บริการผูป่้วย ทาํให้
โรงพยาบาลเอกชล จึงมีความเชื�อมั�นที�จะเติบโต เพื�อการใหบ้ริการรักษาดูแลผูป่้วย 

 
ความเสี(ยงจากการเปลี(ยนแปลง กฎระเบียบ หรือมาตรฐานต่างๆ จากภาครัฐ 

 จากที�มีการประกาศเรื� อง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ เมื�อวนัที�  13 ธันวาคม 2561  
มีสาระสําคญัของกฎหมายคือ การเพิ�มเงินชดเชยเกษียณอายุลูกจา้งจาก 300 วนั เป็น 400 วนั ซึ� งส่งผล
กระทบต่อการประมาณการหนี9 สินตามมาตรฐานการบญัชีในปี 2562 ซึ� งผูบ้ริหารจะตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน
การตั9งประมาณการหนี9 สินให้เหมาะสม เนื�องจากบุคลากรของโรงพยาบาลมีความผกูพนักบัองคก์รสูง 
อายุการทาํงานต่อเนื�องเป็นจาํนวนมาก เป็นผลให้การเพิ�มเงินชดเชยเกษียณอายุดงักล่าว ทาํให้บริษทั
เกิดตน้ทุนเพิ�ม และมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทัไม่เป็นไปตามประมาณการที�คาดไว ้
 
ความเสี(ยงจากมาตรการภาครัฐ 

 ประเด็นการควบคุมการใชย้า เวชภณัฑ์ และบริการทางการแพทยเ์ป็นสินคา้ควบคุม ตามที�มี
การประกาศใชม้าตรการทางกฎหมายเกี�ยวกบัราคายาตามคาํสั�งของคณะกรรมการวา่ดว้ย ราคาสินคา้
และบริการ (กกร.) ซึ� งรัฐบาลจะจดัตั9งอนุกรรมการหารือแนวทางการพิจารณาควบคุมราคา แต่จะยงั
ไม่กาํหนดเพดานค่ารักษาพยาบาล และไม่แทรกแซงฝ่ายโรงพยาบาลภาคเอกชน ถึงแมจ้ะมีผลกระทบ
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ต่อผูป้ระกอบการไม่มาก แต่ในอนาคตการดาํเนินการใดๆ อาจจะไดรั้บการควบคุมมากขึ9น และหากมี
การควบคุมราคา จะส่งผลทาํให้โรงพยาบาลภาคเอกชนไม่สามารถพฒันาและแข่งขนักบัต่างประเทศ 
เพื�อนําสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ได้ ท ําให้สถานการณ์ต่างๆ ในการดําเนินธุรกิจใน
ภาคอุตสาหกรรมนี9 มีความไม่แน่นอน ขาดเสถียรภาพ สําหรับบริษทัไดมี้การตั9งราคาขายของยาและ
เวชภณัฑใ์นเกณฑร์ะดบักลาง 
 โครงการ “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที�” : UCEP (Universal Coverage for Emergency 
Patients) เป็นมาตรการภาครัฐ ใช้บงัคบักบัทุกโรงพยาบาลในประเทศ เพื�อให้บริการผูป่้วยฉุกเฉิน
วกิฤติโดยไม่เรียกเก็บค่าใชจ่้ายจากผูป่้วยทุกกรณี โดยสถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ(สพฉ.) เป็นผู ้
จ่ายชดเชยใหก้บัโรงพยาบาลในอตัราที�กาํหนด มีผลกระทบต่อรายไดข้องโรงพยาบาล เนื�องจากผูป่้วย
อา้งใชสิ้ทธิตามกฎหมายแต่โรงพยาบาลไดรั้บชดเชยในอตัราที�ต ํ�า 
 
การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ 

ปัญหาโรงพยาบาลภาครัฐบาล เพื�อการดูแลสุขภาพของประชาชนยงัเป็นโจทยที์�ระบบบริการ
สาธารณสุขตอ้งเร่งวางแผนพฒันาบุคลากร ประกอบกบัภาครัฐมีนโยบายที�ไดรั้บตอ้งสร้างบุคลากร
ทางการแพทยใ์ห้ครบวงจร โดยมีการพฒันาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล ให้กลายเป็นเครือข่าย
ระดบัชุมชนภายใตก้ารปกครองส่วนทอ้งถิ�น เพื�อลดภาระความหนาแน่นของผูป่้วยในโรงพยาบาล
หลกั และเป็นด่านหน้าดูแลสุขภาพเบื9องตน้แก่ประชาชน ดงันั9น จะเห็นไดว้่าความตอ้งการบุคลากร
ทางด้านการแพทยใ์นภาครัฐ และภาคเอกชนในทุกระดับ ยงัเกิดการขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพที�
ชาํนาญ ถึงแมน้ภาครัฐจะเพิ�มปริมาณการผลิตบุคลากรอยูอ่ยา่งต่อเนื�อง แต่ยงัคงตอ้งอาศยัทกัษะ และ
ประสบการณ์ที�สร้างสมเพิ�มอีก การไม่สามารถสรรหาบุคลากรทดแทนที�เหมาะสมไดก้็ดว้ยจาํนวน
บุคลากรทางการแพทย ์ที�ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ ทาํให้บริษทัตอ้งแข่งขนักบัผูป้ระกอบการราย
อื�น ดงันั9น การจะไดบุ้คลากรทางการแพทย ์ที�มีความเชี�ยวชาญ ยอ่มส่งผลต่อตน้ทุนในการดาํเนินงาน
ของบริษทั 

บริษทัไดใ้ห้ความสําคญักบัการวางนโยบายที�จะผกูพนัพนกังานให้ทาํงานร่วมกบับริษทัโดย
ดูแลพฒันาจดัการฝึกอบรมให้ความรู้อย่างสมํ�าเสมอ โดยบริษทัได้นาํเครื� องมือการบริหารจดัการ
คุณภาพ หลายอย่างเขา้มาเป็นมาตรฐานในการนาํมาใช้งาน เพื�อยกระดบัความเป็นเลิศขององค์กร 
ตั9งแต่การประเมินสมรรถนะของบุคลากร เพื�อวเิคราะห์สถานะดา้นต่างๆ จดัทาํแผนงาน รวมทั9งมีการ
สํารวจความผูกพนัของพนักงาน ส่งเสริมแนวคิดและการวิเคราะห์เป็นการสร้างนวตักรรมองค์กร
ร่วมกนั มีการให้ทุนการศึกษากบัพนักงาน เพื�อต่อยอดโครงการพฒันาเส้นทางอาชีพตามกรอบที�
บริษทักาํหนดวิสัยทศัน์ไว ้สําหรับแรงจูงใจอื�นๆ อาทิ การเสนอค่าตอบแทน , การให้สวสัดิการมอบ
ทุนการศึกษาแก่บุตรพนกังานที�มีผลการเรียนดี, การตั9งกองทุนสํารองเลี9ยงชีพ ซึ� งเป็นประโยชน์อยา่ง
ยิ�งต่อพนกังานเมื�อครบเกษียณอาย ุเป็นตน้ เป็นนโยบายสวสัดิการที�มอบใหก้บัพนกังานของบริษทั 
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ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ประกอบการโรงพยาบาลในระบบประกนัสังคม  

 การเขา้สู่ระบบประกนัสังคมเป็นลกัษณะของการบงัคบัตามพระราชบญัญติัประกนัสังคม 
พ.ศ.2533 มีภาครัฐตั9งกองทุนประกนัสังคม ดาํเนินการจดัเก็บเงินสมทบจากนายจา้ง, ลูกจา้งและ
รัฐบาล โดยจดัเก็บอตัราร้อยละ 5 ของค่าจา้งต่อเดือน และเมื�อลูกจา้งชาํระตามเงื�อนไข ลูกจา้งหรือ
ผูป้ระกนัตน จะไดรั้บความคุม้ครองซึ� งที�โรงพยาบาลเอกชล 2 เป็นกลุ่มลูกคา้ประกนัสังคมร่วมกบั
กลุ่มลูกค้าผูป่้วยเงินสด และกลุ่มผูป่้วยประกัน ซึ� งได้ทาํสัญญาจ้างให้บริการทางการแพทย์ตาม
พระราชบญัญติัประกันสังคม กับสํานักงานประกันสังคม ในการรักษาพยาบาลผูป่้วยที�ใช้สิทธิ
ประกนัสังคม ตามขอบเขตที�ลงนามในสัญญาไว ้

 ในระยะเวลาที�ผ่านมา โรงพยาบาลที�เขา้ร่วมเป็นสถานพยาบาลให้บริการทางการแพทย์
ประกนัสังคมพบกบัปัญหาความล่าช้าระบบการรับคืนเงินค่าบริการทางการแพทย ์จากสํานักงาน
ประกนัสังคม เป็นผลให้เกิดปัญหาการหมุนเวียนเงินสด และเป็นการผลกัภาระเรื� องหนี9 ของระบบ
ประกนัสังคมที�มาจากภาครัฐ กระทบสู่โรงพยาบาลภาคเอกชน ทาํให้การรับรู้รายได้จากกองทุน
ประกนัสังคมของบริษทัที�อยู่ในตลาดหลกัทรัพย ์ขาดเสถียรภาพ และในบางปีการคืนเงินค่าบริการ
ทางการแพทย ์ที�สาํนกังานประกนัสังคมจ่ายให ้มีการเปลี�ยนระบบวิธีการ แลว้ประกาศยกเลิก หรือใช้
หลกัการจ่ายแบบเฉลี�ยทั9งประเทศ ดว้ยเหตุผลวา่ เงินจากกองทุนประกนัสังคม ไม่เพียงพอ 
 จากมุมมองของบริษทั ในฐานะคู่คา้กบัภาครัฐ จึงมีความเห็นวา่ สํานกังานประกนัสังคมควร
เพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ เพื�อให้ประชาชนมั�นใจต่อการเขา้สู่ระบบประกนัสังคม และ
เขา้ใจต่อความมั�นคงในสถานะการเงินของกองทุนประกนัสังคมในอนาคต 
 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 หากไม่มีเหตุจาํเป็นอนัใด คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายที�จะเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้น
จ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิหลงัจาก
ชาํระภาษีแลว้  
 ทั9งนี9ประวติัการจ่ายเงินปันผล จากการดาํเนินงานของบริษทัในช่วง 5 ปีที�ผา่นมา สรุปไดด้งันี9  

การจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงาน

ประจาํปี 
2561 2560 2559 2558 2557 

อตัรากาํไรสทุธต่ิอหุน้ของบรษิทั (งบการเงนิรวม) 0.94 0.85 1.22 1.07 1.21 

อตัราเงนิปนัผลต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.48 0.44 0.63 0.55 0.65 

อตัราการจ่ายเงนิปนัผลต่อหุน้/กาํไรสทุธต่ิอหุน้ 51.14% 51.58% 51.74% 51.46% 53.63% 

วนัที4จ่ายเงนิปนัผล 17/05/62 18/05/61 19/05/60 18/05/59 18/05/58 
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โครงสร้างการจัดการ  

1. โครงสร้างการบริหารจัดการบริษัท ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 
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คณะกรรมการบริษทั 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการบริหาร 
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คณะกรรมการสรรหา
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ค่าตอบแทน 
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Remuneration 

Committee) 

ประธานกรรมการบริหาร 
(Chairman of Executive Board) 

สาํนักงานอาํนวยการ 
(Administrative Office) 

ผูอ้าํนวยการฝ่าย
การแพทย ์ 

(Chief Medical 

Officer, Aikchol 

Hospital) 

ผูอ้าํนวยการฝ่าย
บริหาร 
(Chief 

Administrative 

Officer, Aikchol 

Hospital) 

 

แผนกตรวจสอบ
ภายใน 

(Internal Audit) 

ผูอ้าํนวยการฝ่าย
การแพทย ์ 

(Chief Medical 

Officer, Aikchol 2 

Hospital) 

 

ผูอ้าํนวยการฝ่าย
บริหาร 
(Chief 
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เลขานุการบริษทั 
(Company Secretary) 

 

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี*ยง 

(Risk Management 

Committee) 

โรงพยาบาลเอกชล 
(Aikchol Hospital) 

โรงพยาบาลเอกชล 2 
(Aikchol 2 Hospital) 

ผูอ้าํนวยการฝ่าย
บญัชีและการเงิน 

(Chief Financial 

Officer) 

ผูอ้าํนวยการ  
ฝ่ายพฒันาธรุกิจ 
(Chief Business 

Development  

Officer) 
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2. คณะกรรมการบริษัท  

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 รายชื�อคณะกรรมการบริษทั จาํนวน 11 คน มีรายนาม ดงันี  

รายชื�อกรรมการบริษัท 

จํานวนครั%งที�เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรร

หาและพจิารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ

บริหาร 

คณะกรรมการ

บริหารความเสี�ยง 

นายอภิรักษ ์ วานิช 7/7     
นางพจนา     มาโนช 7/7   22/22  
นพ.กฤษฎา   บานชื�น 7/7 12/12 6/6  5/5 
นางสาวกาญจนา วานิช 6/7     
นางสาวอรนุช วานิช 7/7     
นพ.สานิตย ์   ชากฤษณ์ 7/7   22/22  
รศ.ดร.นพ.อติเรก จิวะพงศ ์ 6/7 12/12 6/6  5/5 
นางฐิตะวฒัน์  โพธานนัท ์ 6/7 11/12 6/6  5/5 
ผศ.ดร.ศรายทุธ  เรืองสุวรรณ 6/6 8/9    
ศ.นพ.เสวก  วรีะเกีตรติ 2/6     
นายกุดั�น  สุขมุานนท ์ 3/6     

   
 อาํนาจกรรมการและข้อจํากดัอาํนาจกรรมการบริษัท 

 ตามขอ้บงัคบับริษทั ได้กาํหนดให้กรรมการสองในสามคนนี ลงชื�อร่วมกนั และประทบัตรา
บริษทัเป็นสาํคญั คือ (1) นายอภิรักษ ์ วานิช (2) นางพจนา  มาโนช และ (3) นางสาวกาญจนา  วานิช 
โครงสร้างคณะกรรมการ 
 โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิที�มากดว้ยความรู้และประสบการณ์
ในหลายๆ ดา้น กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการกาํหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผน
ธุรกิจและงบประมาณของบริษทั ตลอดจนกาํกบัดูแลให้คณะกรรมการบริหารดาํเนินการให้เป็นไป
ตามแผนที�กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 คณะกรรมการบริษทั มีทั งสิ น 11 ท่าน ประกอบดว้ย กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร 2 ท่าน  กรรมการ
ที�ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 5 ท่าน และกรรมการอิสระ 4 ท่าน  ( คิดเป็นร้อยละ 36 หรือไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 
ของจาํนวนกรรมการทั งคณะ ) ซึ� งมีคุณสมบติั และความรู้ความสามารถทาํให้เกิดการถ่วงดุลและสอบ
ทานการบริหารงานอยา่งเพียงพอ 
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 กรรมการที�เป็นผู้บริหาร 

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

  กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร คือ กรรมการที�ไม่มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการบริหารงานประจาํ
หรือไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายไดป้ระจาํจากบริษทั ทั งนี  กรรมการที�ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารดงักล่าวอาจ
เป็นผูที้�ไดรั้บแต่งตั งหรือเป็นตวัแทนจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
 กรรมการอสิระ 

  กรรมการอิสระ คือ กรรมการที�ไม่ไดบ้ริหารจดัการบริษทั หรือบริษทัที�มีความเกี�ยวขอ้ง
กนั โดยเป็นอิสระต่อการบริหารจดัการ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้�มีอาํนาจควบคุมกิจการ และเป็นผูที้�
ไม่มีธุรกิจหรือความเกี�ยวขอ้งทางผลประโยชน์ในบริษทั หรือบริษทัที�มีความเกี�ยวขอ้งกนั ซึ� งอาจทาํ
ใหผ้ลประโยชน์ของบริษทัและ/หรือผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ตอ้งลดลง 
 คุณสมบัติของ “กรรมการอสิระ” 

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั งหมดในบริษทั บริษทัในเครือ 
บริษทัร่วมหรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ (นบัรวมบุคคลที�เกี�ยวขอ้งตามมาตรา 258 
ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย)์ 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ได้
เงินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่
จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั ง 

3. ไม่เป็นบุคคลที�มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
ในลกัษณะที�เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี�น้อง และบุตร รวมทั งคู่สมรสของบุตร ของ
กรรมการรายอื�น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที�ไดรั้บการ
เสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั, บริษทัใหญ่, บริษทัยอ่ย, บริษทัร่วม
, หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที�อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั งไม่เป็น หรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ� ง
ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูที้�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั หรือ
นิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัที�ไดรั้บการแต่งตั ง 
  ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าวขา้งตน้ รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ที�
กระทาํเป็นปกติเพื�อประกอบกิจการ การเช่า หรือ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการ
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เกี�ยวกบัทรัพยสิ์น หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ย
การรับ หรือการให้ยืม คํ าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนี สิน รวมถึง
พฤติการณ์อื�นทาํนองเดียวกนั ซึ� งเป็นผลให้ผูข้ออนุญาต หรือคู่สัญญามีภาระหนี สิน
ที�ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ� ง ตั งแต่ร้อยละ 3 ของทรัพย์สินที�มีตวัตนสุทธิของผูข้อ
อนุญาต หรือตั งแต่ 20 ลา้นบาทขึ นไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ�ากวา่ ทั งนี  การคาํนวณ
ภาระหนี ดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการที�เกี�ยวโยงกนัตาม
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการที�เกี�ยวโยง 
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี สินดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหนี สินที�เกิดขึ น
ในระหวา่ง 1 ปี ก่อนวนัที�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั, บริษทัใหญ่, บริษทัยอ่ย, บริษทัร่วม, หรือ
นิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ� งไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของสํานกังานสอบบญัชี ซึ� งมีผูส้อบ
บญัชีของบริษทั, หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ
มีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัที�ไดรั้บการแต่งตั ง 

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซึ� งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษา
กฎหมาย หรือที�ปรึกษาทางการเงิน ซึ� งไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจาก
บริษทั, บริษทัใหญ่, บริษทัยอ่ย, บริษทัร่วม, หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ ทั งนี 
ในกรณีที�ผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซึ� งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร  หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของผูใ้ห้บริการ
ทางวชิาชีพนั นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สอง
ปีก่อนวนัที�ไดรั้บการแต่งตั ง 

7. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั งขึ นเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั  ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ� งเป็นผูที้�เกี�ยวขอ้ง  กบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

8. ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงาน
ของบริษทั 

บทบาท หน้าที� และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. ปฏิบติัหนา้ที�ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั 
2. ใหค้วามเห็นชอบ และทบทวน วสิัยทศัน์ พนัธกิจขององคก์ร และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
3. พิจารณาอนุมติันโยบายและกลยุทธ์ที�สําคญั วตัถุประสงค์ทางการเงิน แผนงานต่างๆ 

งบประมาณ และติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติัตามแผนงาน 
4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการอยา่งสมํ�าเสมอ รวมถึงการกาํหนด

ค่าตอบแทน 
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5. ให้ความเห็นชอบในการจดัหาทุน และงบประมาณในการดาํเนินงาน รวมถึงทรัพยากร
อื�นๆ ที�ตอ้งการเพื�อดาํเนินกิจการของโรงพยาบาล ตลอดจนเพื�อตอบสนองพนัธกิจ และ
แผนกลยทุธ์ขององคก์ร 

6. ให้ความมั�นใจว่าระบบการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบมีความเชื�อถือได ้
รวมทั งติดตามดูแลใหมี้การจดัการความเสี�ยงและระบบการควบคุมภายในที�เหมาะสม 

7. ดูแลและจดัการแก้ปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั งการใช้สินทรัพย์ของ
บริษทัในทางมิชอบ และการกระทาํที�ไม่ถูกตอ้งในรายการระหวา่งบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั 

8. ตอ้งจดัให้มีระบบที�สนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นที�มีประสิทธิภาพเพื�อให้
มั�นใจว่าฝ่ายบริหารไดต้ระหนกัและให้ความสําคญักบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น
รวมทั งปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น 

9. พิจารณาแต่งตั งกรรมการจาํนวนหนึ� งเป็นคณะกรรมการบริหารของบริษทั และอาจ
มอบหมายอาํนาจหนา้ที�บางประการใหค้ณะกรรมการบริหารเป็นผูบ้ริหารงานของบริษทั
ได ้กรรมการบริหารมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนและบาํเหน็จตามที�ที�ประชุมคณะกรรมการ
กาํหนด แต่ทั งนี ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผูน้ั นในอนัที�จะได้รับ
ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ตามขอ้บงัคบับริษทั ในฐานะกรรมการ พนักงาน หรือ
ลูกจา้งบริษทั 

10. พิ จ า ร ณ า แต่ ง ตั ง บุ ค ค ล ที� มี คุ ณ ส ม บัติแ ล ะ ไ ม่ มี ลัก ษ ณ ะ ต้อ ง ห้ า ม ที� กํา ห นด ใ น
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศข้อบงัคบั และ/ หรือระเบียบที�เกี�ยวข้องเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการ ในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอื�นนอกจากออกตามวาระ 

11. พิจารณาแต่งตั งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามของ
กรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน รวมถึงประกาศขอ้บงัคบั และ/ หรือระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้น เพื�อพิจารณาแต่งตั งเป็นกรรมการ
อิสระของบริษทัต่อไป 

12. พิจารณาแต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที�กฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน รวมถึงประกาศ
ขอ้บงัคบั และ/ หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

13. แต่งตั งประธานกรรมการบริหารของโรงพยาบาล และจัดให้มีการประเมินผลขีด
สมรรถนะประจาํปี ของแต่ละบุคคล 

14. แต่งตั งเลขานุการบริษทั ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์เพื�อทาํ
หน้าที�จดัทาํและเก็บรักษาเอกสาร และการอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการตลาดทุนกาํหนด
และช่วยดําเนินกิจการต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัท อันได้แก่ การประชุม
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คณะกรรมการและผูถื้อหุ้น ตลอดจนการให้คาํแนะนาํแก่กรรมการและบริษทั ในการ
ปฏิบติัตนและการดาํเนินกิจการให้ถูกตอ้งตามกฎหมายและระเบียบที�เกี�ยวขอ้งต่างๆ 
อย่างสมํ�าเสมอ อีกทั งดูแลให้กรรมการและบริษทั มีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอย่าง
ถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส 

15. รายงานการถือหลกัทรัพยข์องตน ของคู่สมรส และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะที�ถือหุ้นใน
บริษทั และบริษทัในเครือ ในการประชุมคณะกรรมการทุกเดือน และตอ้งแจง้ให้บริษทั 
ทราบโดยมิชกัชา้ เมื�อมีกรณีดงัต่อไปนี  

- มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที�บริษัท จัดทําขึ น
ระหวา่งรอบบญัชี 

- ถือหุน้ในบริษทั 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 

17. ให้ความเห็นชอบแผนคุณภาพ และความปลอดภยัผูป่้วยของโรงพยาบาล พร้อมทั ง
รับทราบ และตอบสนองรายงานของโปรแกรมคุณภาพ และความปลอดภยั ผูป่้วย
โรงพยาบาลอยา่งสมํ�าเสมอ 

18. หนา้ที�อื�นใดของกรรมการตามที�กาํหนดไวใ้นประกาศ ขอ้กาํหนด พระราชบญัญติั หรือ
กฎหมายอื�นใดที�กาํกบัดูแลบริษทั 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทั กาํหนดประชุมปกติเป็นประจาํทุก 2 เดือนและมีการประชุมพิเศษเพิ�มตาม
ความจาํเป็น โดยมีการกาํหนดปฏิทินวนัประชุมล่วงหนา้ตลอดปี ทั งมีวาระการประชุมชดัเจน และมี
วาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ เลขานุการบริษทั ได้จดัทาํหนังสือเชิญประชุม
พร้อมระเบียบวาระการประชุม  และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหนา้ 7 วนั เพื�อให้คณะกรรมการไดมี้
เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั งจะใชเ้วลาประมาณ 3-4 
ชั�วโมง โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษทั มีการประชุม จาํนวน 7 ครั ง 
 ตามข้อบงัคบับริษทั การประชุมคณะกรรมการบริษทัแต่ละครั งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ� งหนึ� งของคณะกรรมการ และในการลงมติให้ถือเสียงขา้งมากของกรรมการ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมกรรมการ ซึ� งกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั นๆ และ
ถา้เสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชุมชี ขาด 
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นโยบายการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

 บริษทั จดัปฐมนิเทศและแนะนาํลกัษณะประกอบธุรกิจและแนวทางการดาํเนินงานของบริษทั 
ใหแ้ก่กรรมการใหม่ รวมถึงมีนโยบายสนบัสนุนให้กรรมการฯ เขา้รับการอบรมหลกัสูตรจากสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และเพื�อเป็นการพฒันา สนบัสนุนและส่งเสริมการปฏิบติั
หนา้ที�ของคณะกรรมการบริษทั 
 

การประเมินตนเอง 

หลกัเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท  
 คณะกรรมการบริษทั จะมีการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองเป็นประจาํทุกปี สําหรับการ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั ประจาํปี 2562 ไดจ้ดัให้มีการประเมินตนเองของกรรมการ
ทั งคณะและการประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล ซึ� งเลขานุการบริษทัไดจ้ดัส่งแบบประเมินผล
ของกรรมการใหแ้ก่กรรมการเพื�อประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั งคณะ 
 จากการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ประจาํปี 2562 พบวา่ กรรมการส่วนใหญ่ให้คะแนน
เฉลี�ยอยูที่� 74.13% 
 บริษทั ได้นาํเรียนผลการประเมินต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั งที� 320 เมื�อวนัที� 13 
กุมภาพนัธ์ 2563 เพื�อร่วมกนัสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการใหดี้ยิ�งขึ นไป 
 
คณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั งคณะกรรมการชุดย่อย จํานวน 4 ชุด ประกอบด้วย 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ซึ� งไดแ้บ่งแยกหนา้ที�คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ไวอ้ยา่งชดัเจนโดย
การกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ความรับผดิชอบไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ 
 บริษทั ได้เปิดเผยการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอื�นของกรรมการแต่ละท่าน ไวใ้น
ประวติัคณะกรรมการ ซึ� งไม่มีกรรมการท่านใดดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนเกิน 5 
บริษทั 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ประกอบดว้ย กรรมการอิสระจาํนวน 4 ท่าน และมีวาระการดาํรงตาํแหน่งเป็นเวลา 2 ปี 
โดยมีรายชื�อคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี  

1. นายแพทยก์ฤษฎา  บานชื�น  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. รศ.ดร.นพ.อติเรก  จิวะพงศ ์ กรรมการตรวจสอบ 
3. นางฐิตะวฒัน์  โพธานนัท ์ กรรมการตรวจสอบ 
4. ผศ.ดร.ศรายทุธ   เรืองสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ 
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   คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการตรวจสอบของบริษทัตอ้งเป็นกรรมการอิสระที�ไดรั้บการแต่งตั งจากที�ประชุมผู ้
ถือหุ้น หรือที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ทั งนี ตอ้งมีคุณสมบติัตามนิยามกรรมการอิสระ และ
ยงัรวมถึงเรื�องต่างๆ ดงัต่อไปนี  

1. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดัสินใจในการ
ดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมี
ความขดัแยง้ 

2. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย หรือบริษทัย่อยในลาํดบัเดียวกัน 
เฉพาะที�เป็นบริษทัจดทะเบียน 

3. เพื�อประโยชน์ในการพิจารณาคุณสมบัติดังกล่าว จึงได้ให้ค ําจ ํากัดความไว ้
ดงัต่อไปนี  
3.1 “บริษทัใหญ่” หมายความว่า บริษทัที�ถือหุ้นในบริษทัจดทะเบียนไม่ว่า

ทางตรงหรือทางออ้มเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนที�ชาํระแลว้ของบริษทัจด
ทะเบียน 

3.2 “บริษทัยอ่ย” หมายความวา่ บริษทัที�บริษทัจดทะเบียนถือหุน้ ไม่วา่ทางตรง
หรือทางออ้ม เกินกวา่ร้อยละ 50 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทันั น 

3.3 “ผูถื้อหุน้รายใหญ่” หมายความวา่ ผูที้�ถือหุ้นไม่วา่โดยตรงหรือทางออ้มใน
บริษทัจดทะเบียน หรือบริษทัยอ่ยรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 ของทุนชาํระ
แล้ว ของบริษทัหรือบริษทัย่อยการถือหุ้นดงักล่าวให้นบัรวมถึงหุ้นที�ถือ
โดยผูที้�เกี�ยวขอ้งดว้ย 

3.4 “ผูบ้ริหาร” หมายความว่า กรรมการบริหาร ผู ้จ ัดการ พนักงานระดับ
ผูจ้ดัการฝ่ายขึ นไป หรือผูซึ้� งดาํรงตาํแหน่งเทียบเท่าที�เรียกชื�ออย่างอื�นที�มี
อาํนาจจดัการของบริษทั และบริษทัย่อย และรวมถึงบุคคลที�บริษทั หรือ
บริษทัย่อยทาํสัญญาให้มีอาํนาจทั งหมด หรือบางส่วนในการบริหารงาน
ของบริษทั หรือ บริษทัยอ่ย 

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

3.6 “ความเห็นที�เป็นอิสระ” หมายความวา่ การแสดงความเห็นหรือรายงานได้
อย่างเสรีตามภารกิจที�ไดรั้บมอบหมาย โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงผลประโยชน์
ใดๆ ที�เกี�ยวกบัทรัพยสิ์นหรือตาํแหน่งหนา้ที� และไม่ตกอยู่ภายใตอิ้ทธิพล
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที�จะมาบีบ
บงัคบัใหไ้ม่สามารถแสดงความเห็นไดต้ามที�พึงจะเป็น 
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   อาํนาจหน้าที�และความรับผดิชอบ 

   1. สอบทานใหบ้ริษทั มีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
   2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระยะการ

ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตั ง โยกยา้ย เลิกจา้ง รวมถึงการพิจารณาให้โทษกบัหวัหนา้แผนก
ตรวจสอบภายใน โดยประเมินผลร่วมกบัผูด้าํรงตาํแหน่งสูงสุดของฝ่ายจดัการ 

   3. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

   4. สอบทานให้บริษทั มีระบบบริหารความเสี�ยง และมาตรการในการจดัการความ
เสี�ยงอยา่งเหมาะสม 

   5. สอบทานมาตรฐานการตรวจรักษาพยาบาล เพื�อให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และ
เหมาะสมตามมาตรฐาน 

   6. สอบทานกระบวนการภายในเกี�ยวกบัการรับแจง้เบาะแสและการรับขอ้ร้องเรียน 
โดยเฉพาะเกี�ยวกบัรายการในงบการเงินที�ไม่เหมาะสมหรือประเด็นอื�นๆ ด้วย 
โดยตอ้งทาํใหผู้แ้จง้เบาะแสมั�นใจไดว้า่มีกระบวนการสอบสวนที�เป็นอิสระ และมี
การดาํเนินการในการติดตามที�เหมาะสม 

   7. สอบทานหลกัฐานการไต่สวนภายใน เมื�อมีขอ้สงสัยหรือสันนิษฐานวา่ อาจมีการ
ทุจริตหรือมีสิ� งผิดปกติ หรือความบกพร่องสําคญัในระบบการควบคุมภายใน 
และนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาต่อไป 

   8. พิจารณาอนุมติักฎบตัรของแผนกตรวจสอบภายใน 
   9. พิจารณาอนุมติัแผนตรวจสอบประจาํปีของแผนกตรวจสอบภายใน 
   10. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั งบุคคลซึ� งมีความเป็นอิสระเพื�อทาํหนา้ที�เป็นผูส้อบ

บญัชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั งเขา้ร่วมประชุม
กบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั ง 

   11. พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกนัหรือรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั งนี  เพื�อให้ความ
มั�นใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

   12. จดัทาํรายงานกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้น
รายงานประจาํปีของบริษทั ซึ� งรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปนี  

    12.1 ความเห็นเกี�ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที�เชื�อถือได้ของรายงาน
ทางการเงินของบริษทั 



  บรษิทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) 

 

36 

รายงานประจาํปี 2562 

    12.2 ความเห็นเกี�ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
    12.3 ความเห็นเกี�ยวกับการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบั
ธุรกิจของบริษทั 

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

คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
    12.7 ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการ

ปฏิบติัหนา้ที�ตามกฎบตัร (Charter) 
    12.8 รายการอื�นที�เห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั�วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขต

หนา้ที�และความรับผดิชอบที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
    12.9 ปฏิบติัการอื�นใดตามที�คณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้วยความ

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

พิจารณาว่า  มีค วามจํา เ ป็ นต้อง ปรับเปลี� ย นควา มรับ ผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบที�กาํหนดไวห้รือไม่ และเสนอให้มีการพิจารณา
เปลี�ยนแปลง หากมีความจาํเป็น และนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื�อ
พิจารณาอนุมติั 

    13.2 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคาํปรึกษาจากที�ปรึกษาภายนอกที�เป็น
อิสระไดใ้นกรณีจาํเป็น โดยบริษทั เป็นผูอ้อกค่าใชจ่้าย 

    ในการปฏิบติัหน้าที�ดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบ
ต่อคณะกรรมการของบริษัท โดยตรง และคณะกรรมการของบริษัท ยงัคงมีความ
รับผดิชอบในการดาํเนินงานของบริษทั ต่อบุคคลภายนอก 

 
  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
  คณะกรรมการตรวจสอบ กาํหนดประชุมเป็นประจาํทุกเดือน และถา้มีเรื�องเร่งด่วนก็จะมี
การเพิ�มวนัประชุมที�โรงพยาบาลเอกชล เพื�อให้สามารถติดตามงานไดอ้ยา่งใกลชิ้ด สําหรับการจดัส่ง
หนงัสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมปฏิบติัเช่นเดียวกบัประชุมคณะกรรมการบริษทั  
โดยในปี 2562 คณะกรรมการมีการประชุม จาํนวน 12 ครั ง 
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(2) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ มีวาระการ
ดาํรงตาํแหน่งเป็นระยะเวลา 2 ปี รายชื�อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ย 
  1. นายแพทยก์ฤษฎา บานชื�น ประธานกรรมการสรรหาและ 
     พิจารณาค่าตอบแทน 
  2. รศ.ดร.นพ.อติเรก จิวะพงศ ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
  3. นางฐิตะวฒัน์ โพธานนัท ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
   
  อาํนาจหน้าที�และความรับผดิชอบ 

  การพจิารณาด้านการสรรหา 

  1. กาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผูมี้อาํนาจใน
การจดัการ เพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมติั  

  2. คดัเลือกและเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบและ
กฎหมายที�เกี�ยวข้องกําหนดเพื�อดํารงตาํแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อย และผูมี้อาํนาจในการจดัการ ให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณา 

 ทั งนี  ในการเสนอชื�อกรรมการบริษทั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะ
พิจารณาถึงประสบการณ์อย่างน้อยด้านหนึ� งด้านใดที�สําคัญสําหรับคณะกรรมการบริษัท (เช่น
การแพทย ์การเงิน บริหารธุรกิจ การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล กฎหมาย การจดัการ) ตลอดจน
พิจารณาถึงความสามารถที�จะช่วยให้การดาํเนินการของคณะกรรมการบริษทั เป็นไปอยา่งรอบคอบ
ยิ�งขึ น ความสามารถในการดาํเนินการตดัสินใจทางธุรกิจอยา่งมีเหตุมีผล ความสามารถในการคิดอยา่ง
มีกลยุทธ์ แสดงให้เห็นถึงความมีประสบการณ์ในการเป็นผูน้ํา รวมทั งความชํานาญในวิชาชีพใน
ระดบัสูงและความซื�อสัตย ์ตลอดจนมีคุณสมบติัส่วนบุคคลอื�นที�เหมาะสม 
  3. ดูแลให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีขนาดและองค์ประกอบที�

เหมาะสมกบัองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี�ยนให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มที�
เปลี�ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยจะต้อง
ประกอบด้วยบุคคลที�มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ในด้าน
ต่างๆ 

  4. เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจาํปีของ
บริษทั 

  5. ทบทวนและสรุปผลการจดัทาํแผนการสืบทอดตาํแหน่งและความต่อเนื�องในการ
บริหารที�เหมาะสม สําหรับตาํแหน่งผูบ้ริหารระดับสูง  เป็นประจาํทุกปีและ
รายงานใหค้ณะกรรมการบริษทั รับทราบ 
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  การพจิารณาด้านค่าตอบแทน 

  1. กาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ หรือวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์
อื�น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนสาํหรับตาํแหน่ง ผูบ้ริหารระดบัสูง โดยมีหลกัเกณฑ์
ที�ชดัเจน โปร่งใส และนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมติั  

  2. ดูแลให้กรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูง ไดรั้บผลตอบแทนที�เหมาะสมกบั
หนา้ที�และความรับผดิชอบ 

  3. กาํหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการบริษทั และผูมี้อาํนาจในการ
จดัการเพื�อพิจารณาผลตอบแทนประจาํปี 

  4. เปิดเผยนโยบายเกี�ยวกับการกําหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนใน
รูปแบบต่างๆ รวมทั งจดัทาํรายงานการกาํหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยตอ้งมี
รายละเอียดเกี�ยวกบัเป้าหมาย การดาํเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั 

  5. เสนอแนะค่าตอบแทนที�เหมาะสมของคณะกรรมการบริษทั  และคณะกรรมการ
ชุดยอ่ยต่อคณะกรรมการบริษทั เพื�อใหค้วามเห็นชอบก่อนเสนอที�ประชุมผูถื้อหุ้น
เพื�อพิจารณาอนุมติั 

  6. ปฏิบติัหนา้ที�ตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
 

  การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประชุมเมื�อตอ้งสรรหากรรมการ หรือ
ผูบ้ริหาร โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะให้เลขานุการส่งหนงัสือเชิญ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมปฏิบติัเช่นเดียวกบัประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยในปี 
2562 คณะกรรมการมีการประชุม จาํนวน 6 ครั ง 

 

(3) คณะกรรมการบริหาร 

  ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั งที� 317 เมื�อวนัที� 16 กนัยายน 2562 ไดมี้มติแต่งตั ง
คณะกรรมการบริหาร และมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี และ กรรมการบริหารพน้จากตาํแหน่งเมื�อ 
พน้จากการเป็นกรรมการของบริษทั ลาออก ตาย คณะกรรมการบริษทัมีมติให้พน้จากตาํแหน่ง หาก
กรรมการบริหารพน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระใหค้ณะกรรมการบริษทัแต่งตั งกรรมการที�มีคุณสมบติั
ครบถว้นเป็นกรรมการบริหารแทน โดยอยูใ่นตาํแหน่งเพียงเท่าวาระของตนที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
บริษทั กรรมการบริหาร ประกอบดว้ย 
  1. นางพจนา  มาโนช   ประธานกรรมการบริหาร 
  2. นายแพทยส์านิตย ์ ชากฤษณ์  กรรมการบริหาร 
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  อาํนาจหน้าที�และความรับผดิชอบ 

  1. นาํนโยบายที�กรรมการบริษทั มอบหมาย มากาํหนดแผนงานและแผนปฏิบติังาน 
ใหต้รงตามวตัถุประสงคข์องบริษทั 

  2. กาํหนดโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจหลกัของบริษทั คืองานบริการทางการแพทย ์
และงานสนบัสนุน งานบริการทางการแพทย ์ให้สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ 
และการแข่งขนั เพื�อเสนอใหก้รรมการบริษทั เห็นชอบ 

  3. กาํหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ อาํนาจการบริหารและความรับผิดชอบในแต่ละ
ฝ่ายใหก้รรมการบริษทั เห็นชอบ 

  4. มีอาํนาจในการอนุมัติการดําเนินงานทางการเงิน ในวงเงินไม่เกินจาํนวนที�
คณะกรรมการบริษทั กาํหนด 

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

  6. รับผิดชอบความมีประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ให้ครอบคลุมทางการเงิน (Financial Audit) การดาํเนินงาน (Operational Audit) 
การกาํกับดูแลการปฏิบติังาน (Compliance Audit) และการบริหารจดัการ 
(Managerial Audit) โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการบริหารความเสี�ยง (Risk Management) 

  7. ความรับผดิชอบต่อผูเ้กี�ยวขอ้งภายนอก คือ คู่คา้ และคู่สัญญา ให้ดาํเนินธุรกิจดว้ย
ผลประโยชน์ร่วมกันสร้างความพึงพอใจต่อกัน ถือปฏิบติัตามเงื�อนไขที�มีต่อ
เจา้หนี การชาํระคืน และการดูแลหลกัประกนัต่างๆ  

  8. รับผดิชอบดูแลการพฒันาเสริมสร้างสิ�งแวดลอ้มที�ปลอดภยั บรรยากาศการทาํงาน
และวฒันธรรมองคก์รที�ดีการทาํงานเป็นทีม  

  9. รับผิดชอบการบริหารจดัการต่อพนักงาน ซึ� งเป็นทรัพยากรอนัมีค่าสูงสุด และ
ปัจจยัสู่ความสาํเร็จของบริษทัโดยตระหนกัถึงสิทธิของพนกังานทุกระดบั  

  10. กรณีที�พบเห็นการปฏิบติัที�ขดัต่อจรรยาบรรณ กฎหมาย ขอ้บงัคบัต่างๆ ให้กาํกบั
ดูแล และรายงานต่อกรรมการบริษทั หรือกรรมการตรวจสอบ แลว้แต่กรณี 

  11. ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลการปฏิบติังาน ในรายงานประจาํปีตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัที�
เกี�ยวขอ้งกาํหนดไวเ้พื�อความโปร่งใส และการมีบรรษทัภิบาลที�ดี 

  12. ปฏิบติังานอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการบริษทั มอบหมาย  
 
  การประชุมคณะกรรมการบริหาร 
  คณะกรรมการบริหาร กาํหนดประชุมเป็นประจาํเดือนละ 2 ครั ง สัปดาห์เวน้สัปดาห์ 
สําหรับการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ปฏิบติัเช่นเดียวกบัประชุม
คณะกรรมการบริษทั โดยในปี 2562 คณะกรรมการมีการประชุม จาํนวน 22 ครั ง 
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  การประชุมของคณะกรรมการทุกคณะ จะมีการจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ซึ� งมีระบบการจดัเก็บอยา่งดี สืบคน้ง่าย และไม่สามารถแกไ้ขขอ้มูลโดยไม่ผา่นที�ประชุมแต่ละ
คณะได ้โดยพร้อมใหค้ณะกรรมการ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งตรวจสอบได ้

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

  คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน และมีวาระการดาํรง
ตาํแหน่ง 3 ปี โดยมีรายชื�อกรรมการ ดงันี  
  1. รศ.ดร.นพ.อติเรก จิวะพงศ ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 
  2. นายแพทยก์ฤษฎา บานชื�น  กรรมการบริหารความเสี�ยง 
  3. นางฐิตะวฒัน์  โพธานนัท ์ กรรมการบริหารความเสี�ยง  
  อาํนาจหน้าที�และความรับผดิชอบ 

1. พิจารณากลั�นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี�ยงโดยรวมของบริษทั
ซึ� งครอบคลุมถึงความเสี�ยงประเภทต่างๆ ที�สําคญั เช่น ความเสี�ยงด้านการเงิน 
ความเสี�ยงดา้นการลงทุน และความเสี�ยงที�มีผลกระทบต่อชื�อเสียงของกิจการ เป็น
ตน้ เพื�อนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั ใหค้วามเห็นชอบ 

2. กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี� ยงของบริษัท ให้
สอดคลอ้งกบันโยบายบริหารความเสี�ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแล
ประมาณความเสี�ยงของบริษทั ใหอ้ยูใ่นระดบัที�เหมาะสม 

3. ดูแลและติดตามการปฏิบติัตามนโยบายการบริหารความเสี�ยงภายใตแ้นวทางและ
นโยบายที�ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

4. กาํหนดเกณฑว์ดัความเสี�ยงและเพดานความเสี�ยงที�บริษทั จะยอมรับได ้
5. กาํหนดมาตรการที�จะใชใ้นการจดัการความเสี�ยงใหเ้หมาะสมต่อสภาวการณ์ 
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี�ยง โดยรวมถึง

ความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบติัตามนโยบายที�กาํหนด 
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสมํ� าเสมอเกี�ยวกับการบริหาร การ

ดาํเนินงาน และสถานการณ์ความเสี� ยงของบริษทั และการเปลี�ยนแปลงต่างๆ 
รวมถึงสิ�งที�ตอ้งดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข เพื�อให้สอดคลอ้งกบันโยบายกลยุทธ์ที�
กาํหนด 

8. จดัใหมี้คณะทาํงานบริหารความเสี�ยงตามความจาํเป็น 
9. สนับสนุนคณะทาํงานบริหารความเสี� ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และ

ทรัพยากรอื�นที�จาํเป็นใหส้อดคลอ้งกบัขอบเขตความรับผดิชอบ 
 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง กาํหนดประชุมปีละ 6 ครั ง(ทุก 2 เดือน) เพื�อสามารถ
ติดตามกาํกบัให้มีมาตรการป้องกนัความเสี�ยงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และลดระดบัความรุนแรงของ
ความเสี�ยงที�จะเกิดขึ นได ้โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงมีการประชุม 5 ครั ง 
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3. ผู้บริหาร  

 รายชื�อผูบ้ริหาร 7 อนัดบัแรก ของบริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 มีรายชื�อดงัต่อไปนี  
รายชื�อผู้บริหาร ตําแหน่ง 

1. นางพจนา มาโนช ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายแพทยส์านิตย ์ ชากฤษณ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการแพทย ์โรงพยาบาลเอกชล 
3. นายแพทยพ์ิชยั ศิริพรพาณิชย ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการแพทย ์โรงพยาบาลเอกชล 2 
4. นางประภาพรรณ ตณัฑวรัิตน์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเอกชล 
5. 
6. 
7. 

นางสมพร 
นางปริยนาถ 
นายสิริพจน์ 

เพิ�มสุข 
เฉลิมช่วง 
มาโนช 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเอกชล 2 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

  

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรับผดิชอบของผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร มีอาํนาจหนา้ที� บริหารจดัการบริษทั ตามนโยบาย เป้าหมาย 
แผนการดาํเนินงาน และงบประมาณประจาํปี ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั และอนุมติั
ดาํเนินการต่างๆ ในเรื�องเกี�ยวกบัการเงิน และทรัพยสิ์น เพื�อธุรกรรมตามปกติของบริษทั ตามวงเงินที�
คณะกรรมการบริษทักาํหนด 
 
4. ค่าตอบแทน 

 เพื�อให้การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารมีความโปร่งใสและเหมาะสมกบัหนา้ที�
ความรับผดิชอบ คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กาํหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ภายใต้หลักเกณฑ์ชัดเจนและโปร่งใส โดย
ค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องเหมาะสมกับหน้าที�และความรับผิดชอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนจะนาํเสนอผลการพิจารณาต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัและที�ประชุมผูถื้อ
หุน้เป็นลาํดบั เพื�อพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการต่อไป ทั งนี  ค่าตอบแทนดงักล่าว จะตอ้งไม่สูง
เกินความจาํเป็นและสามารถเทียบเคียงได้กับอัตราทั�วไปของธุรกิจเดียวกัน โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์ ความชาํนาญ ความตั งใจและทุ่มเทในการปฏิบติังาน 
 1) คณะกรรมการบริษทั ไดรั้บค่าตอบแทน อยูใ่นรูปของค่าบาํเหน็จ และค่าเบี ยประชุมราย

ครั ง  
2) คณะกรรมการชุดยอ่ย ไดรั้บผลตอบแทนในรูปของค่าเบี ยประชุมรายครั ง 
3) ผูบ้ริหาร อยูใ่นรูปของเงินเดือนและโบนสั และขึ นอยูก่บัหนา้ที�ความรับผิดชอบ ผลการ

ปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน ประกอบกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั 
  โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย 
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 4.1 ค่าตอบแทนที�เป็นตัวเงิน                                                                                                                                                                                                          

   ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในรอบปี 2562 และปี 2561 ในรูปของค่า
บาํเหน็จ และค่าเบี ยประชุม 

   (หน่วย : พนับาท) 

รายชื�อคณะกรรมการ ตําแหน่ง 
ค่าตอบแทนกรรมการ 

ปี 2562 ปี 2561 

 1. นายอภิรักษ ์ วานิช ประธานกรรมการ 84.00 648.00 

 2. นางพจนา  มาโนช 
รองประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการ
บริหาร 

150.00 638.00 

 3. นพ.กฤษฎา  บานชื�น 
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี�ยง 

354.00 627.00 

 4. นางสาวกาญจนา  วานิช กรรมการ 72.00 372.00 

 5. นางสาวอรนุช  วานิช กรรมการ 84.00 372.00 

 6. นพ.สานิตย ์ ชากฤษณ์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร 150.00 538.00 

 7.รศ.ดร.นพ.อติเรก  จิวะพงศ ์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ประธาน
กรรมการบริหารความเสี�ยง 

332.00 647.00 

  8. นางฐิตะวฒัน์  โพธานนัท ์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความ
เสี�ยง 

342.00 615.00 

 9. ผศ.ดร.ศรายทุธ  เรืองสุวรรณ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 162.00 
แต่งตั งใหม่ 
23 เมษายน 

2562 

 10. ศ.นพ.เสวก  วรีะเกียรติ กรรมการ 24.00 
แต่งตั งใหม่ 
23 เมษายน 

2562 

11. นายกุดั�น  สุขมุานนท ์ กรรมการ 36.00 
แต่งตั งใหม่ 
23 เมษายน 

2562 

รวม   1,769.00 4,457.00 
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   ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
   บริษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูบ้ริหารและกรรมการบริหาร ในรูปของเงินเดือน 
โบนสั และค่าเบี ยประชุม ในรอบปี 2562 และปี 2561 ดงันี  

ปี 2562 ปี 2561 

30,744,389 บาท 28,675,834 บาท 
 

4.2 ค่าตอบแทนอื�น : ไม่มี 

 

5. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

 บริษทั ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมและให้ความรู้กบักรรมการ ผูบ้ริหาร เลขานุการ
บริษทั เป็นตน้ เพื�อเป็นการเสริมสร้างพฒันาการปฏิบติัอยา่งต่อเนื�อง คณะกรรมการบริษทั เขา้ร่วมใน
การสัมมนาที�จดัโดยหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ เพื�อพฒันาและเพิ�มทกัษะในการปฏิบติัหน้าที�ในฐานะ
กรรมการบริษทั ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพยิ�งขึ น ซึ� งกรรมการบริษทั เขา้รับการอบรมและสัมมนาใน
หลกัสูตรต่างๆ ของ IOD 
 
6. เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั ง นางประภาพรรณ  ตัณฑวิรัตน์ ทาํหนา้ที�เลขานุการบริษทั  เพื�อ
รับผิดชอบการทําหน้าที�ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศที�
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด รวมทั งมีหน้าที� ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงาน
สารสนเทศในส่วนที�รับผิดชอบต่อหน่วยงานกาํกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบและ
นโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท ประสานงานและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการบริษทั และมติที�ประชุมผูถื้อหุ้น เพื�อให้งานสําเร็จลุล่วงและเป็นไปตามหลกัการกาํกบั
ดูแลกิจการที�ดี ตลอดจนหนา้ที�อื�นๆ ตามที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  
 ทั%งนี% เลขานุการบริษัทมีหน้าที�และความรับผดิชอบหลกั ดังต่อไปนี% 

1. ให้คาํแนะนาํแก่กรรมการเกี�ยวกบัขอ้กฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ของบริษทั 
และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสมํ� า เสมอ รวมถึงรายงานการ
เปลี�ยนแปลงที�มีนยัสาํคญัแก่กรรมการ 

2. จัดการประชุมผู ้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบัของบริษทั และขอ้พึงปฏิบติัต่างๆ 

3. บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทั งติดตาม
ใหมี้การปฏิบติัตามมติที�ประชุมผูถื้อหุน้และที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั 
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4. ติดต่อและสื�อสารกบัผูถื้อหุ้นทั�วไปให้ได้รับทราบสิทธิตามระเบียบของบริษทั และ
ข่าวสารของบริษทั  

5. ให้ขอ้มูลที�จาํเป็นต่อการปฏิบติัหน้าที�แก่กรรมการปัจจุบนัและกรรมการที�ไดรั้บแต่งตั ง
ใหม่ 

6. ใหค้าํแนะนาํเกี�ยวกบัขอ้กาํหนด กฎเกณฑต่์างๆ ที�คณะกรรมการ/ ผูบ้ริหารควรรับทราบ 
7. จดัให้มีการประเมนผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุด

ยอ่ย 
8. จดัเก็บเอกสารสําคญัของบริษทั ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุ้น รายงานประจาํปี รายงานการมี
ส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร 

9. ปฏิบติัหนา้ที�อื�นใดตามที�ไดรั้บมอบหมาย 
 
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 
- เลขานุการบริษทั 

 

7. การสรรหาและแต่งตั%งกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

7.1 การสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการอสิระ 
  ในการแต่งตั งกรรมการบริษัท การพิจารณาต้องมาจากคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน จาํนวน 4 ท่าน ซึ� งเป็นกรรมการอิสระทั งหมด  ทั งนี  คณะกรรมการบริษทัได้
มอบหมายให้ทาํหนา้ที�พิจารณาคุณสมบติัและคดัเลือกบุคคลที�จะเป็นกรรมการบริษทั  และนาํเสนอ
ชื�อดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั เพื�อพิจารณาให้ความเห็นชอบในกรณีที�เป็นการแต่งตั งกรรมการ
บริษทัใหม่เพื�อทดแทนตาํแหน่งเดิมที�ว่างลงก่อนครบวาระ โดยมติแต่งตั งบุคคลเขา้เป็นกรรมการ
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บริษทัแทนตาํแหน่งกรรมการบริษทัเดิมที�ว่างลงดงักล่าว ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของกรรมการบริษทัที�ยงัเหลืออยู ่หรือกรณีเป็นการแต่งตั งกรรมการบริษทัใหม่ คณะกรรมการสรรหา
ฯ จะเสนอชื�อต่อคณะกรรมการบริษทั เพื�อให้พิจารณาเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
แต่งตั งต่อไป 
  และเนื�องจากองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั จะตอ้งประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ เป็นจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการบริษทัทั งคณะ ดงันั น กระบวนการในการสรรหา
กรรมการอิสระ จะใชว้ธีิเดียวกบัการสรรหากรรมการบริษทั และไดก้าํหนดคุณสมบติักรรมการอิสระ
เพิ�มเติมตามคุณสมบติักรรมการอิสระของบริษทั 
  ทั งนี  คณะกรรมการบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื�อกรรมการ
ที�มีคุณสมบติัเหมาะสมดว้ย 
  หลกัเกณฑ์การแต่งตั%งกรรมการบริษัท 

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อหนึ�งเสียง 
(2) การเลือกตั งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั งเป็นรายบุคคลหรือหลายคน

พร้อมกนัเตม็ตามจาํนวนกรรมการทั งหมดที�จะตอ้งเลือกตั งในคราวนั นก็ได ้ทั งนี 
ตามแต่ที�จะประชุมจะเห็นสมควรโดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่วา่จะเป็นการ
เลือกตั งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนดงักล่าว บุคคลแต่ละคนที�ผูถื้อหุ้นออกเสียง
เลือกตั งจะได้รับคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นตามจํานวนหุ้นที�ผูถื้อหุ้นนั นมีอยู่
ทั งหมดตาม (1)  โดยผูถื้อหุ้นดงักล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้กับผูถื้อหุ้นผูใ้ด
มากกวา่หรือนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซึ� งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็นผู ้ได้รับเลือกตั งเป็น
กรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที�จะพึงเลือกตั งในครั งนั น ในกรณีที�บุคคลซึ� งไดรั้บ
เลือกตั งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที�จะพึงมี ให้
ประธานที�ประชุมออกเสียงไดเ้พิ�มขึ นอีก 

  กรณีที�ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเนื�องจากสาเหตุอื�นนอกจากครบวาระออกจากตาํแหน่ง 
กรรมการให้กรรมการพิจารณาเลือกบุคคลซึ� งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่า
ด้วยบริษทัมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยเ์ขา้เป็นกรรมการในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูอ้อกไปนั นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน 
ทั งนี  มติการแต่งตั งบุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวตอ้งไดรั้บคะแนนเสียง ไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 
ของจาํนวนกรรมการที�ยงัเหลืออยู ่

7.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง 
  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณา คดัเลือก กลั�นกรอง ผูที้�จะมา
ดาํรงตาํแหน่ง ผูบ้ริหารระดบัสูง ตั งแต่ระดบัผูอ้าํนวยการ รองผูอ้าํนวยการ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ 
คณะกรรมการบริหารจะเป็นผูพ้ิจารณาเบื องตน้ ในการกลั�นกรองสรรหาบุคคลที�มีคุณสมบติัครบถว้น 
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เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของ
บริษทั เขา้ใจในธุรกิจของบริษทั เป็นอยา่งดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมาย 
ที�คณะกรรมการบริษทักาํหนดไวไ้ด ้ก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั งต่อไป 
 7.3 แผนการกาํหนดสืบทอดตําแหน่ง  

  บริษทั มีการจดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่ง พิจารณาผูที้�เหมาะสม สําหรับตาํแหน่งผูบ้ริหาร
ระดบัสูง ซึ� งอยูใ่นกระบวนการสรรหาผูบ้ริหารตามนโยบายเงื�อนไขของบริษทั เพื�อให้การดาํเนินธุรกิจ
เป็นไปอยา่งราบรื�นและต่อเนื�อง นอกจากตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถแลว้ ก็ควรเป็นผูที้�เป็นคนดี
และคนเก่ง ที�พร้อมจะพัฒนาทักษะ และมีประสบการณ์รอบรู้งานในธุรกิจที�ต้องรับผิดชอบ 
องคป์ระกอบของการมีวฒิุภาวะความเป็นผูน้าํ มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล และปฏิบติัตามพนัธกิจของบริษทั
เป็นส่วนสาํคญัที�จะนาํพาบริษทัไปสู่ความสาํเร็จ 
 
8. การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษทั มีการดูแลเรื�องการใชข้อ้มูลภายในตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี โดยไดก้าํหนดไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร เพื�อให้เป็นหลักปฏิบัติและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานของบริษทั ซึ� งมีนโยบายการซื อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัและการใช้ขอ้มูล เป็นส่วนหนึ� ง
ของจรรยาบรรณธุรกิจ โดยวางแนวปฏิบติัไว ้ดงันี  

1. กาํหนดให้พนกังานทุกระดบัของบริษทั รักษาขอ้มูลภายในและเอกสารที�ไม่สามารถ
เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อนันาํไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ เพื�อตนเองหรือครอบครัว หรือพวก
พอ้งในทางมิชอบ 

2. กาํหนดใหผู้บ้ริหารและพนกังานซึ� งอยูใ่นหน่วยงานที�รับทราบขอ้มูลภายใน ห้ามทาํการ
ซื อขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน 

3. ทาํการเปิดเผยการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร (ตามที�ไดนิ้ยามไวใ้น
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาด
ทุน) โดยกรรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ที�จดัทาํและรายงานการซื อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัภายใน 1 
เดือนนบัจากวนัรับตาํแหน่งครั งแรก และจดัทาํภายใน 3 วนัทาํการหลงัจากที�มีการเปลี�ยนแปลงไป
ยงัสํานักคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พร้อมทั งแจง้การถือครองหรือการ
เปลี�ยนแปลงดงักล่าวต่อเลขานุการบริษทัทราบ 

4. บริษทั กาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหารทุกท่านของบริษทั ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของตลาด
หลกัทรัพยแ์ละสํานกังาน กลต. เรื�องการจดัทาํและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพยข์องผูบ้ริหาร
และผูส้อบบญัชี โดยเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพยข์องตนต่อสํานกังาน กลต. ภายใน 30 วนันบั
แต่วนัที�ไดรั้บตาํแหน่ง และภายใน 3 วนันบัจากการมีการซื อขาย/โอนหลกัทรัพย ์ถา้ผูบ้ริหารท่านใด
ไม่ปฏิบติัตามก็จะมีโทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535   
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  และกาํหนดขอ้ปฏิบติัและบทลงโทษไวใ้นขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการทาํงานของบริษทั เพื�อ
ป้องกนัพนักงานของบริษทั นาํขอ้มูลภายในของบริษทัไปใช้ เพื�อประโยชน์ส่วนตวัซึ� งขดัต่อ
ประโยชน์หรืออาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทั 
 

9. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
9.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) ในรอบปีที�ผา่นมา ซึ� งทางบริษทั จ่ายให้แก่
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั รวมทั งสิ น 915,000 บาท (เกา้แสนหนึ� งหมื�นห้าพนับาท
ถว้น) 
9.2 ค่าบริการอื�นๆ (Non-Audit Fee)  
       - ไม่มี – 

 

10. บุคลากร 

10.1 จํานวนพนักงาน 

 จาํนวนพนกังาน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 และวนัที� 31 ธันวาคม 2561 ของบริษทัมี 
ดงันี  
 

รายละเอยีด 

 

จํานวน (คน) 

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

ผูป้ฏิบติังานฝ่ายแพทยแ์ละฝ่ายการพยาบาล 1,034 1,021 
ผูป้ฏิบติังานฝ่ายบริหาร 333 348 

รวมจํานวนพนักงาน 1,367 1,369 

 

  10.2 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน 

 บริษทั จ่ายผลตอบแทนรวมให้แก่พนกังาน ซึ� งประกอบดว้ย เงินเดือน ค่าจา้งล่วงเวลา 
ค่าวชิาชีพ ค่าครองชีพ เงินโบนสั เงินสมทบประกนัสังคม เงินสมทบกองทุนสํารองเลี ยงชีพ ค่า
รักษาพยาบาล และสวสัดิการอื�นๆ ในรอบปี 2562 และปี 2561 

 
ปี 2562 ปี 2561 

585.94 ลา้นบาท 581.44 ลา้นบาท 
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 10.3 นโยบายการพฒันาพนักงาน 

1) บริษทั ให้ความสําคญัในการพฒันาพนกังาน เพื�อเพิ�มพูนความรู้ ความสามารถและ
ทกัษะการปฏิบติังาน ความเชี�ยวชาญ เพื�อใหเ้หมาะสมกบัความสามารถ ความตอ้งการของพนกังานแต่
ละคน และเหมาะสมกับหน้าที�ความรับผิดชอบตามตาํแหน่งงาน ทั งระดับผูบ้ริหารและระดับ
ปฏิบติัการ 

ทั งนี บริษทั ไดจ้ดัให้มีการฝึกอบรมขึ นภายในบริษทั ตลอดจนมีการส่งพนกังานเขา้รับ
การฝึกอบรมจากสถาบนัภายนอกด้วย โดยในปี 2562 มีการฝึกอบรมในด้านต่างๆ ซึ� งรวมถึงเรื� อง
สิ�งแวดลอ้ม เช่น 

- การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื�อเป็นการแนะนาํองค์กร และช่วยให้ผูเ้ขา้ร่วม
งานใหม่เข้าใจในวฒันธรรมองค์กร โครงสร้างการบริหารและการจัดการ 
ผูบ้ ังคับบัญชาและผูร่้วมงานแผนกต่างๆ รวมถึงกฎระเบียบและวฒันธรรม
องค์กร ทั งนี  เพื�อให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในหน้าที� รับผิดชอบ
เบื องตน้ ซึ� งจะช่วยพฒันาและดึงศกัยภาพส่วนตวัให้พร้อมสําหรับการทาํงานใน
องคก์ร 

- การฝึกอบรมและพฒันาความสามารถพนักงาน บริษทั ไดก้าํหนดแนวทางให้
พนกังานทุกคนตอ้งผา่นการฝึกอบรมตามจาํนวนชั�วโมงที�กาํหนดไวเ้ป็นพื นฐาน 
และมีทั งหลกัสูตรการอบรมตามสายวิชาชีพ, หลกัสูตรพฒันาความสามารถและ
ทักษะในสายงานบริหาร โดยมีวิธีการพัฒนาทั งในส่วนของการฝึกอบรม
ภายนอกและจดัฝึกอบรมภายใน ที�ครอบคลุมทั งด้านการพฒันาความรู้ การ
พฒันาทศันคติ และการพฒันาทกัษะ 

2) บริษทั ให้ความสําคญัสําหรับการสร้างความผูกพนัของพนกังานในองค์กรมาอย่าง
ต่อเนื�อง โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ กิจกรรมร่วมทาํบุญใส่บาตร
ประจาํวนัพระและวนัปีใหม่ กิจกรรมการปฏิบติัธรรมเพื�อ “พฒันาจิตพฒันาคน”  

3) การพฒันาดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากการพฒันาฝึกอบรมทกัษะในการ
ทาํงาน บริษทั ยงัมุ่งเน้นพฒันาพนักงานให้เป็นคนเก่งและคนดีของสังคม โดยปลูกฝังในการสร้าง
ความสาํนึกในการรับผดิชอบต่อสังคมอยา่งต่อเนื�อง เช่น การเปิดโอกาสให้ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ที�ทุก
ระดบัเขา้ร่วมในกิจกรรมอบรมความรู้เกี�ยวกบัความรับผดิชอบต่อสังคมของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื�อนาํ
โครงการและความรู้ต่างๆ มาสานต่อกิจกรรมภายในองคก์ร สนบัสนุนให้พนกังานและผูบ้ริหารเขา้
ร่วมโครงการช่วยเหลือสังคมต่างๆ เพื�อเป็นการปลูกจิตสํานึกทางสังคมให้แก่พนกังาน เช่น โครงการ
บริจาคเลือดเอกชล โครงการบา้นสวยดว้ยมือเรา โครงการเอกชลร่วมใจ รักษ์สิ�งแวดลอ้ม โครงการ
อบรม CPR ใหห้น่วยงานราชการและมูลนิธิต่างๆ เป็นตน้ 
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4) บริษทั ให้ความสําคญัเกี�ยวกบัความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานที�ทาํงาน โดย
การให้ความรู้ ข่าวสารผา่นสื�อต่างๆ ในองค์กร และจดัให้มีกิจกรรมการฝึกซ้อมดบัเพลิงและฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟ  
 
11. การนําหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที�ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ 
 บริษทัไดท้บทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) โดยอา้งอิงจาก
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีสําหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ� งคณะกรรมการบริษทัได้พิจารณา พบว่า 
บริษัทได้นําหลักปฏิบัติส่วนใหญ่มาปรับใช้แล้วและนําเสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบใน
หลกัการ บริษทั อยูร่ะหวา่งพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการให้สอดคลอ้ง
กบั CG Code และจรรยาบรรณบริษทั เพื�อให้ครอบคลุมและทนัต่อการพฒันาดา้นการกาํกบัดูแล
กิจการที�เปลี�ยนไปอยา่งรวดเร็ว  
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การกาํกบัดูแลกจิการ 
บริษทัฯ ตระหนกัดีว่าการกาํกบัดูแลกิจการเป็นตวักาํหนดโครงสร้างและกระบวนการของ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูถื้อหุ้น 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�อให้การดาํเนินงานขององค์กรดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ดาํเนินธุรกิจที�ยึดมั�นในความโปร่งใส รับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้
เสียทุกฝ่าย รวมทั งยดึมั�นในความรับผดิชอบต่อสังคมเพื�อประโยชน์ส่วนรวม  

คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาทบทวนคู่มือการกาํกับดูแลกิจการ และเผยแพร่นโยบาย
ดงักล่าวได ้บนเวบ็ไซต ์www.aikchol.com  
 นโยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการมีแนวทางครอบคลุมเนื อหาทั งหมด 5 หมวด ต่อไปนี  1) 
สิทธิผูถื้อหุ้น 2) การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 3) บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 4) การเปิดเผย
ขอ้มูลและความโปร่งใส และ 5) ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 

การปฏิบัติตามหลกัการดูแลกจิการที�ดีของบริษัท ปี 2562 
โดยสรุปสาระสาํคญัการดาํเนินการดา้นการกาํกบัดูแลกิจการเป็นดงันี  

หมวดที� 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

1. สิทธิทั�วไปและความเท่าเทยีมกนั 
บริษทั ให้ความสําคญัต่อสิทธิขั นพื นฐานของผูถื้อหุ้น อนัไดแ้ก่ การซื อขายและการโอนหุ้น 

การไดรั้บส่วนแบ่งในผลกาํไรของบริษทั การเขา้ร่วมประชุมเพื�อใชสิ้ทธิออกเสียงในการประชุมผูถื้อ
หุ้นอยา่งเป็นอิสระและเท่าเทียมกนั การร่วมตดัสินใจเรื�องสําคญัของบริษทั การแต่งตั งหรือถอดถอน
กรรมการ การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั งและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี และการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัท อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และเพียงพอ ผ่านช่องทางที�เข้าถึงง่าย 
สนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิของตนอยา่งเตม็ที�ผา่นการประชุมผูถื้อหุน้  
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 บริษทั มีนโยบายส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุนสถาบนั ในการเขา้
ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น โดยบริษทั ใชส้ถานที�จดัการประชุมซึ� งมีระบบขนส่งมวลชนเขา้ถึงและเพียงพอ
เพื�อใหผู้ถื้อหุน้สามารถเดินทางเขา้ร่วมการประชุมไดอ้ยา่งสะดวก  

2.   กาํหนดการประชุมผู้ถือหุ้น  

 2.1 บริษทั กาํหนดใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นประจาํทุกปีภายใน 4 เดือนนบัแต่
วนัสิ นรอบปีบญัชีของบริษทั ตามหลักเกณฑ์ที�กฎหมายกาํหนดและหากมีความจาํเป็นเร่งด่วนที�
จะตอ้งพิจารณาวาระพิเศษที�อาจเป็นเรื� องที�กระทบหรือเกี�ยวขอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น ซึ� ง
จาํเป็นตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษทั สามารถเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ได ้ 
 2.2 ในปี 2562 บริษทัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในวนัองัคารที� 23 เมษายน 2562 ณ ห้อง
ประชุม 1   ชั น 3 โรงพยาบาลเอกชล 2 เลขที� 31/2 ถนนอ่างศิลา อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี และตลอดปี 
2562 บริษทั ไม่มีการเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้    

3. การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า  
  3.1 ในปี 2562 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั งที� 313 เมื�อวนัที� 12 กุมภาพนัธ์ 

2562 มีมติให้มีการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีในวนัที� 23 เมษายน 2562 และเปิดเผยมติการ
ประชุม วนัประชุม และระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั งเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ เพื�อให้ผูถื้อหุ้นรับทราบล่วงหน้าในวนัที�คณะกรรมการมีมติก่อนการจดัส่งหนงัสือเชิญ
ประชุม 

  3.2 จดัส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น ซึ� งมีรายละเอียดขอ้มูล พร้อมคาํชี แจงเหตุผล
ประกอบ  ความคิดเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ ในการ
พิจารณาโดยปี 2562 ส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม  30 วนั เพื�อให้ผูถื้อหุ้นมีขอ้มูลเพียงพอ
ในการตดัสินใจ และสามารถใชสิ้ทธิไดเ้ตม็ที� โดยไดชี้ แจงรายละเอียดของเอกสารที�ผูถื้อหุ้นตอ้งนาํมา
แสดงในวนัประชุม เพื�อรักษาสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม รวมทั งสิทธิออกเสียงลงมติของผูถื้อหุ้นไว้
ดว้ยกนั  

  3.3 เพื�ออาํนวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้น บริษทั เปิดเผยหนงัสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบที�เกี�ยวขอ้งบนเวบ็ไซตข์องบริษทั เป็นการล่วงหนา้ก่อนจดัส่งเอกสารทางไปรษณีย ์และก่อน
วนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั  

  3.4 ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า  14 ว ันได้ลงประกาศหนังสือเชิญประชุมใน
หนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาไทย เป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนั  

  3.5 เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้เสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื�อกรรมการ
บริษทั ล่วงหนา้ก่อนที�จะมีการจดัประชุมผูถื้อหุน้ เป็นระยะเวลา 45 วนั 
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4. การดําเนินการประชุม  
  4.1 เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทาํการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมก่อนการประชุม หรือส่ง

หนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมหลกัฐานใหแ้ก่บริษทั ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม อยา่งนอ้ย 1 วนั เพื�อจะไดไ้ม่
เสียเวลาตรวจสอบในวนัประชุม  

  4.2 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถพิจารณาเลือกวา่จะเขา้ร่วมการประชุมตลอดทุกเรื�อง
หรือจะเขา้ร่วมประชุมเฉพาะเรื�องก็ได ้ผูถื้อหุ้นที�เดินทางมาภายหลงัที�เริ�มการประชุมแลว้ สามารถ
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดอ้ยา่งต่อเนื�องจนถึงเวลาเลิกประชุม โดยไม่จาํกดัสิทธิของผูถื้อหุ้นในการ
เขา้ร่วมประชุมเพื�อออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที�อยูร่ะหวา่งการพิจารณาและยงัไม่ไดล้งมติ 

  4.3 จัดเตรียมอากรแสตมป์ในกรณีที�ผูถื้อหุ้นมีการมอบฉันทะมา โดยไม่ต้องเสีย
ค่าใชจ่้าย 

  4.4 ก่อนเริ�มประชุมประธานที�ประชุมจะแนะนาํคณะกรรมการ คณะผูบ้ริหาร ผูส้อบ
บญัชีของบริษทั และที�ปรึกษากฎหมายซึ� งทาํหน้าที�เป็นคนกลางให้ที�ประชุมรับทราบ แลว้จึงชี แจง
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการขั นตอนออกเสียงลงคะแนนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รับทราบ 

  4.5 ดาํเนินการประชุมอย่างโปร่งใสและมีกลไกที�สามารถตรวจสอบได้ และในการ
ประชุมผูถื้อหุน้มีประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เขา้ร่วมประชุมครบ ผูบ้ริหารระดบัสูง ที�ปรึกษา
กฎหมาย และผูส้อบบญัชี เขา้ร่วมประชุมทุกท่านเพื�อตอบคาํถามและรับทราบความเห็นของผูถื้อหุน้ 

  4.6 ระหว่างการประชุม เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการแสดงความ
คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ตั งคาํถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนั น 
ประธาน และผูบ้ริหารจะตอบคาํถามอยา่งชดัเจนและตรงประเด็น แลว้จึงให้ที�ประชุมออกเสียงลงมติ
ในวาระนั นๆ  

  4.7 สําหรับวาระการเลือกตั งกรรมการ ประธานฯ จะดาํเนินการให้ผูถื้อหุ้นลงมติเป็น
รายบุคคล 

  4.8 การประกาศมติที�ประชุม ภายหลงัการนบัคะแนนเสร็จสิ นแลว้ เลขานุการบริษทั 
เป็นผูป้ระกาศให้ที�ประชุมทราบรายละเอียดของมติที�ประชุมในระเบียบวาระนั นๆ โดยแยกประเภท
คะแนนเสียงเป็น “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย” 

  4.9 ประธานฯ จะดาํเนินการประชุมตามลาํดบัวาระการประชุมและไม่เพิ�มวาระการ
ประชุมโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 

  4.10 หลงัการประชุม กรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ที�เขา้ร่วมประชุมจะพบปะผูม้าร่วม
ประชุม เพื�อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที�ไม่ประสงคส์อบถามในระหวา่งการประชุมสามารถสอบถามเรื�อง
ที�ตอ้งการทราบได ้
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  4.11 จดัให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ เพื�ออาํนวยความสะดวกในการ
ตรวจสอบเอกสารของผูถื้อหุ้น และจดัให้มีอากรแสตมป์ เพื�ออาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นที�
ไดรั้บมอบฉนัทะมาประชุม 

  4.12 มีการจดบนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้อยา่งครบถว้น ตลอดจนขอ้ซกัถามจากผู ้
ถือหุน้ 

 
5.  การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น 

  5.1 ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุ้นสิ นสุด บริษทั เผยแพร่มติที�ประชุม และผลคะแนนแต่
ละวาระผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในช่วงเยน็ของวนัประชุม  

  5.2 เผยแพร่รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น ผา่นช่องทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตข์อง
บริษัท รวมถึงนําส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชุม 

 
หมวดที� 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

 บริษทัปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นแต่ละรายเท่าเทียมกนั บนสิทธิขั นพื นฐานในฐานะผูถื้อหุ้นโดย
ไม่คาํนึงถึง เพศ อาย ุเชื อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื�อ ฐานะทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็น
ทางการเมือง ดงันี  

1. การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท  
 บริษัท มีช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นช่องทางหลักและกําหนดให้รองประธาน
กรรมการ และเลขานุการบริษทั เป็นผูท้าํหนา้ที�เปิดเผยขอ้มูลของบริษทั นอกจากนี ยงัจดัให้มีช่องทาง
ติดต่อสื�อสารเพิ�มเติม เช่น เว็บไซต์บริษทั เป็นตน้ อีกทั งผูถื้อหุ้นสามารถติดต่อขอรับขอ้มูลได้จาก
หน่วยงานที�รับผดิชอบโดยตรง เช่น เลขานุการบริษทั แผนกทะเบียนหุน้ เป็นตน้  

2. การจัดทาํเอกสาร 2 ภาษา  
 บริษทั จดัทาํขอ้มูลภาษาไทยและภาษาองักฤษในการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศทุกรายการ 
ทั งการเปิดเผยขอ้มูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น 
เอกสารประกอบการประชุมผูถื้อหุน้ รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ ขอ้มูลบนเวบ็ไซตข์องบริษทั เป็นตน้  
เพื�อใหผู้ถื้อหุน้เขา้ถึงขอ้มูลของบริษทั ไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนัทั งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื�องเพื�อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอ

ชื�อบุคคลเพื�อแต่งตั%งเป็นกรรมการล่วงหน้า  
 บริษทั เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเรื�องเพื�อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุ้น และ
เสนอชื�อบุคคลเพื�อแต่งตั งเป็นกรรมการล่วงหน้า ตั งแต่วนัที� 2 ธันวาคม 2562 ถึง 15 มกราคม 2563 
ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่ละปี โดยบริษทั เปิดเผยหลกัเกณฑ์และวิธีการบนเว็บไซต์ของ
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บริษทั พร้อมทั งแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย ์ทั งนี กรรมการอิสระจะเป็นผู ้
กลั�นกรอง และเสนอเรื�องดงักล่าวต่อที�ประชุมกรรมการ เพื�อพิจารณากาํหนดเป็นวาระการประชุมใน
การประชุมผูถื้อหุน้ตามความเหมาะสมต่อไป 

4. การมอบฉันทะให้ผู้อื�นเข้าประชุมแทน  
 บริษทั เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นที�ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้สามารถมอบฉนัทะ
ให้กรรมการอิสระของบริษทั หรือบุคคลอื�นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้ทั งนี 
บริษทั จดัเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแบบที�กระทรวงพาณิชยป์ระกาศกาํหนด โดยได้
จดัส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น ซึ� งผูถื้อหุ้นสามารถกาํหนดทิศทางการออกเสียง
ลงคะแนนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีผูถื้อหุ้นตอ้งการใช้รูปแบบอื�น บริษทั ได้เผยแพร่หนังสือมอบ
ฉนัทะของกระทรวงพาณิชยทุ์กรูปแบบในเวบ็ไซตข์องบริษทั 

5. การใช้บัตรลงคะแนนเสียง  
 บริษทั ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะในวาระเลือกตั งกรรมการที�ผู ้
ถือหุ้นสามารถเลือกตั งได้เป็นรายบุคคล และมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นที�ตนมีต่อการเลือก
กรรมการ 1 คน  

6. บริษัท ไม่มีการเพิ�มเรื�องเพื�อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมจากที�แจ้งไว้แล้ว  
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประธานในที�ประชุมไดด้าํเนินการประชุมตามลาํดบัวาระการ
ประชุมที�ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือนดัประชุม โดยไม่มีการเพิ�มวาระการประชุมที�ไม่ไดแ้จง้ล่วงหนา้ 

7. การรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท  
 คณะกรรมการบริษทั กาํหนดใหก้รรมการ และผูบ้ริหาร รายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและ
บุคคลที�เกี�ยวขอ้ง เกี�ยวกบัการถือครองและการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั ทุกครั ง
ที�มีการเปลี�ยนแปลงโดยใหส่้งรายงานถึงเลขานุการบริษทั ทราบ 

8. การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน  
 คณะกรรมการกาํหนดนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยกาํหนดมาตรการข้อห้าม 
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานในหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มูลงบการเงิน ฯลฯ ซื อขาย
หลกัทรัพยข์องบริษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน (คู่มือการกาํกบัดูแล
กิจการที�ดี)  
 
หมวดที� 3 การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

  บริษัท ได้ให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั งภายในและ
ภายนอก รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ� งแวดล้อม ผูมี้ส่วนได้เสียที�สําคัญของบริษัทมี
ดงัต่อไปนี  
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1. ผู้ถือหุ้น  

  นอกเหนือไปจากสิทธิขั นพื นฐาน สิทธิที�กาํหนดไวใ้นกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทั เช่น สิทธิใน
การตรวจสอบจาํนวนหุ้น สิทธิในการรับใบหุ้น สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นและออกเสียง
คะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที�ประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงสิทธิที�จะได้รับ
ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแลว้ บริษทัยงัมีการให้ขอ้มูลแก่ผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั และทนัเวลา 
และให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นในการเสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ เกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัในฐานะ
เจา้ของบริษทัอยา่งอิสระในที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

2. ลูกค้า/ผู้ป่วย  

  บริษทัให้บริการผูป่้วยอยา่งมีจริยธรรมและในระดบัคุณภาพที�เหมาะสมเป็นที�ไวว้างใจ โดย
คาํนึงถึงความปลอดภยัและความพึงพอใจของผูป่้วย และประสิทธิภาพในการใหบ้ริการเป็นสาํคญั  

3. คู่ค้า/คู่สัญญา  
  บริษทัให้ความสําคญักบักระบวนการซื อสินคา้หรือบริการ เพื�อประโยชน์ในดา้นการบริหาร
ตน้ทุน ดา้นประสิทธิภาพในการดาํเนินงานและเพื�อให้การดาํเนินธุรกิจร่วมกนัอยา่งต่อเนื�องนาํไปสู่
ความย ั�งยนืร่วมกนั โดยบริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัในการสนบัสนุนใหคู่้คา้ดาํเนินธุรกิจอยา่งมีธรร
มาภิบาล และมีความรับผดิชอบต่อสังคมและสิ�งแวดลอ้ม 
  บริษทัได้นาํระบบทะเบียนคู่คา้และการคดัเลือกคู่คา้ที�มีประสิทธิภาพมาใช้เพื�อสร้างความ
มั�นใจวา่คู่คา้จะสามารถส่งมอบพสัดุและบริการตรงกบัความตอ้งการของบริษทั การส่งมอบตรงตาม
กาํหนดเวลา และการใหบ้ริการหลงัการขาย ขอบเขตของการประเมินครอบคลุมการประเมินศกัยภาพ
ตามเกณฑ์การประเมินที�บริษัท ได้จัดทําขึ นและบันทึกคู่ค้าเข้าทะเบียนคู่ค้าที�ผ่านการอนุมัติ 
(Approval Vendor List : AVL) ในระบบงานจดัซื อ จดัจา้งของบริษทั ทั งนี การพฒันาคดัเลือกคู่คา้ 
บริษทัมีคู่มือการปฏิบติังานเกี�ยวกบัการกาํหนดคุณสมบติัที�ใชใ้นการพิจารณาเลือกคู่คา้ 

4. คู่แข่งทางการค้า  
บริษทัประพฤติตามกรอบกติกาที�ดี ภายใตก้รอบของกฎหมาย รวมทั งปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้อยา่ง
สุจริต เป็นธรรม โดยบริษทัถือว่าคู่แข่งทางการคา้เป็นปัจจยัหนึ� งที�ทาํให้บริษทัมีความมุ่งมั�นในการ
พฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพในการใหบ้ริการใหดี้ยิ�งขึ นแก่ลูกคา้และผูป่้วย 

5. พนักงาน   
  บริษทัตระหนักเสมอว่า พนักงานเป็นทรัพยากรที�มีคุณค่าและเป็นปัจจยัที�สําคญัยิ�งในการ
ขบัเคลื�อนใหบ้ริษทัสามารถดาํเนินงานไดบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย บริษทัปฏิบติัต่อพนกังาน ดงันี  
 5.1   ปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่มีขอ้ยกเวน้ในเรื�องถิ�นกาํเนิด เชื อชาติ 
ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส ภาษา หรือตาํแหน่ง ไม่มีการใช้หรือสนบัสนุนการใช้แรงงานเด็ก 
การคา้มนุษย ์และไม่สนบัสนุนแนวทางการทุจริตและคอร์รัปชั�นทุกรูปแบบ  
 5.2   ให้ผลตอบแทนที�เหมาะสมกบัพนักงาน รวมถึงสอดคล้องกบัผลการดาํเนินงานของ
บริษทั ทั งในระยะสั นคือ เงินเดือน โบนสั ดว้ยการนาํระบบค่าตอบแทนที�สะทอ้นผลการปฏิบติังานมา
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เป็นเกณฑป์ระเมินผลการปฏิบติังาน และระยะยาวคือ กองทุนสํารองเลี ยงชีพ ซึ� งเป็นสวสัดิการที�เป็น
หลกัประกนัทางการเงินใหแ้ก่พนกังาน 
 5.3   สวสัดิการอื�นๆ เช่น สวสัดิการด้านการรักษาพยาบาลให้แก่พนักงานและครอบครัว 
กองทุนกู้ยืมสําหรับพนักงาน การให้ทุนการศึกษาบุตรพนักงานของบริษทั สวสัดิการเกี�ยวกบัเงิน
ช่วยเหลืองานศพพนกังานหรือบุคคลในครอบครัวที�เสียชีวติ 
 5.4   มีนโยบายและแนวทางปฏิบติัเกี�ยวกบัการดูแลเรื� องความปลอดภยัและสุขอนามยัของ
พนักงาน โดยแต่งตั งคณะกรรมการสิ� งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภยั เพื�อทาํหน้าที�
กาํหนดนโยบายการพฒันาโครงสร้างกายภาพสิ�งแวดลอ้ม ให้มีความปลอดภยัตามมาตรฐานสากล 
(Joint Commission International Accreditation Standards for Hospital : JCI) และควบคุม กาํกบัดูแล
ใหด้าํเนินไปตามนโยบายที�กาํหนด ดงันี   

(1)   จดัใหมี้การตรวจสุขภาพพนกังานเป็นประจาํทุกปี 
(2)   สํารวจสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ประเมินความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ น และจดัทาํ

แผนรับรองความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ น ทบทวนการเกิดอุบติัเหตุหรือการบาดเจ็บจาก
การทาํงาน ซึ� งในปี 2562 มีพนกังานไดรั้บบาดเจบ็จากการทาํงานจาํนวน 5 ราย ลดลง
จากปีที�แลว้ คิดเป็นร้อยละ 28.57 

(3)   จดัให้มีการให้ความรู้และการฝึกอบรมพนกังานในเรื�องสิ�งแวดลอ้ม  อาชีวอนามยั 
และความปลอดภยัเป็นประจาํทุกปี เช่น เรื�องการบริหารจดัการและความปลอดภยั
ของอาคารสถานที� และสิ� งแวดล้อม เรื� องการป้องกันและระงบัอคัคีภยั การซ้อม
อพยพหนีไฟ เป็นตน้ 

5.5   ให้ความสําคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถ และทกัษะของพนักงาน เพื�อให้
เหมาะสมกบัความสามารถและความตอ้งการของบุคลากรแต่ละคน ตลอดจนเหมาะสมกบัหน้าที�
ความรับผดิชอบตามตาํแหน่งงาน โดยกาํหนดให้พนกังานที�เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพ ไดแ้ก่ 
พยาบาลวิชาชีพ และสหวิชาชีพอื�นๆ ไดรั้บการฝึกอบรมและศึกษาต่อเนื�องตามสาขาวิชาชีพ ซึ� งในปี 
2562 มีจาํนวนชั�วโมงเฉลี�ยของการฝึกอบรมพยาบาลวิชาชีพ 68 ชั�วโมงต่อคนต่อปี สหวิชาชีพ 12 
ชั�วโมงต่อคนต่อปี  
 5.6   มีนโยบายในการปฏิบติัเกี�ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิz  ซึ� ง
พนกังานทุกระดบัของบริษทัปฏิบติังานโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�มีลิขสิทธิz ถูกตอ้ง 
 5.7   เปิดโอกาสให้พนกังานทุกคน ในบริษทัไดรั้บฟังแนวคิดหรือหากมีปัญหา มีขอ้คิดเห็น
สามารถเสนอข้อร้องเรียนกับผู ้บริหารโดยตรงเพื�อพิจารณาการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบติังาน และส่งเสริมใหพ้นกังานปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ของบริษทั 
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6. ชุมชน สังคม และสิ�งแวดล้อม 
  บริษทัมีความมุ่งหวงัที�จะปฏิบติัต่อสังคมและสิ� งแวดล้อม การรักษามาตรฐานด้านความ
ปลอดภยัและการควบคุมมลภาวะในการดาํเนินธุรกิจ มีจิตสํานึกและตระหนกัในความเป็นส่วนหนึ� ง
ของสังคม  สนบัสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน มีส่วนร่วมในโครงการการประหยดั
พลงังานเพื�อเป็นการปลูกฝังใหเ้ป็นนิสัยส่วนตวัและนาํกลบัมาใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้
 
หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

  บริษทัมีนโยบายที�จะเปิดเผยขอ้มูลทั งทางการเงินและข่าวสารทั�วไปของบริษทัต่อผูถื้อหุ้น 
รวมถึงสาธารณชนทั�วไป เป็นไปอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทั�วถึง เท่าเทียม โปร่งใส และทนัเหตุการณ์ 
รวมทั งเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
 1. การรายงานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ และการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและ
ผูบ้ริหาร 
 1.1 ขอ้มูลค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารจะถูกเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี (แบบ 56-2)  
 1.2 กรรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ที�รายงานการถือครองหลกัทรัพยต่์อ ก.ล.ต. ทุกครั งที�มีการ
ซื อ ขาย หรือโอนหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 2. การรายงานขอ้มูลสารสนเทศของบริษทั 
 2.1 คณะกรรมการบริษทัไดร่้วมกนักาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกั รวมถึงนโยบาย
การดําเนินธุรกิจของบริษทั โดยคาํนึงถึงสภาวการณ์ภายใต้สภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ เพื�อให้
สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์และพนัธกิจของบริษทั 
 - การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร เพื�อให้ทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนขององคก์ร 
ทาํใหท้ราบถึงตาํแหน่งของการแข่งขนั 
 - การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกองค์กร ได้แก่ ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม
และสิ�งแวดล้อม ประเด็นทางกฎหมายและการแข่งขนัในตลาดเพื�อกาํหนดและทาํความเขา้ใจการ
เปลี�ยนแปลงที�เกิดจากภายนอกซึ�งมีทั งโอกาส และอุปสรรคต่อบริษทั 
 นอกจากนี  คณะกรรมการยงัไดก้าํหนดกลยทุธ์ นโยบาย แผนงานและงบประมาณขององคก์ร
โดยมอบหมายและติดตามให้ฝ่ายบริหารนาํไปปฏิบติัตามที�กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ปลูกฝังค่านิยมขององค์กรให้พนกังานทุกคนได้ตระหนักถึงการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และให้มีการ
ปฏิบติัอยา่งต่อเนื�องสมํ�าเสมอ เพื�อช่วยในการพฒันาบริษทัอยา่งต่อเนื�อง 
 2.2 รองประธานกรรมการ และ/หรือเลขานุการบริษทั มีหนา้ที�ในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั ง
ที�เป็นสารสนเทศทางการเงินและที�ไม่ใช่ทางการเงินอยา่งเพียงพอ เชื�อถือไดแ้ละทนัเวลา เพื�อให้ผูถื้อ
หุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั ไดรั้บสารสนเทศอยา่งเท่าเทียมกนัตามที�กาํหนด 



  บรษิทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) 

 

58 

รายงานประจาํปี 2562 

 2.3 มีการจดัทาํและปรับปรุงขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ให้มีความครบถว้นอย่างสมํ�าเสมอ รวดเร็ว 
ทนัสถานการณ์เพื�อให้แน่ใจว่าผูถื้อหุ้นสามารถหาขอ้มูลประกอบการพิจารณาเพิ�มเติม และติดต่อกบั
หน่วยงานที�รับผิดชอบต่อการให้ขอ้มูลได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ช่องทางการ
รายงานขอ้มูลสารสนเทศดงันี  
 1) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และ ก.ล.ต. 
 2) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) 
 3) ในเวบ็ไซตข์องบริษทั ที� www.aikchol.com  
 4) การจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทางไปรษณีย ์
 2.4 จดัทาํรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงาน
ประจาํปี ลงนามโดยประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
 2.5 ในปี 2562 บริษัทได้เปิดโอกาสให้บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด(มหาชน) ได้มา
สัมภาษณ์และหาขอ้มูลของบริษทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั(มหาชน) เมื�อวนัที� 28 กุมภาพนัธ์ 2562 
 2.6 บริษทัมอบหมายให้แผนกทะเบียนหุ้น ทาํหนา้ที�เผยแพร่ขอ้มูลขององคก์รทั งขอ้มูลทาง
การเงินและขอ้มูลทั�วไปให้แก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์สถานบนัจดัอนัดบัความ
น่าเชื�อถือในการลงทุน และหน่วยงานกาํกบัดูแลที�เกี�ยวขอ้งผ่านช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ การรายงานต่อ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
เวบ็ไซตข์องบริษทัในหวัขอ้ “นกัลงทุนสัมพนัธ์” เพื�อให้ผูส้นใจสามารถศึกษาขอ้มูลไดโ้ดยสะดวก 
ทั งนี สามารถติดต่อหน่วยงานแผนกทะเบียนหุน้ไดที้� 
  ที�อยู ่  : เลขที� 68/3 ถนนพระยาสัจจา ตาํบลบา้นสวน อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 20000 
   โทรศพัท ์: 038 939 999 ต่อ 1126 
  อีเมล ์      : ir@aikchol.com 
  เวบ็ไซต ์ : www.aikchol.com 
 
หมวดที� 5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการบริหารมีหนา้ที�ความรับผิดชอบแยกต่างหาก
จากกนัและไม่ใช่บุคคลเดียวกนั โดยประธานกรรมการมาจากการเลือกตั งของกรรมการบริษทั ทาํ
หน้าที�เป็นประธานในที�ประชุม โดยควบคุมการประชุมของคณะกรรมการบริษทัให้เป็นไปตาม
ระเบียบวาระการประชุม และสนบัสนุนให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น ตั งคาํถาม
หรือขอ้สังเกต ให้คาํปรึกษาและให้ขอ้เสนอแนะต่อผูบ้ริหาร และสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของ
บริษทั และไม่กา้วก่ายในการบริหารจดัการกิจการของบริษทั  
 สาํหรับประธานกรรมการบริหารทาํหนา้ที�บริหารจดัการกิจการของบริษทั และกาํกบัดูแลให้
การดําเนินงานของบริษัท เป็นไปตามข้อบังคับ มติที�ประชุมผูถื้อหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท 
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นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของบริษทั และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง นอกจากนี คณะกรรมการ
บริษทั มีกรรมการที�เป็นอิสระ 4 ท่าน ซึ� งจะทาํใหเ้กิดการคานอาํนาจ และการสอบทานการบริหารงาน  
 
 ในปี 2562 มีการปฏิบติั ดงันี  

1. ประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื�อพิจารณาทบทวนวิสัยทศัน์ และกาํหนดเป้าหมายของ
องคก์ร 

2. จดัทาํแบบประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั แบบองค์คณะ และ
คณะกรรมการชุดยอ่ย 

3. จดัทาํแบบประเมินผลการปฏิบติังานของประธานกรรมการบริหาร ซึ� งประเมินโดย
กรรมการบริษทัทุกคน 

4. ติดตามผลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกาํหนดให้มีการรายงานความกา้วหนา้ของ
ผลการดาํเนินงานอย่างสมํ�าเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกครั งที�มีการ
ประชุม 

5. ในการประชุมเพื�อพิจารณาผลการปฏิบติังานของกรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร มีนโยบายให้
กรรมการผูที้�ถูกประเมินหรือผูที้�เกี�ยวขอ้ง ตอ้งออกจากห้องประชุมเพื�อความเป็นอิสระ
ในการอภิปรายปัญหาต่างๆ เกี�ยวกบัการจดัการ และพิจารณาผลงานของผูถู้กประเมิน 
อย่างโปร่งใส และไม่มีอคติต่อกนั โดยในปี 2562 มีการประชุมดงักล่าว จาํนวน 1 ครั ง 
คือครั งที� 319 เมื�อวนัที� 24 ธนัวาคม 2562 

6. ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั มีวาระเรื�องพิจารณาประเมินผลการดาํเนินงานและ
พิจารณาเงินเดือนของตาํแหน่งผูบ้ริหาร เมื�อการปฏิบติังานครบวาระ 1 ปี  โดยในปี 2562 
มีการประชุมพิจารณา จาํนวน 1 ครั ง คือ ครั งที� 319 เมื�อวนัที� 24 ธนัวาคม 2562  

7. ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั งที� 318 เมื�อวนัที� 11 พฤศจิกายน 2562 กรรมการ
ไดพ้ิจารณากาํหนดวนัประชุม และวาระการประชุมที�สาํคญั ล่วงหนา้ตลอดทั งปี 

8. ไม่มีกรรมการบริษทัท่านใดดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัจดทะเบียนเกิน 5 แห่ง 
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ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 “มุ่งสร้างสรรค์ธุรกิจที�ดูแลรักษาทั�งชีวิต สังคม และสิ�งแวดล้อมอย่างย ั�งยืน” คืออุดมการณ์ด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของเรา ซึ� งตลอดเวลาที�ผา่นมาทางบริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางความรับผิดชอบ
ต่อสังคมหลายโครงการอยา่งต่อเนื�อง พนกังานทุกระดบัลว้นมีส่วนสนบัสนุนโครงการโดยอุทิศเวลา และ
ความรู้ในสายวชิาชีพทั�งดา้นการแพทย ์การพยาบาล และสาขาต่างๆ สู่ประชาชนหลายรูปแบบ รวมทั�งเต็ม
ใจช่วยเหลือดา้นทุนทรัพยแ์ก่เด็กและเยาวชน  

1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

 บริษทัฯ เห็นวา่การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมยอ่มก่อให้เกิดความเชื�อมั�นกบัผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย จึงไดถื้อปฏิบติัเสมอมา โดยมีการดาํเนินการ เช่น :- 

1. ซื�อลิขสิทธิ< โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ อยา่งถูกกฎหมาย ไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 

2. มีการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในหน่วยงานทุกระดบั เพื�อป้องกนัความ
เสี�ยงที�จะเกิดขึ�น ไม่วา่จะเป็นการดาํเนินการต่างๆ ที�มีความผิดหรือการกระทาํที�
ไม่เป็นธรรมทั�งกบัหน่วยงานภายในและภายนอกองคก์ร ดว้ยระบบรายงานความ
เสี�ยง (Incident Report) 

3. บริษทัฯ ยดึมั�นกบัหลกัการบริหารที�มีบรรษทัภิบาลที�ดี มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้คณะกรรมการและผูบ้ริหาร ปฏิบติัหน้าที�ดว้ย
ความซื�อสัตยสุ์จริต ตรงไปตรงมา จึงจดัทาํกฎบตัรกรรมการทุกชุด และ คู่มือ
นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ให้กรรมการและผูบ้ริหารปฏิบติัตาม เพื�อให้อยู่
ภายใตก้รอบของกฎหมาย และระเบียบของบริษทัฯ  

4. กําหนดให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทฯ และกําหนดให้
พนกังานใหม่ไดรั้บทราบแนวปฏิบติั กฎระเบียบในการดาํเนินธุรกิจขององค์กร
ตามคู่มือจรรยาบรรณบริษทัฯ เพราะเชื�อว่าแนวทางดงักล่าวจะเป็นส่วนหนึ� งใน
การสร้างความเชื�อมั�นและความมั�นใจต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั"น 

 บริษทัฯ ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจดัการเพื�อดาํเนินธุรกิจดว้ยจริยธรรม ความซื�อสัตย ์
และมีความรับผดิชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริษทัไดว้างแนวปฏิบติัเพื�อป้องกนัและขจดัการทุจริต
คอร์รัปชั�น ทั�งนี�  ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าที�สอบทาน วางระบบที�เหมาะสม
และมีประสิทธิผล ดว้ยเห็นความสําคญัว่าเมื�อมีระบบที�ดีแลว้ก็จะช่วยลดความเสี�ยงในกระบวนการ
ปฏิบติังาน คน้หาขอ้บกพร่องไดท้นัท่วงที และจดัโครงสร้างกาํหนดระเบียบปฏิบติัให้มีความรัดกุม
และป้องกนัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น  
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 บริษทัฯ มีนโยบายในการสนบัสนุนให้บริษทัคู่คา้ ตระหนกัและให้ความสําคญัในการ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น โดยไดมี้การสื�อสารเพื�อเสนอการงดรับผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ แก่
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั  

 บริษทัฯ จดัให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที�โปร่งใส จดัให้มี
ช่องทางรับขอ้ร้องเรียน โดยมุ่งหวงัวา่พนกังานทุกคนจะร่วมกนัสอดส่องดูแลการปฏิบติัตามหลกัการ
กาํกบัดูแลกิจการที�ดี จดัช่องทางให้มีระบบรายงานความเสี�ยงในองค์กรที�ชดัเจนผ่านระบบ Intranet 
เพื�อสะดวกในการเขา้ถึงและรายงานขอ้มูลความเสี�ยง  

 โดยมีแนวปฏิบัติ ได้แก่  
- กาํหนดนโยบายการป้องกนั และต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น จดัให้มีการประเมิน

ความเสี�ยงในดา้นต่างๆ สื�อสารให้บุคคลภายในบริษทัฯ และบุคคลภายนอกได้
ทราบถึงขอ้ปฏิบติั เพื�อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีคุณธรรม โดยวาง
นโยบายใหเ้จา้หนา้ที�ภายในองคก์รทาํธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม คือ มีความซื�อสัตยท์ั�ง
ต่อตนเองและผูอื้�น 

- มีการวางระเบียบปฏิบติัเพื�อควบคุม และป้องกนัความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�น โดยมี
ระเบียบดา้นการจดัซื�อจดัจา้ง, การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย และการจดัทาํงบประมาณ, 
การกาํหนดอาํนาจอนุมติัในแต่ละระดบัตามวงเงิน, การบริจาคเงินเพื�อสาธารณ
กุศล, การเลี� ยงรับรอง หรือให้ของขวญั ซึ� งต้องมีการบนัทึกเก็บข้อมูลเป็น
หลกัฐานเพื�อความโปร่งใสป้องกนัการนาํทรัพยสิ์นบริษทัฯ ไปใชใ้นทางมิชอบ  

- สื�อสารนโยบายการป้องกนัการต่อตา้นทุจริต ไปยงัหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษทั
ฯ ผา่นช่องทาง เช่น การอบรมพนกังาน, การปฐมนิเทศ, การประชุมระดบัหวัหนา้, 
ตลอดจนสื�อสารผา่นทางระบบ Intranet, Web site ของบริษทัฯ โดยสนบัสนุนการ
มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาทุจริตร่วมกัน และยืนยนัในการปฏิเสธการใช้วิธีทุจริต
คอร์รัปชั�นในการทาํธุรกิจ 

- บริษทัฯ เปิดโอกาสให้มีช่องทางรายงานแจง้เบาะแส (Whistleblowing) การทุจริต
คอร์รัปชั�น หากพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการกระทาํที�ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ 
หรือผดินโยบายบริษทัฯ ซึ� งมีพฤติกรรมที�ส่อไปทางทุจริตคอร์รัปชั�น ทางบริษทัฯ 
จดัให้มีมาตรการคุม้ครอง ให้กบัผูใ้ห้ความร่วมมือในการรายงานดงักล่าว และ
หาทางป้องกนัความเสียหายใหก้บัผูร้ายงาน หรือผูร้้องเรียน 

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบติัหน้าที�ในการสอบทาน ตรวจสอบ กาํหนด
แผนงานประจาํปี ให้บริษทัฯ มีการกาํกบัดูแลกิจการอยา่งเพียงพอ สอดคลอ้งกบั
นโยบายที�กาํหนดไว ้ 
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 บริษทัฯ ยึดมั�นต่อการมีคุณธรรมและมนุษยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การเคารพสิทธิ
มนุษยชนและศกัดิ< ศรีความเป็นมนุษย ์ซึ� งเป็นสิทธิขั�นพื�นฐานในการปฏิบติัต่อพนกังานและผูมี้ส่วน
ไดเ้สียใหมี้สิทธิเสรีภาพ ความเท่าเทียมกนัภายใตก้ฎหมาย โดยให้สิทธิและส่งเสริมให้ทาํงานตรงตาม
ความสามารถและศกัยภาพ มีการสร้างรายไดแ้ก่ผูพ้ิการอยา่งต่อเนื�อง ดว้ยการจา้งผูพ้ิการเขา้ร่วมงาน
ตามความรู้ ความสามารถ 

บริษทัฯ มุ่งเนน้การบริการที�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดูแลรักษา มีนโยบายรับรอง
สิทธิผูป่้วย และไดป้ระกาศให้รับทราบถึงสิทธิและหนา้ที�ของตนโดยทั�วถึง มีนโยบายปกป้องขอ้มูล
และความเป็นส่วนตวัของลูกคา้ รวมถึงพนกังานทุกคนจากบุคคลทั�วไป 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 บริษทัฯ ให้ความสําคญัต่อการปฏิบติัต่อแรงงานดว้ยความเป็นธรรม ดว้ยเห็นถึงคุณค่า
ของพนกังานที�จะเป็นแรงขบัเคลื�อนองค์กรให้มีความเจริญเติบโต โดยใช้หลกัความเสมอภาค เท่า
เทียม ไม่แบ่งแยก และมีจริยธรรมในการปฏิบติัต่อพนกังาน นาํไปสู่การเสริมสร้างรากฐาน และการ
พฒันาองคก์รอยา่งมั�นคงและย ั�งยนื 
 บริษทัฯ ปฏิบติัต่อพนักงานทุกคนอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย สิทธิ และข้อบงัคบัการ
ทาํงานของบริษทัฯ เคารพในสิทธิและหนา้ที�ความรับผิดชอบของพนกังาน ไม่เลือกปฏิบติัในการจา้ง
งาน ไม่มีการจา้งแรงงานเด็ก มีความเสมอภาคทางโอกาส ไม่จาํกดัดา้นเชื�อชาติ ศาสนา ความคิดเห็น
ทางการเมือง เพศ เด็ก และคนพิการ เป็นตน้ ตลอดจนสร้างบรรยากาศที�ดีในการทาํงาน โดยดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมในการทาํงานให้มีความปลอดภยั ถูกสุขลักษณะ อาชีวอนามัย รวมถึงการสร้าง
วฒันธรรมองคก์รใหมี้การเกื�อกลูซึ� งกนัและกนั 
 บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการจา้งงาน ดว้ยการบริหารจดัการผลตอบแทนและสวสัดิการ
ที�เหมาะสมและเป็นธรรมต่อพนักงานเพื�อให้พนักงานมีผลตอบแทนและมีคุณภาพชีวิตที�ดี และ
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความเชี�ยวชาญในงานนั� นๆ รักษาพนักงานที�มีความรู้
ความสามารถ กระตุ้นและจูงใจให้พนักงานทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ 
กาํหนดให้การแต่งตั�ง โยกยา้ย ให้รางวลั และลงโทษพนกังานเป็นไปดว้ยความเป็นธรรม นอกจากนี�
บริษทัฯ ใหค้วามสําคญักบัการพฒันาพนกังานขององคก์รให้มีความรู้ความสามารถ โดยส่งเสริมและ
เปิดโอกาสใหพ้นกังานเขา้ร่วมอบรมพฒันาความรู้อยา่งต่อเนื�องเพื�อเพิ�มศกัยภาพ ทกัษะ ความสามารถ 
และประสบการณ์ในการทาํงาน 

5. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

  บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างระบบการทํางานที�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้
มาตรฐานให้กบัผูรั้บบริการ เพื�อให้ผูรั้บบริการมีความมั�นใจในคุณภาพการบริการ จึงไดน้าํมาตรฐาน
เกี�ยวกับโรงพยาบาล มาใช้ในกระบวนการบริการผูป่้วยอย่างต่อเนื�อง เช่น มาตรฐาน JCI และ 
มาตรฐาน HA มีการจดัตั�งคณะกรรมการดาํเนินงานตามมาตรฐานดงักล่าว เพื�อคอยตรวจควบคุมดูแล
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ตรวจสอบมาตรฐานต่างๆ, ทาํการตลาดอย่างเป็นธรรม และไม่มีการโฆษณาชวนเชื�อ, ให้ขอ้มูลที�
ถูกตอ้งละเอียดถี�ถว้น ก่อนเขา้รับการบริการ เช่น ที�มาของอาการ วิธีการรักษา ค่าใชจ่้าย แนวทางการ
ป้องกนัและปฏิบติัตวัหลงัไดรั้บการรักษา, ให้โอกาสในการตดัสินใจ ให้ผูรั้บบริการมีสิทธิเลือก ซึ� ง
ในที�นี�หมายถึงการรักษาอื�นๆ ที�เป็นทางเลือก ชนิดของห้องพกัหลงัรับการรักษา เพื�อให้ผูรั้บบริการ
เกิดความพึงพอใจสูงสุด รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นและขอ้ร้องเรียนจากผูป่้วย เพื�อนาํมาเป็นขอ้มูล
ในการวางแผนพฒันาการบริการผูป่้วยอยา่งต่อเนื�อง เป็นตน้ 

6. การดูแลสิ"งแวดล้อม 

 บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการใชท้รัพยากร และพลงังานอยา่งคุม้ค่า เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ปฏิบติัตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการดูแลรักษาสิ�งแวดลอ้ม รวมถึงการรณรงคใ์หพ้นกังานมี
ส่วนร่วมกบัชุมชน  

 บริษทัฯ มีคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั เพื�อควบคุม กาํกบั
ดูแลและติดตามการทาํงานดา้นความปลอดภยัและสิ�งแวดลอ้มของโรงพยาบาล, จดัทาํบ่อบาํบดันํ�าเสีย
ที�ไดม้าตรฐาน เพื�อปรับปรุงคุณภาพนํ�าเสียดงักล่าวใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานของกรมอนามยั 
กระทรวงสาธารณสุข ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งนํ�าสาธารณะ โดยมีการตรวจสอบคุณภาพนํ�าที�ผา่นการ
บาํบดัแลว้เป็นประจาํ, จดัซื�อผลิตภณัฑที์�เป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม เพื�อใชใ้นโรงพยาบาล เช่น การใช้
ผลิตภณัฑที์�ไดรั้บการรับรองจากสถาบนัสิ�งแวดลอ้มไทย และ/หรือ ผลิตภณัฑที์�ผา่นกระบวนการผลิต
ที�เป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้มและประกอบดว้ยเยื�อรีไซเคิล เป็นตน้ 

7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 

 บริษทัไดรั้บความไวว้างใจ และการยอมรับของชุมชนโดยรอบ ก่อใหเ้กิดการทาํกิจกรรม
กบัสังคมโดยรวม เป็นปัจจยัสาํคญัที�ทาํใหอ้งคก์รเติบโต โดยบริษทัไดเ้นน้การสื�อสารสร้างความ
เขา้ใจกบัชุมชน เพื�อใหเ้กิดความไวว้างใจระหวา่งกนั โดยโรงพยาบาลเอกชลดาํเนินโครงการตอบ
แทนสังคม เนน้โครงการที�ส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชนอยา่งแทจ้ริง เพื�อใหใ้นคนชุมชนมี
สุขภาพที�ดีและรู้จกัดูแลตนเองอยา่งง่ายๆ เขา้ใจสาเหตุของโรคและเรียนรู้ที�จะดูแลตนเองควบคู่ไปกบั
การรักษาอยา่งมีคุณภาพ โรงพยาบาลฯ เขา้ใจถึงปัญหาในการดูแลสุขภาพและไดน้าํความรู้ในการดูแล
สุขภาพใหเ้ขา้ถึงคนในชุมชนทุกระดบัเพื�อเนน้ถึงการดาํรงชีวติอยา่งมีสุขภาพที�ดีนั�นทาํไดไ้ม่ยาก 
รวมถึงใหบุ้คลากรในโรงพยาบาลและคนในชุมชนไดมี้ส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมและอนุรักษ์
สิ�งแวดลอ้ม 
  7.1 ความรับผดิชอบต่อสังคมภายนอกองค์กร 

• โครงการ “สุขภาพดีสู่ชุมชน (ศูนยอ์อทิสติก)” 
การเริ�มตน้ของการมีสุขภาพดีก็สามารถปฎิบติัไดด้ว้ยการเริ�มตน้ที�ถูกวธีิ

นั�นคือ “การลา้งมือที�ถูกตอ้ง” เพราะการปฏิบติัผิดวธีิเพียงแค่ลา้งมือ ก็เป็นส่วน
หนึ�งที�นาํเชื�อโรคเขา้สู่ร่างกายไดง่้ายเพราะการละเลยใหค้วามสาํคญั โรงพยาบาลจึง
นาํบุคลากรทางการแพทยเ์ขา้ไปใหค้วามรู้เพื�อก่อใหเ้กิดนิสัยรักความสะอาดที� 
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“ศูนยส่์งเสริมทกัษะชีวติบุคคลออทิสติกชลบุรี” เป็นการดูแลช่วยเหลือ
ผูด้อ้ยโอกาส เพราะกลุ่มเด็กออทิสติกมีพฒันาการชา้กวา่เด็กปกติ และมกัจะเรียนรู้
สิ�งต่างๆ จากสิ�งที�เกิดขึ�นซํ� าๆ ทางโรงพยาบาลจึงจดักิจกรรมสันทนาการการเรียนรู้ 
เพื�อสร้างการจดจาํใหแ้ก่เด็ก โดยการเรียนรู้การพิมพภ์าพจากมือตนเอง และสอน
ใหเ้รียนรู้วา่เมื�อมือเลอะตอ้งลา้งมือ โดยทีมบุคลากรทางการแพทยเ์ป็นผูส้อนการ
ลา้งมืออยา่งถูกตอ้งใหแ้ก่เด็กและครูผูดู้แลที�ศูนยอ์อทิสติก  กิจกรรมนี�จดัทุกเดือน
ติดต่อกนั 5 ครั� ง เพื�อหวงัอยา่งยิ�งวา่นอกจากเด็กๆจะสนุกกบัการจินตนาการในการ
พิมพภ์าพแลว้ ยงัเรียนรู้และจดจาํวธีิการลา้งมือเพื�อลดปัญหาเด็กนาํมือที�สกปรก
หยบิจบัอาหารซึ�งผลที�ไดรั้บคือ ลดการติดเชื�อในกลุ่มเด็กออทิสติกจากโรคติดต่อ
ทางการสัมผสัต่างๆ 

• โครงการ “สุขภาพดีสู่ชุมชน” 
โรงพยาบาลเอกชล มุ่งเนน้การดูแลสุขภาพสู่ชุมชน รวมถึงการส่งเสริมให้

คนในชุมชนมีสุขภาพที�ดี ตระหนกัถึงการดูแลสุขภาพก่อนการเจบ็ป่วย จึงจดัทาํ
โครงการ“สุขภาพดีสู่ชุมชน” โดยการทาํกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื�องตน้ในวนัสาํคญั
ทางศาสนา และเพื�อประชาสัมพนัธ์ใหค้นในชุมชนทราบถึงปัญหาสุขภาพและควร
ใส่ใจในการดูแลสุขภาพ โครงการนี�จดัทั�งหมด 4 ครั� งต่อปี โดยแยกตามสถานที�
สาํคญัทางศาสนาต่างๆในจงัหวดั เพราะในวนัสาํคญัทางศาสนาจะมีคนในชุมชน
ไปรวมตวัเพื�อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นจาํนวนมาก จึงเขา้ไปตั�งจุดบริการ
ตรวจสุขภาพเบื�องตน้ใหค้นในชุมชน ใหค้าํแนะนาํวา่ควรปฏิบติัตนและดูแลตนเอง
อยา่งไรเพื�อใหล้ดอตัราเจบ็ป่วยในอนาคต รวมถึงใหค้วามรู้ดา้นโภชนาการ และ
การออกกาํลงักายที�ถูกวธีิ 

• โครงการ “เอกชลรักสิ�งแวดลอ้ม (เก็บขยะชายหาดบางแสน)” 
ชายหาดทะเลบางแสน หนึ�งในสถานที�ท่องเที�ยวจงัหวดัชลบุรีที�เป็นที�นิยม 

สาํหรับนกัท่องเที�ยวทุกเพศทุกวยั ส่งผลใหปั้จจุบนัทุกวนัปริมาณขยะในหาดบาง
แสนมีจาํนวนมาก โรงพยาบาลเอกชลเป็นโรงพยาบาลอยูใ่นโซนใกลช้ายทะเล
แหล่งท่องเที�ยวภาคตะวนัออก ทาํใหเ้ขา้ใจถึงปัญหาและอุบติัเหตุที�เกิดจากขยะจาก
ผูม้าท่องเที�ยวและไม่ใส่ใจในการดูแลปัญหาสิ�งแวดลอ้มจึงมีขยะเกิดจากขวดแกว้
แตกแลว้ทิ�งไวต้ามหาดทราย กิจกรรมการเก็บขยะชายหาดบางแสนจึงหวงัผลช่วย
ลดปริมาณขยะและอุบติัเหตุที�เกิดขึ�น นอกจากนี�ยงัส่งผลใหน้ํ�าทะเลสะอาด  ลด
ปริมาณขยะที�สัตวน์ํ�าอาจจะกลืนกินซึ�งถือไดว้า่เป็นการดูแลระบบนิเวศน์ไดท้าง
หนึ�ง โครงการ “เอกชลรักสิ�งแวดลอ้ม” โดยการเก็บขยะบริเวณหาดบางแสน 
นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะยงัมีส่วนปลูกจิตสาํนึกที�ดีในการรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ�งแวดลอ้ม ซึ� งไดรั้บความสนใจและการตอบรับที�ดีจากบุคลากรและคน
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ในชุมชน โครงการดงักล่าวดาํเนินมาอยา่งต่อเนื�อง ซึ� งถือวา่ประสบความสาํเร็จ
เพราะส่งผลใหค้นในชุมชนซึ�งเป็นคนในพื�นที�มีส่วนร่วมเขา้มาดูแลหาดทรายให้
กลบัมาสะอาดอีกครั� ง เป็นการทาํงานรวมเป็นพลงัสร้างสรรคก์บัชุมชนเทศบาล
บางแสน 

• โครงการ “เอกชลปันนํ�าใจใหเ้ลือด” 
การบริจาคโลหิตเป็นวธีิการช่วยชีวติผูอื้�นที�ดีที�สุดที�คนทั�วไปสามารถทาํ

ได ้เลือดและส่วนประกอบของเลือดมีความสาํคญัในการรักษาอยา่งยิ�ง การบริจาค
โลหิตถือเป็นการเสียสละที�ยิ�งใหญ่ เพื�อต่อชีวติใหก้บัผูอื้�น โดยการบริจาคเลือด
ปกติ 1 ครั� งสามารถช่วยต่อชีวติใหก้บัผูป่้วยไดถึ้ง 3 คน โรงพยาบาลเอกชลร่วมกบั
ศูนยบ์ริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยจงัหวดัชลบุรี จดัทาํโครงการ “เอกชล
ปันนํ�าใจใหเ้ลือด” ซึ� งเป็นโครงการที�อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่บุคลากรใน
โรงพยาบาลและบุคคลทั�วไปที�มีความประสงคอ์ยากจะบริจาคไดเ้ขา้มาบริจาค
โลหิตในโรงพยาบาลซึ�งมีความสะดวกทั�งสถานที�และความปลอดภยั นอกจากนี�
ไดรั้บการดูแลจากเจา้หนา้ที�ชาํนาญการ โดยทุกปี ไดด้าํเนินโครงการบริจาคโลหิต
ปีละ 3 - 4 ครั� ง ซึ� งถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ�งในการทาํความดี มีส่วนในการรักษาและ
ช่วยชีวติต่อผูป่้วย  

 7.2 ความรับผดิชอบต่อสังคมภายในองค์กร 

• โครงการ “เอกชล เจริญสติ”   
ดว้ยการทาํงานที�ตอ้งเจอผูค้นมากมายหลากหลายอารมณ์ซึ� งก็มีทุกขจ์าก

เป็นโรคต่างๆ จึงลว้นเป็นสาเหตุที�ทาํใหเ้กิดความไม่สบายใจและดว้ยหนา้ที�บริการ
ที�ตอ้งอยูใ่นบรรยากาศที�สดใสแต่ดว้ยหนา้ที�ที�ตอ้งบริการมุ่งหวงัใหก้ารบริการ
ออกมาดีที�สุดยอ่มทาํใหเ้กิดแรงกดดนั การจดัโครงการภายใตกิ้จกรรม เจริญสติ 
สัมปชญัญะ พฒันาจิตเพื�อชีวิตที�สดใส ฝึกปฏิบติัธรรม นั�งสมาธิ สวดมนตไ์หวพ้ระ 
ฟังพระธรรมเทศนา ธรรมะกบัการทาํงาน เพื�อใหบุ้คลากรในโรงพยาบาลไดผ้อ่น
คลายจิตใจจากการทาํงาน  และนาํวธีิการปฏิบติัในโครงการไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจาํวนัเพื�อใหบุ้คลากรมีสุขภาพจิตที�ดีและทาํงานไดอ้ยา่ง มีประสิทธิภาพ 

• โครงการ “บา้นเรา” 
ใน 1 วนั เราใชเ้วลาส่วนใหญ่ในสถานที�ทาํงานซึ�งเปรียบเสมือนเป็นบา้น

หลงัที� 2 ของเรา เรายอ่มอยากอยูบ่า้นที�สะอาด โครงการบา้นเราจดัขึ�นเพื�อให้
บุคลากรไดมี้ส่วนร่วมดูแลสถานที�ทาํงานใหมี้ความสะอาด โดยโครงการที�จดัขึ�น
ในแต่ละครั� งมีบุคลากรหลากหลายแผนกไดม้าทาํกิจกรรมร่วมกนั ซึ� งนอกจากจะ
ทาํใหส้ถานที�ทาํงานความสะอาดแลว้ยงัช่วยละลายพฤติกรรมของบุคลากรใน
โรงพยาบาลและเป็นตวัอยา่งที�ดีแก่ผูพ้บเห็น โดยในปี 2562 โครงการจดัขึ�นปีละ 2 
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ครั� งเป็นโครงการที�เจา้หนา้ที�ทุกคนจะอาสามาช่วยทาํความสะอาดพื�นที�ดา้นนอก
รอบโรงพยาบาล ซึ� งเป็นการสะสาง ขจดัการกบัขยะที�มีปริมาณมากที�เกิดขึ�นทุกวนั 
จาํเป็นตอ้งอาศยักองทพัมดคือกาํลงัของเจา้หนา้ที�ทุกส่วนมาช่วยร่วมกนัและในแต่
ละครั� งจะแบ่งกลุ่มคละแผนกเพื�อใหค้นที�ไม่รู้จกักนัไดมี้โอกาสที�จะทาํกิจกรรม
ร่วมกนั 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง 
 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้ชแ้บบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที!จดัไว้
บนเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เพื!อประกอบการ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยแบ่งเป็น 5 ส่วน ดงันี/  

ส่วนที� 1 การควบคุมภายใน  

คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความเห็นว่า บริษทัฯ แสดงถึงความยึดมั!นในคุณค่าของความ
ซื!อตรง และจริยธรรม มีการกาํหนดแนวทาง และการปฏิบติัที!อยูบ่นหลกัความซื!อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณในการดาํเนินงานที!ครอบคลุมถึงการปฏิบติัหน้าที!ประจาํวนั และการตดัสินใจในเรื!อง
ต่างๆ การปฏิบติัต่อคู่คา้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก มีขอ้กาํหนด ขอ้ห้าม และบทลงโทษที!เป็นลาย
ลักษณ์อกัษรในด้านการปฏิบติัหน้าที!ด้วยความซื!อตรง มีจรรยาบรรณ ทั/งในระดับผูบ้ริหารและ
พนักงาน ตลอดจนมีกระบวนการติดตามและประเมินผลทั/ งจากภายในและภายนอกองค์กร 
คณะกรรมการที!ทาํหนา้ที!กาํกบัดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร เป็นผูที้!มีความรู้ ความสามารถ 
และมีความเชี!ยวชาญที!เป็นประโยชน์ในธุรกิจของบริษทัฯ  

บริษทัฯ มีการกาํหนดโครงสร้างองค์กร และวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินงานโดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมในการดาํเนินงานของบริษทัฯ มีนโยบายและวิธีการปฏิบติัเพื!อจดัหา พฒันาและรักษา
บุคลากรที!มีความรู้ความสามารถที! เหมาะสม มีกระบวนการในการสอบทานนโยบายและวิธี
ปฏิบติังานอย่างสมํ!าเสมอและพิจารณาถึงความก้าวหน้าของบุคลากร มีการกาํหนดตวัชี/ วดัในการ
ทาํงานและมีการประเมินผลการปฏิบติังาน สร้างแรงจูงใจ ในการปฏิบติังานทั/งในระดบับริหาร และ
พนกังาน เพื!อบรรลุวตัถุประสงคท์ั/งในระยะสั/นและระยะยาวของบริษทัฯ 

ส่วนที� 2 การประเมินความเสี�ยง 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาถึงโอกาสที!จะเกิดการทุจริตในแบบต่างๆ และทบทวน
เป้าหมายการปฏิบติังานอยา่งรอบคอบโดยพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบนั การรายงานทางการเงิน
ปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีที!รับรองโดยทั!วไปและเหมาะสมกบัธุรกิจในปัจจุบนั โดยบริษทัฯ ไดแ้สดง
ถึงงบการเงินที!ถูกตอ้ง เหมาะสม และเปิดเผยขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง ตลอดจนมีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี! ยงซึ! งทาํหน้าที! พิจารณากลั!นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี! ยง กาํหนด
ยทุธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี!ยงของบริษทั ติดตามดูแล และประเมินความเสี!ยงให้อยู่
ในระดบัที!เหมาะสมภายใตน้โยบายการบริหารความเสี!ยงของบริษทัฯ  

ส่วนที� 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน 
บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายในที!กําหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมถึง

กระบวนการต่างๆ ที!เหมาะสมกบัความเสี!ยง และลกัษณะเฉพาะขององคก์ร มีนโยบายและระเบียบวิธี
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ปฏิบติังานเกี!ยวกบัธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซื/อ และการบริหารทั!วไป ตลอดจนกาํหนดขอบเขต  
อาํนาจหน้าที!  และลาํดับชั/นการอนุมติัของผูบ้ริหารในแต่ละระดับไวอ้ย่างชัดเจน รัดกุม  เพื!อให้
สามารถป้องกันการทุจริตได้  มีการแบ่งแยกหน้าที!ความรับผิดชอบ และกาํหนดการควบคุมของ
โครงสร้างพื/นฐานของระบบเทคโนโลย ีทั/งในดา้นความปลอดภยั  การพฒันา และการบาํรุงรักษาให้มี
ความเหมาะสม 

 ส่วนที� 4 ระบบสารสนเทศและการสื�อสารข้อมูล  

 บริษทัฯ มีช่องทางการสื!อสารขอ้มูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีการรายงานขอ้มูลที!สําคญั
ถึงคณะกรรมการบริษทัอย่างสมํ!าเสมอ ตลอดจนมีกระบวนการสื!อสารขอ้มูลกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ภายนอก จดัให้มีแผนกทะเบียนหุ้น ทาํหนา้ที!นกัลงทุนสัมพนัธ์ ซึ! งทาํการสื!อสารระหวา่งผูถื้อหุ้นกบั
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์มีการดาํเนินการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั เพื!อพิจารณาวาระสาํคญัๆ ของบริษทัฯ  

 ส่วนที� 5 ระบบการติดตาม 

 ในการตรวจสอบการปฏิบติั และติดตามระบบการควบคุมภายใน บริษัทฯ จัดให้มีการ
ตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในที!วางไวโ้ดยการประเมินตนเอง ประเมินอิสระโดยผู ้
ตรวจสอบภายในและภายนอก จดัให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจ และ
ขอ้กาํหนดห้ามทั/งของฝ่ายบริหารและพนักงาน ในกรณีที!มีเหตุการณ์หรือสงสัยว่าจะมีเหตุการณ์
ร้ายแรง ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทาํผดิอื!นๆ ซึ! งอาจกระทบต่อชื!อเสียงและฐานะการเงินของบริษทั
อยา่งมีนยัสาํคญั คณะกรรมการบริหารจะดาํเนินการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยทนัท่วงที 
 จากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสํานกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารจดัการความเสี! ยงของบริษทัฯ มีคณะกรรมการอิสระซึ! งทาํหน้าที!คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี! ยง รวมถึงการมีบุคลากรที!ท ําหน้าที! รับผิดชอบ
ดําเนินการในด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี! ยง ซึ! งการดําเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีกระบวนการติดตาม กาํกบัดูแลอยา่งเหมาะสมและมีความเพียงพอกบัสภาพธุรกิจ 

สรุปความเห็นคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกบัระบบควบคุมภายใน 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั/ งที! 320 เมื!อวนัที! 13 กุมภาพนัธ์ 2563 โดยกรรมการ
อิสระทั/ง 4 ท่าน ซึ! งทุกท่านเป็นคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมครบถ้วน คณะกรรมการ
บริษทัไดพ้ิจารณาแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ครอบคลุมทั/ง 5 องค์ประกอบ
นั/น คณะกรรมการมีความเห็นวา่ ระบบการควบคุมภายในของบริษทัมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อ
การดาํเนินธุรกิจ โดยบริษทัฯ ได้จดัให้มีระบบการควบคุมภายในและบุคลากรอย่างเพียงพอที!จะ
ดาํเนินการตามระบบการปฏิบติังานที!กาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั/งมีระบบการติดตาม
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ควบคุมดูแลการดาํเนินงานของบริษทัให้สามารถดาํเนินธุรกิจภายใตร้ะบบการควบคุมภายในที!ดีและ
มีมาตรการที!เหมาะสมในการป้องกนัการทาํธุรกรรมที!อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ได ้

สรุปความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีว่า การจดัทาํงบการเงินของ
บริษทัฯ มีความถูกตอ้ง เชื!อถือไดใ้นสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีที!รับรองทั!วไป และมีการเปิดเผย
ขอ้มูลอยา่งเพียงพอ บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในที!เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเพียงพอที!จะ
ช่วยลดความเสี!ยงของบริษทัฯ ให้อยู่ในระดบัที!ยอมรับได ้บริษทัฯ ไม่มีการปฏิบติัที!ฝ่าฝืนกฎหมาย 
ขอ้กาํหนด และกฎหมายที!เกี!ยวขอ้ง ตลอดจนคณะกรรมการตรวจสอบสนบัสนุนการกาํกบัดูแลกิจการ
ที!ดี เพื!อใหผู้ถื้อหุน้ พนกังาน สามารถแจง้เบาะแส ในเรื!องที!เกี!ยวขอ้งกบัขอ้ร้องเรียน หรือขอ้สงสัยใน
การรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายในโดยตรงที!คณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ริหาร 
ตามที!ระบุไวใ้นจรรยาบรรณบริษทัฯ หรือส่งมาที! E-mail : cg@aikchol.com 

รายละเอยีดหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตั/งให้ นางสาวทวีพร แกว้ไทรเลิศ ดาํรงตาํแหน่ง หัวหน้าแผนก
ตรวจสอบภายใน ทั/งนี/  คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ความเห็นเกี!ยวกบัคุณสมบติัของหวัหนา้แผนก
ตรวจสอบภายในว่า เป็นผูที้!มีความเหมาะสม ที!จะปฏิบติัหน้าที!หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และการแต่งตั/ง ถอดถอน โยกยา้ย และเลิกจา้งผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหน้าแผนก
ตรวจสอบภายใน ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทั 
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ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป    

(หน่วย : พนับาท) 

 2562 2561 2560 

งบการเงินโดยสรุป    

รายไดร้วม 1,696,770 1,671,771 1,584,015 

รายไดค้่ารักษาพยาบาล 1,656,021 1,636,781 1,547,838 

รายไดอื้�น 40,748 34,990 36,177 

ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล 1,434,308 1,383,684 1,316,460 

กาํไรขั&นตน้ 221,713 253,097 231,378 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 97,276 113,568 109,091 

ภาษีเงินได ้ 32,039 33,803 30,596 

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 133,146 140,716 127,867 

กาํไรต่อหุน้ขั&นพื&นฐาน (บาท) 0.89 0.94 0.85 

    

สินทรัพยห์มุนเวยีน 916,116 851,150 775,829 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 989,621 989,903 981,150 

สินทรัพยร์วม 1,905,736 1,841,053 1,756,979 

หนี& สินหมุนเวยีน 199,551 220,606 240,196 

หนี& สินไม่หมุนเวยีน 86,453 69,070 60,612 

หนี& สินรวม 286,004 289,675 300,808 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 1,619,732 1,551,377 1,456,171 
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  2562 2561 2560 

อตัราส่วนทางการเงิน    

อตัราส่วนสภาพคล่อง    

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.59 3.86 3.23 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 4.32 3.64 3.04 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.87 0.75 0.83 

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี&การคา้ (เท่า) 23.44 21.93 22.31 

ระยะเวลาเก็บหนี& เฉลี�ย (วนั) 15.57 16.65 16.36 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 28.27 29.88 32.78 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี�ย (วนั) 12.91 12.21 11.14 

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนี&  (เท่า) 18.69 18.32 17.47 

ระยะเวลาชาํระหนี&  (วนั) 19.53 19.92 20.90 

วงจรเงินสด (วนั) 8.95 8.94 6.60 

อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร    

อตัรากาํไรขั&นตน้ (%) 13.39 15.46 14.95 

อตัราผลตอบแทนต่อรายไดค้่ารักษาพยาบาล (%) 8.04 8.60 8.26 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 7.51 8.52 7.90 

อตัรากาํไรอื�น (%) 2.40 2.09 2.28 

อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร (%)     147.18 124.24 156.39 

อตัรากาํไรสุทธิ (%) 7.85 8.42 8.07 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 8.40 9.36 8.85 

อตัราส่วนประสิทธิภาพในการดําเนินงาน    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 7.11 7.82 7.37 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 24.61 24.84 22.62 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.91 0.93 0.91 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน    

อตัราส่วนหนี& สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.18 0.19 0.21 
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  บรษิทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) 
 

84 
รายงานประจาํปี 2562 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ร ับการแต่งตั +งตามมติที,ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

โรงพยาบาลเอกชล จํากัด (มหาชน) ซึ,งคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที,ตามที,ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้
ความสาํคญัในการสอบทานเกี,ยวกบังบการเงนิ การกํากบัดูแลกจิการที,ด ีระบบการบรหิาร  ความ
เสี,ยง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และการสอบทานใหบ้รษิทั      มกีาร
ปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย รวมทั +งกฎหมายต่างๆ ที,เกี,ยวขอ้งในการดําเนินงานของบรษิทั ซึ,งคณะกรรมการ
ตรวจสอบใช้ความรู้ความสามารถ ความระมดัระวัง มีความเป็นอิสระเพียงพอ เพื,อให้บริษัท
ดาํเนินการภายใตก้ารบรหิารจดัการที,โปรง่ใส และเชื,อถอืได ้

คณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.โรงพยาบาลเอกชล จาํนวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 
1.  ผศ.นพ.กฤษฎา   บานชื,น ประธานกรรมการตรวจสอบ   
2.  รศ.ดร.นพ.อตเิรก จวิะพงศ ์ กรรมการตรวจสอบ 
3.  นางฐติะวฒัน์ โพธานนัท ์ กรรมการตรวจสอบ 
4.  ผศ.ดร.ศรายทุธ เรอืงสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ 

   กรรมการตรวจสอบทั +ง 4 ท่านเป็นกรรมการอสิระ และ 2 ท่านมคีวามรูด้า้นการเงนิและบญัช ี

ในปี 2562  มกีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 12 ครั +ง   

สรุปประเด็นตามขอบเขต หน้าที,ความรบัผิดชอบที,สําคญัตามกฎบตัรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดงันี+ 

1. สอบทานงบการเงนิ รายไตรมาส และงบการเงนิประจาํปี 2562 ซึ,งผ่านการสอบทานและ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชขีองบรษิัทแล้ว ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท พิจารณาอนุมตัิ ซึ,ง
คณะกรรมการตรวจสอบ และผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประชุมรว่มกนัโดยไมม่ผีูบ้รหิาร  
 คณะกรรมการตรวจสอบ มคีวามเหน็สอดคล้องกบัผู้สอบบญัชวี่า การจดัทํางบการเงนิ
ของบรษิัท มคีวามถูกต้อง เชื,อถือได้ในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีที,รบัรองทั ,วไป  และมกีาร
เปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ 

2. พิจารณาเสนอแต่งตั +งผู้สอบบัญชี สังกัด บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด และเสนอ
กําหนดค่าสอบบญัช ีปี 2563 

 คณะกรรมการตรวจสอบ มคีวามเห็นว่า ผลการปฏิบตัิงานในปีที,ผ่านมา เป็นไปตาม
ขั +นตอน และมคีวามเป็นอสิระอยา่งพอเพยีงในการทาํหน้าที,เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

3. สอบทานประสทิธภิาพและความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั 
  คณะกรรมการตรวจสอบ มคีวามเหน็ว่า บรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในที,เหมาะสม มี
ประสทิธภิาพ และเพยีงพอ ที,จะช่วยลดความเสี,ยงของบรษิทั ใหอ้ยูใ่นระดบัที,ยอมรบัได ้ 
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  นอกจากนั +น ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอใหว้่าจา้งบรษิทัพแีอนดแ์อล คอร์
ปอเรชั ,น จาํกดั เพื,อสอบทานระบบการควบคุมภายในของบรษิทั 
 4. อนุมตัิแผนงานตรวจสอบ ประจําปี 2563 ของแผนกตรวจสอบภายใน และพิจารณา
รายงานผลการตรวจสอบในแต่ละไตรมาส พรอ้มทั +งกํากบัให้แผนกตรวจสอบภายในตดิตามเรื,องที,
ได้รบัมอบหมาย เพื,อให้มั ,นใจว่า มีการแก้ไขหรือปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรอืแผนกตรวจสอบภายใน  
 5. สอบทานให้บรษิทั ปฏบิตัเิป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  
ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และ กฎหมายที,เกี,ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั   
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าบริษัท ไม่มีการปฏิบัติที,ฝ่าฝืนกฎหมาย 
ขอ้กําหนด และกฎหมายที,เกี,ยวขอ้ง 
 6. สอบทานรายการที,เกี,ยวโยงกนั หรอืรายการที,อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของ
บรษิัท เพื,อให้มั ,นใจว่าบรษิัท ดําเนินการตามเงื,อนไขทางธุรกิจปกติ และปฏิบตัิตามกฎหมายที,
เกี,ยวขอ้ง  
 คณะกรรมการตรวจสอบ มคีวามเห็นว่า ในปี 2562 บรษิทัไม่มรีายการที,เกี,ยวข้องกนั 
หรอืรายการที,อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 7. คณะกรรมการตรวจสอบประชุมรว่มกบัผูส้อบบญัชขีองบรษิทัโดยไม่มผีูบ้รหิาร       เมื,อ
วนัที, 27 มกราคม 2563 เพื,อความเป็นอสิระของผูส้อบบญัชใีนการรายงานถงึปญัหาหรอืขอ้จํากดัที,
เกดิขึ+นจากการตรวจสอบงบการเงนิของบรษิทั 

 8. คณะกรรมการตรวจสอบสนับสนุนการกํากบัดแูลกจิการที,ด ี เพื,อใหผู้ถ้อืหุน้ 
พนกังาน สามารถแจง้เบาะแส (Whistleblower) ในเรื,องที,เกี,ยวขอ้งกบัขอ้รอ้งเรยีน หรอืขอ้สงสยัใน
การรายงานทางการเงนิ หรอืระบบการควบคุมภายใน โดยตรงที,คณะกรรมการตรวจสอบและ
ผูบ้รหิาร ตามที,ระบุไวใ้นจรรยาบรรณบรษิทั หรอืส่งมาที, E-mail: cg@aikchol.com 

 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

( นายแพทยก์ฤษฎา บานชื�น ) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

วนัที�  27  มกราคม 2563 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

 

คณะกรรมการของบริษทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงิน
ของบริษทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) และสารสนเทศทางการเงินที�ปรากฏในรายงาน
ประจาํปี งบการเงินดงักล่าวจดัทาํขึ8นตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย โดย
เลือกใชน้โยบายบญัชีที�เหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสมํ�าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและ
ประมาณการที�ดีที�สุดในการจดัทาํ รวมทั8งมีการเปิดเผยข้อมูลสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

 
คณะกรรมการบริษทัได้จดัให้มีและดาํรงรักษาไวซึ้� งระบบควบคุมภายในด้านการเงินที�มี

ประสิทธิผล เพื�อใหม้ั�นใจไดอ้ยา่งมีเหตุผลวา่ การบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และ
เพียงพอที�จะดาํรงรักษาไวซึ้� งทรัพยสิ์นและเพื�อให้ทราบจุดอ่อนเพื�อป้องกนัไม่ให้เกิดการทุจริตหรือ
การดาํเนินการที�ผดิปกติอยา่งมีสาระสาํคญั  

 
ในการนี8  คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั8งคณะกรรมการตรวจสอบซึ�งประกอบดว้ย กรรมการที�

ไม่เป็นผูบ้ริหาร เป็นผูดู้แลรับผิดชอบเกี�ยวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุม
ภายในทางการเงินและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี�ยวกบัเรื�องนี8ปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ� งแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้ 

 
จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดงักล่าว และผลการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี

รับอนุญาต ทาํใหค้ณะกรรมการบริษทั  เชื�อไดว้า่งบการเงินของบริษทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั 
(มหาชน) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ไดแ้สดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด โดย

ถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป 
 
 
 
 
 

 (นายอภิรักษ ์  วานิช)                                        (นางพจนา  มาโนช) 
     ประธานกรรมการบริษทั                                    ประธานกรรมการบริหาร 

 
 
 



  บรษิทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) 

 

 

87 

รายงานประจาํปี 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากดั (มหาชน) 

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

รายงานและงบการเงิน 

สําหรับปีสิ นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2562 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) 
 
ความเห็น   
  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) ซึ+ ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที+ 31 ธันวาคม 2562 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปลี+ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับปีสิ7นสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที+สาํคญั  
  ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้นี7แสดงฐานะการเงินของบริษทั โรงพยาบาลเอกชล 
จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที+ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิ7นสุดวนั
เดียวกนัโดยถูกตอ้งตามที+ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของ
ขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน
ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพ
บญัชีที+กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนที+เกี+ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ได้
ปฏิบติัตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื+นๆ ซึ+ งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี7  ขา้พเจา้เชื+อว่า
หลกัฐานการสอบบญัชีที+ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื+อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้  
 
เรื#องสําคัญในการตรวจสอบ 
  เรื+ องสําคญัในการตรวจสอบคือเรื+ องต่างๆ ที+มีนัยสําคญัที+สุดตามดุลยพินิจเยี+ยงผู ้
ประกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรื+องเหล่านี7
มาพิจารณาใน บริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
ทั7งนี7ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรื+องเหล่านี7   
 
การรับรู้รายไดจ้ากการรักษาพยาบาลทั+วไป 

เนื+องจากรายไดค้่ารักษาพยาบาลเป็นธุรกรรมหลกัซึ+ งส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงาน
และมีมูลค่าที+เป็นสาระสําคญัคิดเป็นร้อยละ 73 ของรายได้รวม ประกอบกับรายได้จากกิจการ
โรงพยาบาลมีหลายองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายยาและเวชภณัฑ์ รายไดค่้าบริการทางการแพทย ์
รายได้ค่าห้องผูป่้วย เป็นต้น ดังนั7 นข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญเป็นพิเศษเกี+ยวกับ จํานวน มูลค่าและ
ระยะเวลาในการรับรู้รายไดข้องบริษทั 
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ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการรักษาพยาบาล โดยประเมินความ
เหมาะสมและทดสอบความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษทัที+เกี+ยวขอ้งกบั
วงจรรายได ้โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งเพื+อทดสอบการปฏิบติัตาม
การควบคุมที+บริษทัออกแบบไว ้นอกจากนี7  ขา้พเจา้ได้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการการ
รักษาพยาบาลที+เกิดขึ7นในระหวา่งปี ตรวจสอบในช่วงใกลสิ้7นรอบระยะเวลาบญัชี และตรวจสอบใบ
ลดหนี7 ที+บริษทัออกหลงัวนัสิ7นรอบระยะเวลาบญัชี วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยก
ย่อย เพื+อตรวจสอบความผิดปกติที+อาจเกิดขึ7นของรายการค่ารักษาพยาบาลตลอดรอบระยะเวลาบญัชี 
โดยเฉพาะรายการบญัชีที+ทาํผา่นใบสาํคญัทั+วไป 
 
การรับรู้รายไดค้่ารักษาพยาบาลจากประกนัสังคม 

 บริษทัมีรายไดค้่ารักษาพยาบาลจากประกนัสังคมในส่วนของผูป้ระกนัตนที+เลือกใช้
สิทธิรักษาพยาบาลกบัโรงพยาบาล และประเภทผูป่้วยในดว้ยโรคที+มีค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลสูง
และต่อเนื+อง ดงัแสดงอยู่ในงบการเงิน คิดเป็นร้อยละ 24 ของรายไดร้วม การได้รับเงินจากรายได้
ดงักล่าวในแต่ละครั7 งตอ้งผา่นการพิจารณาจากสาํนกังานประกนัสังคมและการพิจารณาของสํานกังาน
ประกนัสังคมตอ้งใชร้ะยะเวลานาน ในการวดัจาํนวนเงินรายไดที้+จะรับรู้เป็นเรื+องที+ตอ้งใชดุ้ลยพินิจที+
มีนยัสําคญัของผูบ้ริหารเนื+องจากมีความไม่แน่นอนเกี+ยวกบัจาํนวนที+จะได้รับเงิน ซึ+ งขึ7นอยู่กบัการ
จดัสรรเงินของสํานักงานประกันสังคมในแต่ละปี โดยบริษทัจะได้รับเงินรายได้จากสํานักงาน
ประกันสังคมตามวิธีคาํนวณและอตัราที+กาํหนดตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ออกตาม
พระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ.2533 เพื+อให้มั+นใจว่ารายไดค้่ารักษาพยาบาลจากประกนัสังคมถูก
รับรู้ในบญัชีอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม ดงันั7นขา้พเจา้จึงให้ความสําคญัเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายไดค้่า
รักษาพยาบาลจากประกนัสังคม เนื+องจากเป็นรายการที+มีความเสี+ยงต่องบการเงิน 

 ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจในกระบวนการประมาณการรายไดค้่าบริการทางการแพทย์
ประเภทผูป่้วยในดว้ยโรคที+มีค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลสูงและต่อเนื+อง โดยตรวจสอบแหล่งที+มา
และความน่าเชื+อถือของขอ้มูลของผูป้ระกนัตนที+ใช้ในการคาํนวณประมาณการรายได ้ประเมินความ
เหมาะสมของอตัราความรุนแรงของโรคโดยเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื+อนไขตาม
ประกาศของสํานักงานประกันสังคม ทดสอบความครบถ้วนของการบันทึกการใช้บริการ
ประกนัสังคมของผูใ้ช้บริการกบัระบบการบนัทึกขอ้มูลของประกนัสังคม ทดสอบความถูกตอ้งของ
ยอดประมาณการของผูบ้ริหารโดยการเปรียบเทียบหลกัเกณฑ์ในการประมาณการของฝ่ายบริหารกบั
หลกัเกณฑ์ วิธีการและเงื+อนไขตามประกาศของสํานกังานประกนัสังคม และทดสอบรายการในสมุด
รายวนัที+ทาํโดยผูบ้ริหารเกี+ยวกบัการรับรู้การประมาณการรายได ้รวมถึงเปรียบเทียบขอ้มูลการรับเงิน
ในระหว่างงวดและวิเคราะห์หาสาเหตุของผลต่างเทียบกับที+ประมาณการรายได้ค่าบริการทาง
การแพทยไ์ว ้รวมถึงการตรวจสอบการรับเงินค่าบริการทางการแพทยก์รณีโรคที+มีค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลสูงและต่อเนื+องภายหลงัสิ7นรอบระยะเวลาบญัชี 
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ข้อมูลอื#น  
   ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื+น ข้อมูลอื+นประกอบด้วยขอ้มูลซึ+ งรวมอยู่ใน
รายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีที+อยู่ในรายงานนั7น ซึ+ งคาดว่า
รายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัที+ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี7   
   ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื+นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้
ความเชื+อมั+นต่อขอ้มูลอื+น 
   ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ที+เกี+ยวเนื+องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอื+นมีความขดัแยง้ที+มีสาระสําคญักับงบการเงินหรือกับความรู้ที+ได้รับจากการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า ข้อมูลอื+นมีการแสดงข้อมูลที+ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสาํคญัหรือไม่   
   เมื+อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที+ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งสื+อสารเรื+องดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ที+ในการกาํกบัดูแล เพื+อให้ผู ้
มีหนา้ที+ในการกาํกบัดูแลดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลที+แสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที#ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 
                  ผูบ้ริหารมีหน้าที+รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี7 โดยถูกตอ้ง
ตามที+ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี+ยวกบัการควบคุมภายในที+ผูบ้ริหาร
พิจารณาว่าจาํเป็นเพื+อให้สามารถจดัทาํงบการเงินที+ปราศจากการแสดงขอ้มูลที+ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด   
  ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทั
ในการดาํ เนินงานต่อเนื+อง เปิดเผยเรื+องที+เกี+ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื+อง และการใชเ้กณฑ์การบญัชี
สาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื+องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั7งใจที+จะเลิกบริษทัหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่
สามารถดาํเนินงานต่อเนื+องต่อไปได ้  
  ผูมี้หน้าที+ในการกาํกบัดูแลมีหน้าที+ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํ
รายงานทางการเงินของบริษทั  
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
                  การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื+อให้ไดค้วามเชื+อมั+นอย่างสมเหตุสมผล
วา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที+ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่วา่จะ
เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ+ งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่
ดว้ย ความเชื+อมั+นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื+อมั+นในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการ
ปฏิบติังานตรวจสอบตาม มาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที+ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสาระสาํคญัที+มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที+ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและ
ถือวา่มีสาระสาํคญัเมื+อคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการที+ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือ
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ทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี7    
  ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและ
การสังเกตและสงสัยเยี+ยงผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

• ระบุและประเมินความเสี+ ยงจากการแสดงข้อมูลที+ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสําคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตาม
วิธีการตรวจสอบเพื+อตอบสนองต่อความเสี+ยงเหล่านั7น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที+เพียงพอและ
เหมาะสมเพื+อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี+ ยงที+ไม่พบข้อมูลที+ขัดต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึ+ งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี+ยงที+เกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เนื+องจากการทุจริตอาจเกี+ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั7งใจละเวน้การ
แสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที+ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ทาํความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที+เกี+ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื+อ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบที+เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื+อวตัถุประสงค์ในการแสดง
ความเห็นต่อความมี ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที+ผู ้บ ริหารใช้และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลที+เกี+ยวขอ้งซึ+ งจดัทาํขึ7นโดยผูบ้ริหาร   

• สรุปเกี+ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงาน
ต่อเนื+องของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีที+ไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที+มีสาระสําคญั
ที+เกี+ยวกบัเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที+อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถ
ของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื+องหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที+มีสาระสําคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบ
การเงินที+เกี+ยวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี+ยนแปลง
ไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ7นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที+ไดรั้บจนถึงวนัที+ในรายงานของผูส้อบบญัชี
ของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษทัตอ้งหยุดการ
ดาํเนินงานต่อเนื+อง   

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื7อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที+ทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดย
ถูกตอ้งตามที+ควรหรือไม่  
  ขา้พเจา้ได้สื+อสารกับผูมี้หน้าที+ในการกาํกับดูแลในเรื+ องต่างๆ ที+สําคญัซึ+ งรวมถึง
ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที+ได้วางแผนไว ้ประเด็นที+มีนัยสําคญัที+พบจากการ
ตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที+มีนยัสําคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่ง
การตรวจสอบของขา้พเจา้  
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  ข้าพเจ้าได้ให้ค ํารับรองแก่ผูมี้หน้าที+ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม
ขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที+เกี+ยวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดสื้+อสารกบัผูมี้หน้าที+ในการกาํกบัดูแล
เกี+ยวกบัความสัมพนัธ์ทั7งหมดตลอดจนเรื+องอื+นซึ+ งขา้พเจา้เชื+อวา่มีเหตุผลที+บุคคลภายนอกอาจพิจารณา
วา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที+ขา้พเจา้ใชเ้พื+อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความ
เป็นอิสระ  
  จากเรื+องที+สื+อสารกบัผูมี้หนา้ที+ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรื+องต่าง ๆ ที+มี
นัยสําคญัมากที+สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื+ องสําคญัในการ
ตรวจสอบ  ขา้พเจา้ได้อธิบายเรื+ องเหล่านี7 ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี+ยวกับ เรื+ องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที+ยากที+จะเกิดขึ7 น ข้าพเจ้า
พิจารณาว่าไม่ควรสื+อสารเรื+ องดังกล่าวในรายงานของขา้พเจ้าเพราะการกระทาํดังกล่าวสามารถ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสีย
สาธารณะจากการสื+อสารดงักล่าว   
  ผูส้อบบญัชีที+รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี7 คือ นางสาวรุ่ง
นภา แสงจนัทร์ 
 
 
 
 
 (นางสาวรุ่งนภา  แสงจนัทร์) 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที+ 10142 
 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัที+ 13 กุมภาพนัธ์ 2563 



  บรษิทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) 
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รายงานประจาํปี 2562 

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน  

ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2562 

         
สินทรัพย์ 

      
บาท 

    
หมายเหตุ 

 
2562 

 
2561 

สินทรัพย์หมุนเวยีน 
     

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  7 

 
708,143,626 

 
642,366,984 

 
เงินลงทุนชั$วคราว  8 

 
1,386,731 

 
62,296 

 
ลูกหนี(การคา้  

 
9 

 
66,287,969 

 
72,302,416 

 
รายไดค้า้งรับ 

   
82,604,621 

 
85,237,223 

 
สินคา้คงเหลือ  

 
10 

 
53,840,004 

 
47,633,289 

 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื$น 

  
3,852,959 

 
3,547,502 

  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 

  
916,115,910 

 
851,149,710 

         
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

     

 
เงินฝากธนาคารที$ติดภาระคํ(าประกนั 8 

 
22,427,200 

 
23,460,761 

 
เงินลงทุนระยะยาว 8 

 
171,666,495 

 
164,666,502 

 
ที$ดิน อาคารและอุปกรณ์  11 

 
756,588,718 

 
757,580,833 

 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  12 

 
38,748,932 

 
43,505,728 

 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื$น 

  
189,190 

 
689,189 

  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

  
989,620,535 

 
989,903,013 

         
รวมสินทรัพย์ 

   
1,905,736,445 

 
1,841,052,723 

         

 
         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$งของงบการเงินนี(  



  บรษิทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) 
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รายงานประจาํปี 2562 

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2562 

         
หนี4สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

      
บาท 

    
หมายเหตุ 

 
2562 

 
2561 

หนี4สินหมุนเวียน 
      

 
เจา้หนี(การคา้  

   
78,441,540 

 
75,051,656 

 
เจา้หนี( อื$น 

   
6,037,401 

 
3,876,456 

 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 14 

 
85,765,590 

 
117,301,018 

 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  

  
6,884,771 

 
5,559,436 

 
หนี( สินหมุนเวยีนอื$น 15 

 
22,421,653 

 
18,816,999 

  
รวมหนี4สินหมุนเวยีน 

  
199,550,955 

 
220,605,565 

         
หนี4สินไม่หมุนเวียน 

     

 
หนี( สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 

 
20,410,773 

 
23,022,276 

 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 16 

 
66,041,927 

 
46,047,616 

  
รวมหนี4สินไม่หมุนเวยีน 

  
86,452,700 

 
69,069,892 

รวมหนี4สิน 
   

286,003,655 
 

289,675,457 

         

 

         

         

         

         

         

         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$งของงบการเงินนี(  



  บรษิทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) 

 

95 

รายงานประจาํปี 2562 

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2562 

         
หนี4สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 

      
บาท 

    
หมายเหตุ 

 
2562 

 
2561 

 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  

   
1,245,259,401 

 
1,182,503,871 

 องคป์ระกอบอื$นของส่วนของผูถื้อหุน้  
     

 
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนระยะยาว 

 
135,573,199 

 
129,973,205 

 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  
  

1,619,732,790 
 

1,551,377,266 

         
 รวมหนี4สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  

  
1,905,736,445 

 
1,841,052,723 

         

 

         

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$งของงบการเงินนี(  
 



  บรษิทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) 
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รายงานประจาํปี 2562 

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสิ4นสุดวันที! 31 ธันวาคม 2562 

       
    

บาท 

   
หมายเหตุ 2562 

 
2563 

รายได้ 
 

  
 

  

 
รายไดค้่ารักษาพยาบาล 

 
1,656,021,463 

 
1,636,781,435 

 
รายไดอื้$น  

 
19 40,748,463 

 
34,989,541 

  
รวมรายได้ 

 
1,696,769,926 

 
1,671,770,976 

ค่าใช้จ่าย 
    

 
ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล  

 
1,434,308,163 

 
1,383,684,179 

 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 
97,276,308 

 
113,568,493 

  
รวมค่าใช้จ่าย 

 
1,531,584,471 

 
1,497,252,672 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
 

165,185,455 
 

174,518,304 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 
 

21 32,039,053 
 

33,802,618 

กาํไรสําหรับปี 
 

133,146,402 
 

140,715,686 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น 
    

รายการที!อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลงัเข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน 
  

 
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนระยะยาว  6,999,993 

 
25,333,308 

 
ภาษีเงินไดเ้กี$ยวกบัรายการที$อาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ 21 (1,399,999) 

 
(5,066,661) 

 
5,599,994 

 
20,266,647 

รายการที!อาจไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน 
   

 
กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 1,705,970 

 
- 

 
ภาษีเงินไดเ้กี$ยวกบัรายการที$อาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ 21 (341,194) 

 
- 

    
1,364,776 

 
- 

กาํไรเบ็ดเสร็จอื!นสําหรับปี 
 

6,964,770 
 

20,266,647 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 
 

140,111,172 
 

160,982,333 

       กาํไรต่อหุ้นขั4นพื4นฐาน (บาทต่อหุ้น) 
 

25 0.89 
 

0.94 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$งของงบการเงินนี(  
 



บรษิทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) 
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รายงานประจาํปี 2562 

 
 
 
 



  บรษิทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) 

 

98 

รายงานประจาํปี 2561 

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2562 

บาท 

2562 2561 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน 

กาํไรสาํหรับปี 133,146,402 140,715,686 

บวก (หกั) รายการปรับปรุงเพื!อกระทบยอดกาํไรสาํหรับปี 

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

ค่าเสื!อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 63,326,616 60,451,677 

ดอกเบี0ยรับ (7,370,280) (5,573,619) 

หนี0 สูญตดับญัชีและค่าเผื!อหนี0สงสัยจะสูญ 594,172 1,185,205 

กาํไรจากการขายสินทรัพย ์ (120,962) (19,992) 

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ 335,937 241,319 

รายไดจ้ากเงินปันผล (2,933,330) (2,399,997) 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 24,526,215 8,672,090 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 32,039,053 33,802,618 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี!ยนแปลงใน 

สินทรัพยแ์ละหนี0 สินดาํเนินงาน 243,543,823 237,074,987 

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ!มขึ0น) ลดลง 

ลูกหนี0การคา้ 5,420,275 1,593,531 

รายไดค้า้งรับ 2,633,056 (277,347) 

สินคา้คงเหลือ (6,206,715) (2,659,012) 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื!น (305,458) (299,458) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื!น 499,999 (624,999) 

หนี0 สินดาํเนินงานเพิ!มขึ0น (ลดลง) 

 
เจา้หนี0การคา้ 

  
3,389,884 

 
(918,906) 

         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี0  



  บรษิทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) 
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รายงานประจาํปี 2561 

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2562 

บาท 

2562 2561 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (31,535,428) 644,458 

หนี0 สินหมุนเวยีนอื!น 3,604,654 (15,291,351) 

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 221,044,090 219,241,903 

จ่ายภาษีเงินได ้ (35,066,414) (41,638,770) 

จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (2,825,934) (4,256,150) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 183,151,742 173,346,983 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน 

รับดอกเบี0ย 7,369,827 5,568,453 

รับเงินปันผล 2,933,330 2,399,997 

เงินลงทุนชั!วคราวลดลง (เพิ!มขึ0น) (1,324,435) 100,932,425 

เงินฝากธนาคารติดภาระคํ0าประกนั(เพิ!มขึ0น) ลดลง 1,033,561 (322,565) 

ซื0อที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ (55,409,830) (30,403,265) 

ซื0อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (687,935) (9,980,304) 

ขายอุปกรณ์ 177,130 25,154 

รับเงินคืนจากการซื0อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 288,900 - 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (45,619,452) 68,219,895 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 

จ่ายเงินปันผล (71,755,648) (65,776,011) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (71,755,648) (65,776,011) 

      เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ"มขึ�น - สุทธิ 
  

65,776,642 
 

175,790,867 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 
  

642,366,984 
 

466,576,117 
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัสิ�นปี 

  
708,143,626 

 
642,366,984 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี0  



  บรษิทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) 
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รายงานประจาํปี 2561 

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2562 

บาท 

2562 2561 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ"มเติม 

รายการกระทบยอดเงินจ่ายในการซื0อที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ที!ไดม้าในระหวา่งปี (57,570,775) (33,189,836) 

เจา้หนี0 ซื0อทรัพยสิ์นเพิ!มขึ0น 2,160,945 2,786,571 

เงินสดจ่ายในการซื0อที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ (55,409,830) (30,403,265) 

      
      

    
      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี0  
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1.  ข้อมูลทั วไป 
  บริษทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลที"จดัตั#งขึ#นในประเทศไทย และมี

ที"อยูจ่ดทะเบียนตั#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 340 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. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที เริ มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จาํนวนหลายฉบบั ซึ" งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที"
มีรอบระยะเวลาบญัชีที"เริ" มในหรือหลังวนัที" 1 มกราคม 2562  มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ#นเพื"อให้มีเนื#อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเกี"ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี# ไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 
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4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 
ในระหวา่งปี สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซึ" งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที"มี
รอบระยะเวลาบญัชีที"เริ"มในหรือหลงัวนัที" 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ
การปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ#นเพื"อใหมี้เนื#อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกี"ยวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน  ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึ" งมีการเปลี"ยนแปลงหลกัการสําคญั สามารถ
สรุปไดด้งันี#  

   มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื"องมือทางการเงิน ประกอบด้วย มาตรฐานและการตีค

มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที" 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครื"องมือทางการเงิน 
ฉบบัที" 9 เครื"องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที" 32  การแสดงรายการเครื"องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที" 16 การป้องกนัความเสี"ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที" 19 การชาํระหนี# สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกี"ยวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเครื"องมือ
ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี"ยวกับวิธีการ
คาํนวณการด้อยค่าของเครื" องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที"คาดว่าจะ
เกิดขึ#น และหลกัการเกี"ยวกบัการบญัชีป้องกนัความเสี"ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล
เครื"องมือทางการเงิน มาตรฐานเหล่านี# จะนํามาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที"เกี"ยวข้องกับ
เครื"องมือทางการเงินเมื"อมีผลบงัคบัใช ้

 
   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที  16 เรื อง สัญญาเช่า  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี#  ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที" 17 เรื" อง สัญญาเช่า 
และการตีความมาตรฐานบญัชีที"เกี"ยวขอ้ง มาตรฐานฉบบันี# ไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดั
มูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหนี# สิน
สาํหรับสัญญาเช่าทุกรายการที"มีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั#นมีมูลค่าตํ"า 
การบญัชีสาํหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปลี"ยนแปลงอยา่งมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที" 17 ผูใ้ห้เช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนั
กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 17 
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ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบที"อาจมีต่องบการเงินในปีที"เริ"มนาํ
มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 
5. นโยบายการบัญชีที สําคัญ 
 5.1  เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

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

 
 5.2  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 

 
 5.3  สินค้าคงเหลอื 

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

 
 5.4  เงินลงทุน 

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

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

 ที"ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหกัค่าเสื"อมราคาสะสมและ
ค่าเผื"อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 ราคาทุนรับรู้เมื"อเริ" มแรกที"ได้สินทรัพย์มารวมถึงต้นทุนทางตรงอื"นๆ ที"เกี"ยวกับการจดัหา
สินทรัพยเ์พื"อใหสิ้นทรัพยอ์ยูใ่นสภาพพร้อมที"จะใชไ้ดต้ามวตัถุประสงคร์วมทั#งตน้ทุนในการรื#อถอน 
ขนยา้ย และการบูรณะสถานที"ตั#งของสินทรัพยซึ์" งเป็นภาระผกูพนัของกิจการ (ถา้มี) 

 ค่าเสื"อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนหกัมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยโ์ดย
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 
 

 5.6  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
    ค่าซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ มีอายุการใชง้านจาํกดัแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและ
ค่าเผื"อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตาม
เกณฑ์ระยะเวลาที"คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของค่าซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ภายใน
ระยะเวลา 5 - 10 ปี 
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 5.7  การด้อยค่า 

  สินทรัพยต์ามบญัชีของบริษทัได้รับการทบทวน ณ ทุกวนัที"ในงบแสดงฐานะการเงินว่า มีขอ้
บ่งชี# เรื"องการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีที"มีขอ้บ่งชี#จะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์"คาดวา่จะไดรั้บคืน  
  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 

 
 5.8  เจ้าหนี:การค้าและเจ้าหนี:อื น 

    เจา้หนี#การคา้และเจา้หนี# อื"นแสดงในราคาทุน 
 
 5.9  ประมาณการหนี:สิน 

   ประมาณการหนี# สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื"อบริษทัมีภาระหนี# สินตามกฎหมายที"
เกิดขึ#นในปัจจุบนัหรือที"ก่อตวัขึ#นอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้ง
แน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื"อชาํระภาระหนี# สินดงักล่าว และสามารถประมาณ
จาํนวนภาระหนี# สินไดอ้ย่างน่าเชื"อถือ ถา้ผลกระทบดงักล่าวมีจาํนวนที"เป็นสาระสําคญั ประมาณการ
หนี# สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที"จะจ่ายในอนาคตใช้อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อน
คาํนวณภาษีเงินได ้ เพื"อให้สะทอ้นจาํนวนที"อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนัซึ" งแปรไปตามเวลาและ
ความเสี"ยงที"มีต่อหนี# สิน 
 

5.10 ผลประโยชน์พนักงาน 
          ผลประโยชน์ระยะสั#น 

 บริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและกองทุนสํารองเลี#ยงชีพ
เป็นค่าใชจ่้ายเมื"อเกิดรายการ 
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          ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 
 บริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั#งกองทุนสํารองเลี# ยงชีพ ซึ" งประกอบดว้ยเงินที"พนกังาน
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"ยวชาญอิสระไดท้าํการ
ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ" งหลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้ง
ใช้ขอ้สมมติที"หลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเกี"ยวกบัอตัราคิดลด อตัราการขึ#นเงินเดือนในอนาคต 
อตัราการเปลี"ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราการมรณะและอตัราเงินเฟ้อ 
 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains 
and losses) สาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื"น 
 

 5.11 รายได้ 
    รายไดค้่ารักษาพยาบาลไดรั้บยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ"ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 
  รายไดค้่ารักษาพยาบาล 

   รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ค่ายาและเวชภณัฑ ์  
ค่าหอ้งพกัผูป่้วย ค่าบริการทางการแพทย ์และค่าบริการอื"น โดยจะบนัทึกเป็นรายไดเ้มื"อไดใ้ห้บริการ
แลว้ตามเกณฑค์งคา้ง 

    รายไดค้่ารักษาพยาบาลในระบบประกนัสังคมรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 
  ดอกเบี#ยรับและเงินปันผลรับ 

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

 
  รายไดอื้"น 
     รายไดอื้"น ๆ บนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จตามเกณฑค์งคา้ง 
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 5.12 ค่าใช้จ่าย 
    ค่าใชจ่้ายบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จตามเกณฑค์งคา้ง 
  

 5.13 สัญญาเช่าดําเนินงาน 
   สัญญาเช่าทรัพยสิ์นที"ความเสี"ยงและผลตอบแทนแก่เจา้ของทรัพยสิ์นยงัเป็นของผูใ้ห้เช่าจะถูก

จดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกการจ่ายชาํระค่าเช่าภายใตส้ัญญาเช่า
ดาํเนินงานเป็นค่าใชจ่้ายตามระยะเวลาของสัญญา 

 
 5.14 ภาษีเงินได้ 
  ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

   บริษทับนัทึกภาษีเงินได ้(ถา้มี) ตามจาํนวนที"จะตอ้งจ่าย คาํนวณตามหลกัเกณฑ์แห่งประมวล
รัษฎากรในอตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ของกาํไรก่อนภาษีเงินได ้ หลงัจากปรับปรุงบวกกลบัดว้ย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ" งไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษีและหักออกด้วยรายการที"ได้รับ
ยกเวน้หรือไม่ถือเป็นรายไดใ้นการคาํนวณภาษี 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 สินทรัพยแ์ละหนี# สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะคาํนวณขึ#นจากผลแตกต่างชั"วคราวระหวา่ง
มูลค่า ตามบญัชีกบัฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหนี# สินนั#น ณ วนัสิ#นรอบระยะเวลารายงาน รายการ
เปลี"ยนแปลงของสินทรัพยแ์ละหนี# สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกรับรู้เป็นรายไดภ้าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยจะรับรู้ในกาํไรขาดทุน เวน้แต่ในส่วนที"
เกี"ยวกบัรายการที"รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื"น      
 ผลแตกต่างชั"วคราวที"ใชห้กัภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเมื"อมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีจากการดาํเนินงานในอนาคตเพียงพอที"จะนาํ
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีมาใช้ประโยชน์ได้และผลแตกต่างชั"วคราวที"ตอ้งเสียภาษีทุก
รายการจะถูกรับรู้เป็นหนี# สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 สินทรัพยแ์ละหนี# สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีถูกวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีเงินไดส้ําหรับงวด
ที"บริษทัคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือจะจ่ายชาํระหนี# สิน
ภาษีเงินได ้โดยใชอ้ตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที"มีผลบงัคบัใชอ้ยูห่รือที"คาดไดค้่อนขา้งแน่นอน
วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในสิ#นรอบระยะเวลาที"รายงาน  
 ณ วนัสิ#นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่า เมื"อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่บริษทัจะไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั#งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ได ้
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   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี# สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหักกลบกนัไดก้็
ต่อเมื"อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินได้นี# ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงาน
เดียวกนั 
 

 5.15 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#  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนที"คาดวา่จะเกิดขึ#นจากลูกหนี#  โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 
อายขุองหนี# ที"คงคา้ง เป็นตน้ 

 
 รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ 
  รายได้ค่าบริการทางการแพทยค์า้งรับเป็นรายได้ค่าบริการทางการแพทยที์"ยงัไม่ได้รับจาก

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

 
  สัญญาเช่า  

  ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน 
ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเงื"อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื"อพิจารณาวา่บริษทั
ไดโ้อนหรือรับโอนความเสี"ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพยที์"เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 
  ที ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื อมราคา 

  ในการคาํนวณค่าเสื"อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุ
การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื"อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการ
ใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี"ยนแปลงเกิดขึ#น 
 
 
 



  บรษิทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) 

 

109 

รายงานประจาํปี 2562 

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที  31 ธันวาคม 2562 
 
  นอกจากนี# ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของที"ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าที"คาดว่าจะไดรั้บคืนตํ"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   
  บริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั"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 

 
6. การดําเนินงานที เป็นไปตามฤดูกาล 

  บริษทัไม่ไดถู้กกระทบจากปัจจยัที"มีลกัษณะเป็นวฏัจกัรหรือเป็นไปตามฤดูกาลที"สาํคญัในระหวา่งปี 
 
7.  เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  
  ประกอบดว้ย 

 บาท 
 2562  2561 
เงินสดในมือ 2,960,366 1,779,568 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 240,695,813 135,747,683 
เงินลงทุนระยะสั#นอายไุม่เกิน 3 เดือน 464,487,447 504,839,733 
รวม 708,143,626 642,366,984 
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 ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บญัชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ มีอตัราดอกเบี# ย
ลอยตวัในอตัราร้อยละ 0.38 ต่อปีและร้อยละ 0.38 ต่อปี ตามลาํดบั 
 ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนระยะสั# นเป็นเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารรัฐ
ตลาดเงินมีสภาพคล่องสูงอตัราผลตอบแทนร้อยละ 1.25 ต่อปี และร้อยละ 1.17 ต่อปี ตามลาํดบั แสดงดว้ย
มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุน 

 
8. เงินลงทุน 
  ประกอบดว้ย 

 บาท 
 2562  2561 
เงินลงทุนชั วคราว   
เงินฝากธนาคารประเภทประจาํ 1,323,888 - 
กองทุนรวมตราสารหนี# ที"จะถือครบกาํหนดในหนึ"งปี 62,843 62,296 
รวม 1,386,731 62,296 
   
เงินฝากธนาคารที ติดภาระคํ:าประกนั   
เงินฝากธนาคารที"ติดภาระคํ#าประกนั 22,427,200 23,460,761 
รวม 22,427,200 23,460,761 
   
เงินลงทุนระยะยาว   
ตราสารทุนที"เป็นหลกัทรัพยเ์ผื"อขาย 171,666,495 164,666,502 
รวม 171,666,495   164,666,502 

 
   ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เงินฝากธนาคารประเภทประจาํมีอตัราดอกเบี#ยร้อยละ 1.00 ต่อปี 

และร้อยละ 1.25 ต่อปี และเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี# ที"จะถือจนครบกําหนดในหนึ" งปี มี
ผลตอบแทนในอตัราร้อยละ 0.79 ต่อปี และร้อยละ 0.63 ต่อปี ตามลาํดบั 

   ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เงินฝากธนาคารประเภทประจาํ จาํนวน 22.43 ลา้นบาท และ 
23.46 ลา้นบาท ตามลาํดบั ใชเ้ป็นหลกัประกนัในการขอหนงัสือคํ#าประกนัจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ"ง  

   ณ วนัที"  31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื"อขายแสดงด้วยมูลค่า
ยติุธรรมของหน่วยลงทุน 

 
 
 
 



  บรษิทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) 

 

111 

รายงานประจาํปี 2562 

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที  31 ธันวาคม 2562 
 
  ตราสารทุนประเภทหลกัทรัพยเ์ผื"อขาย ประกอบดว้ย 

 ถือหุ้นอตัราร้อยละ  ลา้นบาท 
 2562  2561  2562  2561 
     ราคาทุน  ราคาตลาด  ราคาทุน  ราคาตลาด 
บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ             
   จาํกดั (มหาชน) 0.06  0.06  2.20  171.67  2.20  164.67 
บวก กาํไรที"ยงัไม่เกิดขึ#นจริงจาก            
         การเปลี"ยนแปลงมูลค่า            
 ของหลกัทรัพย ์     169.47    162.47   
รวม     171.67    164.67   

 
9. ลูกหนี:การค้า 
  ประกอบดว้ย 

                       บาท 
 2562  2561 
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 49,763,723  54,605,621 
เกินวนัครบกาํหนดชาํระ:    

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 14,339,336  14,725,854 
3 - 6 เดือน 1,809,246  2,497,606 
6 - 12 เดือน 753,025  1,047,979 
มากกวา่ 12 เดือน 993,344  732,866 

 67,658,674  73,609,926 
หกั ค่าเผื"อหนี#สงสัยจะสูญ (1,370,705)  (1,307,510) 
สุทธิ 66,287,969  72,302,416 

 
  โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชื"อแก่ลูกคา้ของบริษทัมีระยะเวลาตั#งแต่ 30 วนั ถึง 120 วนั 
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10. สินค้าคงเหลอื 
  ประกอบดว้ย 

 บาท 
 2562  2561 
ยาและเวชภณัฑ ์ 45,038,667  39,935,381 
วสัดุสิ#นเปลือง 8,801,337  7,697,908 
รวม 53,840,004  47,633,289 

 
11. ที ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

  ประกอบดว้ย 
 บาท 

 ยอดตามบญัชี 

ณ 31 ธ.ค. 61 

 จาํนวนที" 

เพิ"มขึ#น 

 รับโอน 

(โอนออก) 

 จาํนวนที" 

ลดลง 

 ยอดตามบญัชี 

ณ 31 ธ.ค. 62 

ราคาทุน          

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

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 917,675,140  4,253,365  17,463,129  (467,737)  938,923,897 

อุปกรณ์แพทย ์ 299,339,560  13,289,164  -  (11,577,294)  301,051,430 

เครื"องตกแต่งและติดตั#ง 34,078,539  630,664  -  (250,957)  34,458,246 

อุปกรณ์สาํนกังาน 64,241,870  6,787,946  168,196  (1,576,201)  69,621,811 

ยานพาหนะ 22,747,174  400,000  -  (508,250)  22,638,924 

สินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้างและติดตั#ง 19,017,784  32,209,636  (17,460,125)  -  33,767,295 

    รวม 1,465,260,367  57,570,775  171,200  (14,380,439)  1,508,621,903 

หกั  ค่าเสื"อมราคาสะสม          

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 393,096,125  32,462,536  171,200  (408,892)  425,320,969 

อุปกรณ์การแพทย ์ 218,313,369  18,912,597  -  (11,367,697)  225,858,269 

เครื"องตกแต่งและติดตั#ง 30,532,297  752,224  -  (245,794)  31,038,727 

อุปกรณ์สาํนกังาน 49,443,413  4,656,333  -  (1,457,702)  52,642,044 

ยานพาหนะ 16,294,330  1,387,095  -  (508,249)  17,173,176 

    รวม 707,679,534  58,170,785  171,200  (13,988,334)  752,033,185 

สุทธิ 757,580,833        756,588,718 
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 บาท 
 ยอดตามบญัชี 

ณ 31 ธ.ค. 60 
 จาํนวนที" 

เพิ"มขึ#น 
 รับโอน 

(โอนออก) 
 จาํนวนที" 

ลดลง 
 ยอดตามบญัชี 

ณ 31 ธ.ค. 61 
ราคาทุน          
ที"ดิน 108,160,300            -  -  -  108,160,300 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 901,317,230  7,051,481  9,662,180  (355,751)  917,675,140 
อุปกรณ์แพทย ์ 298,015,809  3,538,276           -  (2,214,525)  299,339,560 
เครื"องตกแต่งและติดตั#ง 33,645,225  704,057           -  (270,743)  34,078,539 
อุปกรณ์สาํนกังาน 62,293,367  2,987,171  59,056  (1,097,724)  64,241,870 
ยานพาหนะ 22,747,174          -  -           -  22,747,174 
สินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้างและติดตั#ง 9,830,169  18,908,851  (9,721,236)  -  19,017,784 
    รวม 1,436,009,274  33,189,836             -  (3,938,743)  1,465,260,367 
หกั  ค่าเสื"อมราคาสะสม          
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 362,569,518  30,878,971           -  (352,364)  393,096,125 
อุปกรณ์การแพทย ์ 201,510,258  18,815,304           -  (2,012,193)  218,313,369 
เครื"องตกแต่งและติดตั#ง 29,763,004  1,036,808           -  (267,515)  30,532,297 
อุปกรณ์สาํนกังาน 45,598,051  4,905,552           -  (1,060,190)  49,443,413 
ยานพาหนะ 14,867,573  1,426,757  -           -  16,294,330 
    รวม 654,308,404  57,063,392            -  (3,692,262)  707,679,534 
สุทธิ 781,700,870        757,580,833 

 
   ค่าเสื"อมราคาอาคารและอุปกรณ์ สําหรับปีสิ#นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ซึ" งแสดงไวใ้น

ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลและค่าใชจ่้ายในการบริหาร ดงันี#  
 บาท 
 2562  2561 
ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล 51,360,793  49,677,286 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6,809,992  7,386,106 
 รวม 58,170,785  57,063,392 

  
  ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีอุปกรณ์และยานพาหนะจาํนวนหนึ" ง ซึ" งตดัค่าเสื"อม

ราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยูมี่ราคาทุนเป็นจาํนวนเงิน 289.91 ลา้นบาท และ 285.45 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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   ส่วนหนึ"งของที"ดิน อาคารและงานระหวา่งก่อสร้าง รวมทั#งงานระหวา่งก่อสร้างที"จะมีขึ#นในอนาคต
ของบริษทัถูกจาํนองเป็นหลกัทรัพยที์"ใชค้ ํ# าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาว และเงินเบิกเกินบญัชี ซึ" งมีมูลค่าตาม
บญัชี ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 จาํนวนเงิน 567.22 ลา้นบาท และ 584.27 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

   ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีกรมธรรม์ประกนัภยัคุม้ครองความเสี"ยงทุกประเภท 
(ARIP) กบัผูรั้บประกนัโดยมีวงเงินประกนัครอบคลุมมูลค่าทรัพยสิ์นแลว้ กรมธรรมด์งักล่าวมีการต่ออายุ
ทุกปี 

    
12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

  ประกอบดว้ย 
 บาท 

 ยอดตามบญัชี 
ณ 31 ธ.ค. 61 

 จาํนวนที" 
เพิ"มขึ#น 

 รับโอน 
(โอนออก) 

 ยอดตามบญัชี 
ณ 31 ธ.ค. 62 

ราคาทุน        
ค่าซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 71,721,891  687,935  (288,900)  72,120,926 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม 28,216,163  5,155,831  -  33,371,994 
สุทธิ 43,505,728      38,748,932 

 
 บาท 
 ยอดตามบญัชี 

ณ 31 ธ.ค. 60 
 จาํนวนที" 

เพิ"มขึ#น 
 รับโอน 

(โอนออก) 
 ยอดตามบญัชี 

ณ 31 ธ.ค. 61 
ราคาทุน        
ค่าซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 33,252,837  3,062,754     35,406,300  71,721,891 
ค่าซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั#ง 28,488,750  6,917,550    (35,406,300)            - 
รวม 61,741,587  9,980,304  -  71,721,891 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม 24,827,878  3,388,285  -  28,216,163 
สุทธิ 36,913,709      43,505,728 

 
   ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สําหรับปีสิ#นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ซึ" งแสดงอยูใ่น

ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล และค่าใชจ่้ายในการบริหาร ดงันี#  
 บาท 
 2562  2561 
ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล 4,882,442  3,156,439 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 273,389  231,846 
 รวม 5,155,831  3,388,285 
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   ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ซึ" งหักตดัจาํหน่ายทั#งจาํนวน
แลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่มีราคาทุนจาํนวนเงิน 20.83 ลา้นบาท และ 18.26 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 
13. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี:สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

   การเปลี"ยนแปลงของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี# สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี สรุป
ไดด้งันี#  

 บาท 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 61  ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื"น 

 ณ 31 ธ.ค. 62 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 ลูกหนี#การคา้ 261,502  12,639  -  274,141 
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 9,209,523  4,340,057  (341,194)  13,208,386 

    รวม 9,471,025  4,352,696  (341,194)  13,482,527 

หนี# สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 กาํไรที"ยงัไม่เกิดขึ#นจริงจาการวดัมูลค่า      
  เงินลงทุนเผื"อขาย (32,493,301)  -  (1,399,999)  (33,893,300) 

    รวม (32,493,301)  -  (1,399,999)  (33,893,300) 

สินทรัพย ์ (หนี# สิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี-สุทธิ (23,022,276)      (20,410,773) 

 
 บาท 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 60  ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื"น 
 ณ 31 ธ.ค. 61 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 ลูกหนี#การคา้ 120,208  141,294  -  261,502 
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 8,326,335  883,188               -  9,209,523 
    รวม 8,446,543  1,024,482               -  9,471,025 

หนี# สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 กาํไรที"ยงัไม่เกิดขึ#นจริงจาการวดัมูลค่า      
  เงินลงทุนเผื"อขาย (27,426,640)  -  (5,066,661)  (32,493,301) 
    รวม (27,426,640)  -  (5,066,661)  (32,493,301) 

สินทรัพย ์ (หนี# สิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี-สุทธิ (18,980,097)      (23,022,276) 
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14. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
   ประกอบดว้ย 

 บาท 
  2562  2561 
ค่าตอบแทนกรรมการคา้งจ่าย -     4,400,000 
ค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย 43,439,108 45,851,389 
ค่าจา้งนอกเวลาคา้งจ่าย 9,245,936 9,991,411 
โบนสัคา้งจ่าย 12,233,997 37,711,217 
ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย 972,902 1,000,755 
ค่าใชจ่้ายประกนัสังคมคา้งจ่าย 6,995,692 3,112,407 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอื"น 12,877,955 15,233,839 
รวม 85,765,590 117,301,018 

 
15. หนี:สินหมุนเวยีนอื น 
   ประกอบดว้ย 

 บาท 
  2562  2561 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ที"จ่าย 2,081,316 1,882,751 
เงินทดรองรับ 9,309,203 9,177,891 
เจา้หนี# เงินประกนัผลงาน 2,424,137 2,003,885 
อื"นๆ 8,606,997 5,752,472 
รวม 22,421,653 18,816,999 
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16. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

  งบแสดงฐานะการเงิน 
 บาท 
 2562  2561 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์    
 พนกังานตน้ปี  46,047,616  41,631,676 
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (2,825,934)  (4,256,150) 
ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,705,970)  - 
ตน้ทุนบริการและดอกเบี#ยในอดีต    
 - การแกไ้ขโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 12,804,826  - 
ตน้ทุนบริการและดอกเบี#ยปีปัจจุบนั 11,721,389  8,672,090 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์    
 พนกังานปลายปี  66,041,927  46,047,616 

  
  ค่าใช้จ่ายที รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 บาท 
สาํหรับปีสิ#นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม  2562  2561 
ตน้ทุนบริการและดอกเบี#ยในอดีต 12,804,826  - 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 10,453,582  7,697,289 
ดอกเบี#ยจากภาระผกูพนั 1,267,807  974,801 
รวม 24,526,215  8,672,090 

 
  ข้อสมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณติศาสตร์ประกนัภัย 

 ร้อยละ  
 2562  2561 
อตัราคิดลด 2.44   2.44  
อตัราการเพิ"มขึ#นของเงินเดือน 6   6  
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน 8 - 22   8 - 21  
อตัราการทุพลภาพ 5**  5* 

   *  อา้งอิงตามอตัราในตารางมรณภาพปี 2551 
   **  อา้งอิงตามอตัราในตารางมรณภาพปี 2560 
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พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดล้งราชกิจจานุเบกษาแลว้ เมื"อวนัที" 5 เมษายน 2562 โดยกาํหนดอตัรา
ค่าชดเชยเพิ"มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สําหรับลูกจา้งซึ" งทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ#นไปให้มีสิทธิไดรั้บ
ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วนั จากปัจจุบันอัตราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วนั โดย
พระราชบญัญติันี# ใหใ้ชบ้งัคบัเมื"อพน้กาํหนดสามสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป การ
เปลี"ยนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน โดยบริษทัรับรู้ตน้ทุนบริการใน
อดีตเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรขาดทุนแลว้ 

 
 การวเิคราะห์ความอ่อนไหว   
  ผลกระทบของการเปลี"ยนแปลงสมมติฐานที"สําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์

ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี#  
 บาท 
 2562  2561 
  อตัราคิดลด    
 เพิ"มขึ#นร้อยละ 1 (4,965,998)  (3,748,058) 
 ลดลงร้อยละ 1 5,716,485  4,307,596 
  อตัราการเพิ"มขึ#นของเงินเดือน    
 เพิ"มขึ#นร้อยละ 1 6,046,802  4,954,592 
 ลดลงร้อยละ 1 (5,334,345)  (4,344,783) 
  อตัราการเปลี"ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน    
 เพิ"มขึ#นร้อยละ 1 (5,549,555)  (4,196,185) 
 ลดลงร้อยละ 1 5,723,527  4,316,955 

 

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

ขายหุ้นสูงกวา่มูลค่าหุ้นที"จดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินนี#ตั#งเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่า
หุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้นี#จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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 ผลกาํไร/ขาดทุนที"ยงัไม่เกิดขึ#นจริง 
   ผลกาํไร/ขาดทุนที"ยงัไม่เกิดขึ#นจริงที"บนัทึกไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ รวมผลสะสมของการเปลี"ยนแปลง 

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

ทุนสาํรอง (“สาํรองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยก
มา (ถา้มี) จนกวา่สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองนี# จะนาํไปจ่าย
เป็นเงินปันผลไม่ได ้

 
18. เงินปันผล 

      ปี 2562  
ตามที"ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เมื"อวนัที" 23 เมษายน 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรร

กาํไรเป็นเงินปันผลจากกาํไรสุทธิของปี 2561 จาํนวนเงินทั#งสิ#น 71.76 ลา้นบาท จาํนวนหุ้น 149.91 ลา้นหุ้น
ในอตัราหุน้ละ 0.48 บาท เงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที" 17 พฤษภาคม 2562 

 
   ปี 2561 

  ตามมติที"ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เมื"อวนัที" 23 เมษายน 2561 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจ่ายปันผล 
จากผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2560  จาํนวนเงินทั#งสิ#น 65.78 ลา้นบาท จาํนวนหุ้น 149.91 ลา้นหุ้น ในอตัรา
หุน้ละ 0.44 บาท เงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ในวนัที" 18 พฤษภาคม 2561 

 
19. รายได้อื น 
   ประกอบดว้ย 

 บาท 
 2562  2561 
รายไดส่้วนแบ่งฟอกไตเทียม 12,342,900  12,976,562 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพื#นที" 9,212,714  8,304,393 
ดอกเบี#ยรับ 7,370,280  5,573,619 
อื"น ๆ 11,822,569  8,134,967 
รวม 40,748,463  34,989,541 

 
 
 
 
 
 



  บรษิทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) 

 

120 

รายงานประจาํปี 2562 

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที  31 ธันวาคม 2562 
 
 

20. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
  รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะสําหรับปีสิ#นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย

รายการค่าใชจ่้ายที"สาํคญัดงัต่อไปนี#  
 บาท 
 2562  2561 
ค่าใชจ่้ายเกี"ยวกบัพนกังาน 555,492,332 549,248,281 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 30,447,642 32,187,834 
ค่าธรรมเนียมแพทย ์ 383,494,037 365,382,123 
ยาเวชภณัฑแ์ละวสัดุสิ#นเปลืองใชไ้ป 291,099,879 279,430,353 
ค่าเสื"อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 63,326,616 60,451,677 
อื"นๆ 207,723,965 210,552,404 
รวม 1,531,584,471 1,497,252,672 

 
21. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

21.1 ส่วนประกอบหลกัของค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
       สาํหรับปีสิ#นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย  

 บาท 
 2562  2561 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้"แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :    
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั :    
  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 36,391,749  34,827,100 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :    
  การเปลี"ยนแปลงของผลต่างชั"วคราว    
   ที"รับรู้เมื"อเริ"มแรกและที"กลบัรายการ (4,352,696)  (1,024,482) 
   รวม 32,039,053  33,802,618 
ภาษีเงินไดที้"เกี"ยวขอ้งกบัส่วนประกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื"น :    
  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที"เกี"ยวขอ้งกบั    
   การวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื"อขาย 1,399,999  5,066,661 
   กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 341,194  - 
   รวม 1,741,193  5,066,661 
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21.2 การกระทบยอดระหวา่งจาํนวนค่าใชจ่้ายและผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีที"ใช ้
   สาํหรับปีสิ#นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี#  

 บาท 
 2562  2561 
กาํไรทางบญัชีสาํหรับปี 165,185,455  174,518,304 
อตัราภาษีที"ใช ้(ร้อยละ) 20  20 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีที"ใช ้ 33,037,091  34,903,661 
รายการกระทบยอด    
 ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายที"ไม่สามารถนาํมาหกั    
  ในการคาํนวณกาํไรทางภาษี    
  -  ค่าใชจ่้ายที"ไม่อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่าย    
   ในการคาํนวณกาํไรทางภาษี 216,147  127,059 
 ผลกระทบทางภาษีของรายไดห้รือกาํไรที"ไม่ตอ้งนาํมา    
  คาํนวณกาํไรทางภาษี    

- รายไดเ้งินปันผลที"ไดรั้บยกเวน้ (586,666)  (480,000) 
- อื"นๆ (627,519)  (748,102) 

รวมรายการกระทบยอด (998,038)  (1,101,043) 
รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 32,039,053  33,802,618 

 
21.3 การกระทบยอดระหวา่งอตัราภาษีที"แทจ้ริงถวัเฉลี"ยและอตัราภาษีที"ใช ้
  สาํหรับปีสิ#นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี#  

 บาท 
 2562  2561 
 จาํนวนภาษี 

(บาท) 
 อตัราภาษี  

(ร้อยละ) 
 จาํนวนภาษี 

(บาท) 
 อตัราภาษี  

(ร้อยละ) 
กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี 165,185,455   174,518,304   
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีที"ใช ้ 33,037,091  20.00 34,903,661  20.00 
รายการกระทบยอด (998,038)  (0.60) (1,101,043)  (0.63) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีที"แทจ้ริงถวัเฉลี"ย 32,039,053  19.40 33,802,618  19.37 
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22. เงินสมทบกองทุนสํารองเลี:ยงชีพ 
   บริษทัได้จดัตั# งกองทุนสํารองเลี# ยงชีพสําหรับพนักงานของบริษทับนพื#นฐานความสมคัรใจของ

พนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนทุกเดือน 
และบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสํารองเลี#ยงชีพนี# ไดจ้ด
ทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเลี# ยงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการ
กองทุนที"ไดรั้บอนุญาต บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี#ยงชีพ สําหรับปีสิ#นสุดวนัที" 31 ธันวาคม 
2562 และ 2561 เป็นจาํนวนเงิน 4.74 ลา้นบาท และ 4.02 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 
23. 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 

 
24. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน  

   ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที"นาํเสนอนี# สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัที"ผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ"าเสมอเพื"อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
และประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงานของบริษทั  

 
   บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การใหบ้ริการสถานพยาบาลใน

ลกัษณะโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลในเครือประกนัสังคมและดาํเนินงานในส่วนงานภูมิศาสตร์
หลกั คือ ประเทศไทย  บริษทัประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจาก
การดาํเนินงานซึ" งวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัที"ใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบ
การเงิน ดงันั#น รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท์ั#งหมดที"แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการ
รายงานตามส่วนงานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  
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 ขอ้มูลเกี"ยวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

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

 
25. กาํไรต่อหุ้น 

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

 2562  2561 
กาํไรสาํหรับปีที"เป็นของผูถื้อหุน้สามญั (บาท) 133,146,402  140,715,686 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี"ยถ่วงนํ#าหนกั (หุน้) 149,909,264  149,909,264 
กาํไรต่อหุ้นขั#นพื#นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.89  0.94 

 
26. การบริหารจัดการทุน  

  วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนที"สําคญัของบริษทั คือการจดัให้มีซึ" งโครงสร้างทางการเงินที"
เหมาะสมและการดาํรงไวซึ้" งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเนื"อง 

   ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีอตัราส่วนหนี# สินต่อทุนเท่ากบั 
0.18 : 1 และ 0.19 : 1 ตามลาํดบั 

 
27. เครื องมือทางการเงิน 

 27.1 นโยบายการจัดการความเสี ยงทางด้านการเงิน 
  บริษทัมีความเสี"ยงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี"ยนแปลงอตัราดอกเบี#ย และจากการ

ไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษทัไม่มีการถือหรือออกเครื"องมือทางการที"เป็น
ตราสารอนุพนัธ์ เพื"อการเก็งกาํไรหรือการคา้ 

  
 27.2 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 บริษทัไม่มีนโยบายในการใชต้ราสารอนุพนัธ์ทาง
การเงิน เพื"อป้องกนัความเสี"ยงดงักล่าว  
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 27.3 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 ดงันั#น บริษทัไม่คาดว่าจะได้รับความ
เสียหายที"เป็นสาระสําคญัจากการเก็บเงินจากลูกหนี# ดงักล่าว นอกเหนือไปจากที"ได้ตั#งค่าเผื"อหนี#
สงสัยจะสูญไวแ้ลว้ 

 
 27.4 ความเสี ยงจากสภาพคล่อง 

  บริษทัมีการควบคุมความเสี" ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินงานของบริษทัและเพื"อทาํใหผ้ลกระทบจากความผนั
ผวนของกระแสเงินสดลดลง 

 
 27.5 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"มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์

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

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

ระดบัที" 3 ใชข้อ้มูลที"ไม่สามารถสังเกตได ้ เช่น ขอ้มูลเกี"ยวกบักระแสเงินในอนาคตที"กิจการ
ประมาณขึ#น  
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  ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหนี# สินที"วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แยก
แสดงตามลาํดบัชั#นของมูลค่ายติุธรรม ดงันี#   

  บาท 
  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3  รวม 
สินทรัพย์       
เงินลงทุนชั"วคราว       
เงินฝากธนาคารประจาํ  1,323,888 - -  1,323,888 
- กองทุนรวมตราสารหนี# ที"จะถือ       
 จนครบกาํหนดในหนึ"งปี  - 62,843 -  62,843 
เงินลงทุนระยะยาว       
 - ตราสารทุน  171,666,495 - -  171,666,495 
 รวม  172,990,383 62,843 -  173,053,226 

 
เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลที"ใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที"มิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
คาํนวณโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยที"ประกาศโดยผูจ้ดัการกองทุน  

ในระหวา่งงวดไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั#นของมูลค่ายติุธรรม 
 
28. ภาระผูกพนัที มีกบับุคคลหรือกจิการที ไม่เกี ยวข้องกนั 
   ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีภาระผกูพนัดงันี#  

 บาท 
 2562  2561 
28.1 หนงัสือคํ#าประกนัจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ"ง    
    ต่อหน่วยงานราชการและรัฐวสิาหกิจ 22,427,200  23,164,000 
28.2 สัญญาค่าก่อสร้างและติดตั#งอุปกรณ์กบับริษทัหลายแห่ง 17,532,591  12,572,150 
28.3 สัญญาดาํเนินงาน บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าเครื"อง    
  คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใชง้านจาํนวน    
  1 สัญญา กบับริษทัแห่งหนึ"ง มีอายขุองสัญญา 3 ปี บริษทั    
  มีเงินขั#นตํ"าที"ตอ้งจ่ายในอนาคตทั#งสิ#น ภายใตส้ัญญา    
  ดาํเนินงานดงันี#     
   จ่ายชาํระภายใน 1 ปี 2,274,606  2,423,550 
   จ่ายชาํระภายใน 2 - 3 ปี 1,466,756  3,741,362 
 3,741,362  6,164,912 
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29. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 
  รายการบญัชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปี 2561 ไดมี้การจดัประเภทใหม่เพื"อให้สอดคลอ้งกบั

การจดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจุบนั ซึ" งไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุ้น การจดั
ประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปนี#  

 บาท 

 
ตามที"เคย

รายงานไวเ้ดิม  
เพิ"มขึ#น  
(ลดลง)  

ตามที"รายงาน 
ใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน       
   ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2561      

 ลูกหนี#การคา้ 81,312,424  (9,010,008)  72,302,416 
 หนี# สินหมุนเวยีนอื"น 27,827,007  (9,010,008)  18,816,999 

 
30. การอนุมัติงบการเงิน 

  งบการเงินนี#ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัเมื"อวนัที" 13 กุมภาพนัธ์ 2563 
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รายการระหว่างกนั 
รายการระหว่างกัน 

ในระหวา่งปี 2562 บริษทัฯ ไม่มีการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั/รายการระหวา่งกนั ตามขอ้กาํหนด
ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) และ ขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
มาตรการและขั�นตอนในการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกนั 

บริษทัฯ มีมาตรการและขั/นตอนในการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนัตามข้อกาํหนดของ
สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) และ ขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยรายการที�เกี�ยวโยงกนั จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษทัฯ และ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณีตามขอ้กาํหนด  

 
นโยบาย และแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 
บริษทัฯ ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) 
และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งเคร่งครัด และดาํเนินการดว้ยความโปร่งใส
ตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทัฯ 
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รายงานการเปลี ยนแปลงการถอืหุ้นบริษทัของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2562 
ขอ้มูล ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 

ลาํดบั รายชื�อ ตาํแหน่ง 

จาํนวนหุ้นที�
ถือ ณ วนัที� 
31 ธนัวาคม 

2561 

จาํนวนหุ้นที�
ถือ ณ วนัที� 
31 ธนัวาคม 

2562 

จาํนวนหุ้นที�
เปลี�ยนแปลง 
เพิ�มขึ/น/ลดลง 

ในปี 2561 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษทั (%) 

1 นายอภิรักษ ์ วานิช ประธานกรรมการ 16,327,392 16,327,392 - 10.89 

 คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  2,692,692 2,692,692 - 1.79 

2 นายพจนา  มาโนช รองประธานกรรมการ 3,389,808 3,389,808 - 2.26 

 คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  987,600 987,600 - 0.66 

3 นายแพทยก์ฤษฎา  บานชื�น กรรมการ 215,268 215,268 - 0.14 

 คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

4 นางสาวกาญจนา  วานิช กรรมการ - - - - 

 คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

5 นางสาวอรนุช  วานิช กรรมการ 5,801,016 5,801,016 - 3.87 

 คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

6 นายแพทยส์านิตย ์ ชากฤษณ์ กรรมการและผอ.ฝ่ายการแพทย ์รพ.
เอกชล 

- - - - 

 คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

7 รศ.ดร.นพ.อติเรก  จิวะพงศ ์ กรรมการ - - - - 

 คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

8 นางฐิตะวฒัน์  โพธานนัท ์ กรรมการ - - - - 

คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

9 ผศ.ดร.ศรายทุธ  เรืองสุวรรณ กรรมการ - - - - 

คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

10 ศ.นพ.เสวก  วีระเกียรติ กรรมการ - - - - 

คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

11 นายกุดั�น  สุขมุานนท ์ กรรมการ - - - - 

คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

12 นางประภาพรรณ  ตณัฑวิรัตน์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร รพ.เอกชล - - - - 

 คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

13 นางสมพร  เพิ�มสุข ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร รพ.เอกชล 2 - - - - 

 คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

14 นายแพทยพิ์ชยั  ศิริพรพาณิชย ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการแพทย ์รพ.เอกชล2 - - - - 

 คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

15 นางปริยนาถ  เฉลิมช่วง ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน - - - - 

 คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

16 นายสิริพจน์  มาโนช ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 1,700,496 1,720,496 - 1.15 

 คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

 






