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 ปี 2563 ที�ผ่านมาโลกตอ้งเผชิญกบัวิกฤตโรคระบาดร้ายแรง 

ชีวิตประจาํวนัและการดาํเนินธุรกิจ แต่ละประเทศประกาศปิดประเทศเพื�อป้องกนัการแพร่ระบาด ประเทศ

ไทยกมี็มาตรการคุมเขม้ในการควบคุมการเดินทางเขา้ออกประเทศและมาตรการ 

อยู่บา้นเพื�อยบัย ั�งการแพร่ระบาดของโรค 

ธุรกิจ หลายอุตสาหกรรมตอ้งปิดกิจการไป เนื�องจากไม่สามารถแบกรับภาระตน้ทุนและค่าใชจ่้ายได ้ธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชน กเ็ป็นหนึ�งในธุรกิจที�ไดรั้บผลกระทบจากวิกฤต 

 จากวิกฤตโรคระบาดที�แพร่กระจายไปทั�วโลกนั�น คาดการณ์

ทาํใหบ้ริษทัตอ้งปรับตวัเพื�อใหส้ามารถดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้ท่ามกลางสถานการณ์นี� จึงเกิดวิถีชีวิตใหม่หรือ

ที�เรียกว่า New Normal หลายองคก์รพฒันาการทาํงานโดยใหพ้นกังานทาํงานที�บา้น 

ประชาชนส่วนใหญ่ซื�อสินคา้ผา่นทาง

มาใชใ้นการใหบ้ริการทางการแพทย ์เช่นการใหบ้ริการใหค้าํปรึกษาดา้นสุขภาพผ่านทาง 

ในโรคเรื�อรังอาทิ เบาหวาน ความดนัโลหิต มีการใหบ้ริการดูแลรักษาผา่นทางโทรศพัทแ์ละจดัส่งยาใหผู้ป่้วย

โดยทางไปรษณีย ์นอกจากนี�การบริการนอกสถานที�ก็เป็นอีกหนึ�งทางเลือกที�บริษทันาํมาใช ้เช่นการออกฉีด

วคัซีนโรคไขห้วดัใหญ่ ใหก้บัพนกังานของบริษทัคู่สัญญาโดยที�พนกังานไม่ตอ้งมาที�โรงพยาบาล อย่างไรก็

ตามการใหบ้ริการยงัคงยึดมั�นในคุณภาพการใหบ้ริการ จรรยาบรรณ และความโปร่งใส

ทั� งมีมาตรการป้องกันโรคระบาดตามแนวทางของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื�อปกป้องผูรั้บบริการ และ

พนกังานทุกคน 

 แมใ้นปี 2563 จะเป็นปีแห่งความทา้ทายของการดาํเนินงานของโรงพยาบาล ผลกระทบจากโรคอุบติั

ใหม่อย่าง Covid-19 ทาํใหบ้ริษทัตอ้งเผชิญกบัการเปลี�ยนแป

ธุรกิจอย่างมาก อย่างไรก็ตาม บริษทัมีความมุ่งมั�นที�จะพฒันาคุณภาพอย่างต่อเนื�อง ทั�งในดา้นการแพทยสู่์

ความเป็นเลิศ และการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการ รวมทั�งการปรับเปลี�ยนกระบวนการทาํงานต่างๆ ใหส้อด

รับกบัการเปลี�ยนแปลงของโลกที�

พัฒนาบุคลากรซึ� งเป็นอีกหนึ� งปัจจัยในความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจ ดังพันธกิจในปี 

โรงพยาบาล “เราจะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพที�ให้บริการแบบองค์รวมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพผูเ้ชี�ยวชาญ

เพื�อใหผู้รั้บบริการมีความปลอดภยัและพึงพอใจ

 ในนามคณะกรรมการบริษทั ผมขอขอบคุณ ผูรั้บบริการ ผูถื้อหุ้น คู่คา้ พนัธมิตรทางธุรกิจ คณะ

ผูบ้ริหาร ทีมแพทย ์พยาบาล และพนกังานทุกท่าน ที�ไดใ้ห้ความไวว้างใจและสนบัสนุนการดาํเนินกิจการ

ของบริษทัดว้ยดีเสมอมา บริษทัพร้อมที�จะพฒันาเพื�

อยา่งย ั�งยืน 

 

ลงนาม ...................................... 

                                                                        ( นางพจนา  มาโนช )    

สารจากประธานกรรมการ 

ที�ผ่านมาโลกตอ้งเผชิญกบัวิกฤตโรคระบาดร้ายแรง Covid-19 ซึ� งส่งผลกระทบต่อการใช้

ชีวิตประจาํวนัและการดาํเนินธุรกิจ แต่ละประเทศประกาศปิดประเทศเพื�อป้องกนัการแพร่ระบาด ประเทศ

ไทยกมี็มาตรการคุมเขม้ในการควบคุมการเดินทางเขา้ออกประเทศและมาตรการ Lockdown 

อยู่บา้นเพื�อยบัย ั�งการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 และจากผลของโรคระบาด Covid-

ธุรกิจ หลายอุตสาหกรรมตอ้งปิดกิจการไป เนื�องจากไม่สามารถแบกรับภาระตน้ทุนและค่าใชจ่้ายได ้ธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชน กเ็ป็นหนึ�งในธุรกิจที�ไดรั้บผลกระทบจากวิกฤต Covid-19 เช่นกนั 

จากวิกฤตโรคระบาดที�แพร่กระจายไปทั�วโลกนั�น คาดการณ์ว่าโรคระบาดจะยงัคงอยู่ไปอีกนาน   

ทาํใหบ้ริษทัตอ้งปรับตวัเพื�อใหส้ามารถดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้ท่ามกลางสถานการณ์นี� จึงเกิดวิถีชีวิตใหม่หรือ

หลายองคก์รพฒันาการทาํงานโดยใหพ้นกังานทาํงานที�บา้น (Work From Home) 

ประชาชนส่วนใหญ่ซื�อสินคา้ผา่นทางออนไลนม์ากขึ�น การบริการของโรงพยาบาลไดมี้การนาํเทคโนโลยีเขา้

มาใชใ้นการใหบ้ริการทางการแพทย ์เช่นการใหบ้ริการใหค้าํปรึกษาดา้นสุขภาพผ่านทาง 

ในโรคเรื�อรังอาทิ เบาหวาน ความดนัโลหิต มีการใหบ้ริการดูแลรักษาผา่นทางโทรศพัทแ์ละจดัส่งยาใหผู้ป่้วย

ไปรษณีย ์นอกจากนี�การบริการนอกสถานที�ก็เป็นอีกหนึ�งทางเลือกที�บริษทันาํมาใช ้เช่นการออกฉีด

วคัซีนโรคไขห้วดัใหญ่ ใหก้บัพนกังานของบริษทัคู่สัญญาโดยที�พนกังานไม่ตอ้งมาที�โรงพยาบาล อย่างไรก็

ตามการใหบ้ริการยงัคงยึดมั�นในคุณภาพการใหบ้ริการ จรรยาบรรณ และความโปร่งใสในการดาํเนินงาน อีก

ทั� งมีมาตรการป้องกันโรคระบาดตามแนวทางของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื�อปกป้องผูรั้บบริการ และ

จะเป็นปีแห่งความทา้ทายของการดาํเนินงานของโรงพยาบาล ผลกระทบจากโรคอุบติั

ทาํใหบ้ริษทัตอ้งเผชิญกบัการเปลี�ยนแปลงในหลายๆ ดา้นและกดดนัการทาํกาํไรใหก้บั

ธุรกิจอย่างมาก อย่างไรก็ตาม บริษทัมีความมุ่งมั�นที�จะพฒันาคุณภาพอย่างต่อเนื�อง ทั�งในดา้นการแพทยสู่์

ความเป็นเลิศ และการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการ รวมทั�งการปรับเปลี�ยนกระบวนการทาํงานต่างๆ ใหส้อด

รับกบัการเปลี�ยนแปลงของโลกที�เกิดขึ�นในยุคปัจจุบนั นอกจากนี�บริษทัยงัเล็งเห็นถึงความสําคญัของการ

พัฒนาบุคลากรซึ� งเป็นอีกหนึ� งปัจจัยในความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจ ดังพันธกิจในปี 

เราจะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพที�ให้บริการแบบองค์รวมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพผูเ้ชี�ยวชาญ

บริการมีความปลอดภยัและพึงพอใจ” 

ในนามคณะกรรมการบริษทั ผมขอขอบคุณ ผูรั้บบริการ ผูถื้อหุ้น คู่คา้ พนัธมิตรทางธุรกิจ คณะ

ผูบ้ริหาร ทีมแพทย ์พยาบาล และพนกังานทุกท่าน ที�ไดใ้ห้ความไวว้างใจและสนบัสนุนการดาํเนินกิจการ

ของบริษทัดว้ยดีเสมอมา บริษทัพร้อมที�จะพฒันาเพื�อสร้างคุณค่าให้กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและเติบโตไป

(นายอภิรักษ ์วานิช) 

ประธานกรรมการบริษทั 

 1 

...................................... รองประธานกรรมการ 

)     

ซึ� งส่งผลกระทบต่อการใช้

ชีวิตประจาํวนัและการดาํเนินธุรกิจ แต่ละประเทศประกาศปิดประเทศเพื�อป้องกนัการแพร่ระบาด ประเทศ

Lockdown ที�ใหป้ระชาชน

-19 นี�ทาํใหใ้นหลาย

ธุรกิจ หลายอุตสาหกรรมตอ้งปิดกิจการไป เนื�องจากไม่สามารถแบกรับภาระตน้ทุนและค่าใชจ่้ายได ้ธุรกิจ

ว่าโรคระบาดจะยงัคงอยู่ไปอีกนาน   

ทาํใหบ้ริษทัตอ้งปรับตวัเพื�อใหส้ามารถดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้ท่ามกลางสถานการณ์นี� จึงเกิดวิถีชีวิตใหม่หรือ

Work From Home) 

ออนไลนม์ากขึ�น การบริการของโรงพยาบาลไดมี้การนาํเทคโนโลยีเขา้

มาใชใ้นการใหบ้ริการทางการแพทย ์เช่นการใหบ้ริการใหค้าํปรึกษาดา้นสุขภาพผ่านทาง Application Line 

ในโรคเรื�อรังอาทิ เบาหวาน ความดนัโลหิต มีการใหบ้ริการดูแลรักษาผา่นทางโทรศพัทแ์ละจดัส่งยาใหผู้ป่้วย

ไปรษณีย ์นอกจากนี�การบริการนอกสถานที�ก็เป็นอีกหนึ�งทางเลือกที�บริษทันาํมาใช ้เช่นการออกฉีด

วคัซีนโรคไขห้วดัใหญ่ ใหก้บัพนกังานของบริษทัคู่สัญญาโดยที�พนกังานไม่ตอ้งมาที�โรงพยาบาล อย่างไรก็

ในการดาํเนินงาน อีก

ทั� งมีมาตรการป้องกันโรคระบาดตามแนวทางของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื�อปกป้องผูรั้บบริการ และ

จะเป็นปีแห่งความทา้ทายของการดาํเนินงานของโรงพยาบาล ผลกระทบจากโรคอุบติั

ลงในหลายๆ ดา้นและกดดนัการทาํกาํไรใหก้บั

ธุรกิจอย่างมาก อย่างไรก็ตาม บริษทัมีความมุ่งมั�นที�จะพฒันาคุณภาพอย่างต่อเนื�อง ทั�งในดา้นการแพทยสู่์

ความเป็นเลิศ และการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการ รวมทั�งการปรับเปลี�ยนกระบวนการทาํงานต่างๆ ใหส้อด

เกิดขึ�นในยุคปัจจุบนั นอกจากนี�บริษทัยงัเล็งเห็นถึงความสําคญัของการ

พัฒนาบุคลากรซึ� งเป็นอีกหนึ� งปัจจัยในความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจ ดังพันธกิจในปี 2564 ของ

เราจะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพที�ให้บริการแบบองค์รวมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพผูเ้ชี�ยวชาญ

ในนามคณะกรรมการบริษทั ผมขอขอบคุณ ผูรั้บบริการ ผูถื้อหุ้น คู่คา้ พนัธมิตรทางธุรกิจ คณะ

ผูบ้ริหาร ทีมแพทย ์พยาบาล และพนกังานทุกท่าน ที�ไดใ้ห้ความไวว้างใจและสนบัสนุนการดาํเนินกิจการ

อสร้างคุณค่าให้กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและเติบโตไป
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ส่วนที� 1 

การประกอบธุรกจิและผลการดาํเนินงาน 

 

1.  โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษทั 
บริษทัก่อตั�งขึ�นเมื�อวนัที� 15 พฤศจิกายน 2521 ดว้ยทุนจดทะเบียน 20 ลา้นบาทเพื�อดาํเนินกิจการ 

โรงพยาบาลเอกชนภายใตชื้�อ บริษทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั ซึ� งมีที�มาจากชื�อผูก่้อตั�ง ดร.เอกพจน์ วานิช

รวมกบัจงัหวดัชลบุรี เป็น “เอกชล” วตัถุประสงคใ์นการตั�งบริษทัเพื�อใหบ้ริการดา้นการรักษาพยาบาลในโรค

สาขาต่างๆ ตลอด 24 ชั�วโมง นบัเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจงัหวดัชลบุรี บริษทัเปิดดาํเนินกิจการ

อย่างเป็นทางการเมื�อวนัที� 22 กุมภาพนัธ์ 2524 โดยมีเตียงรองรับผูป่้วยจาํนวน 80 เตียงและเพิ�มขึ�นเป็น 105 

เตียงในปี 2533 ด้วยศักยภาพในการให้บริการและการดูแลผูป่้วยอย่างใกล้ชิดทาํให้กิจการของบริษัท

เจริญเติบโตขึ� นอย่างต่อเนื�อง และเพื�อให้สามารถรองรับกับจาํนวนผูป่้วยที� เพิ�มมากขึ� นในปี 2535 ทีม

ผูบ้ริหารจึงไดมี้มติขยายกิจการโดยใหมี้การก่อสร้างอาคารขนาด 11 ชั�นซึ� งการก่อสร้างแลว้เสร็จในปี 2538 

สามารถเปิดใหบ้ริการผูป่้วยและรองรับผูป่้วยไดท้ั�งหมด 270 เตียง 

 บริษทัเริ�มดาํเนินการซื�อขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพยใ์นปี 2535 โดยเป็นโรงพยาบาลเอกชนส่วน

ภูมิภาคแห่งแรกที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เพื�อการระดมทุนสําหรับพฒันาดา้นการแพทย ์พร้อม

ใหบ้ริการดา้นการรักษาดว้ยแพทยผ์ูเ้ชี�ยวชาญและบุคลากรที�มีประสบการณ์ นบัเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ�ง

ของคณะผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน  

จากความสาํเร็จของการดาํเนินงาน และการไดรั้บความเชื�อถือจากประชาชนและผูใ้ชบ้ริการ ในปี 

2549 บริษทัไดข้ยายกิจการโดยก่อตั�งโรงพยาบาลเอกชล 2 ซึ� งมีพื�นที�ตั�งอยู่บริเวณ ถนนอ่างศิลา ตาํบลเสมด็ 

อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี ปัจจุบนัโรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 2 มีจาํนวนเตียงรองรับผูป่้วย

รวมทั�งสิ�น 310 เตียง 

1.1  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทัเน้นคุณภาพในการให้บริการโดยแพทย์ผูเ้ชี�ยวชาญในการรักษาพยาบาลทุกสาขา และ

คาํนึงถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภยั ตลอดจนความพึงพอใจของผูรั้บบริการ โรงพยาบาลเอกชล เป็น

โรงพยาบาลที�ไดรั้บการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดบัสากลตามมาตรฐานการรับรองของสหรัฐอเมริกา

จาก Joint Commission International : JCI และโรงพยาบาลเอกชล 2 ไดรั้บการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

โรงพยาบาลระดบัประเทศ (Hospital Accreditation : HA) 

 1.1.1 วสัิยทัศน์ พนัธกจิ และเป้าหมายคุณภาพ 

วสัิยทัศน์  

โรงพยาบาลเอกชลมุ่งมั�นจะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐานระดับสากลเพื�อตอบสนอง

ผูรั้บบริการชาวชลบุรีและจงัหวดัใกลเ้คียง 
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พนัธกจิ   

โรงพยาบาลเอกชลมีความตระหนกัในการใหบ้ริการสุขภาพที�มีคุณภาพแบบองคร์วม ส่งเสริมผูป่้วย

ให้มีคุณภาพชีวิตที�ดี ให้การรักษาพยาบาลในโรคที�มีความซับซอ้น ดว้ยอุปกรณ์เครื�องมือแพทยที์�ทนัสมยั 

และทีมงานที�มีความเชี�ยวชาญในวิชาชีพ และใหบ้ริการแบบเบด็เสร็จ ณ จุดเดียวตามคาํขวญัของโรงพยาบาล 

ปลอดภยั ประทบัใจ เปี� ยมสุข 

เป้าหมายคุณภาพ 

ด้วยความตั� งใจอย่างแน่วแน่ในการที�จะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐานระดับสากลเพื�อ

ตอบสนองผูรั้บบริการชาวชลบุรีและจงัหวดัใกลเ้คียง บริษทัฯ มีการพฒันาคุณภาพครอบคลุมทั�งองคก์รอย่าง

ต่อเนื�อง และธํารงรักษาระบบคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล (Joint Commission 

International : JCI) มาโดยตลอด และไดก้าํหนดเป้าหมายคุณภาพไว ้7 ขอ้ ดงันี�  

1.  Clinical & Care Excellence (คลินิก)    - เพื�อยกระดบัการดูแลรักษาสู่ระดบั Tertiary Care 

2.  Smart Hospital (ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ)   

 - เพื�อพฒันาระบบการบริการใหส้ะดวก รวดเร็ว  ถกูตอ้ง

และแม่นยาํ 

3.  Marketing 4.0 (การตลาด)    - เพื�อพฒันาการตลาดเชิงรุก 

4.  Communication (การสื�อสาร)    - เพื�อใหเ้กิดระบบการสื�อสารที�มีประสิทธิภาพ (Internal 

Communication)  

5.  Service Support System (ระบบ

สนบัสนุนบริการ)   

 - เพื�อพฒันาและปรับปรุงระบบใหเ้อื�อต่อการบริการ 

6.  Reform Service (ระบบบริการ)  - เพื�อยกระดบัการบริการที�เหนือความคาดหมาย 

7.  Human Resource Development (พฒันา

บุคลากร)   

 - เพื�อพฒันาบุคลากรทั�งระบบ โดยเนน้ดา้น Leadership และ 

Engagement 

1.1.2 การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สําคัญ  

ในปี 2563 บริษทัไม่มีการเปลี�ยนแปลงอาํนาจในการควบคุมบริษทั และลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

1.1.3 ในปี 2563 บริษทัไม่มีการระดมทุนเพิ�มเติม 

1.1.4 ในปี 2563 บริษทัไม่มีการเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือขอ้ผกูพนัอื�นใดเพิ�มเติม 

1.1.5 ชื�อ สถานที�ตั�งสํานักงานใหญ่ ประเภทธุรกจิ เลขทะเบียนบริษทั โทรศัพท์ โทรสาร เวบ็ไซต์บริษทั 

จาํนวนและชนิดของหุ้นที�จาํหน่ายได้แล้วทั�งหมดของบริษทั 

ชื�อบริษทั บริษทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) 

สํานักงานใหญ่ตั�งอยู่ที� 

 

โรงพยาบาลเอกชล 

เลขที� 68/3 หมู่ที� 2 ถนนพระยาสจัจา ตาํบลบา้นสวน อาํเภอเมือง 

จงัหวดัชลบุรี 20000 
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ประเภทธุรกจิ โรงพยาบาลเอกชน 

เลขทะเบียนบริษทั บมจ.0107537001064 

โทรศัพท์ / โทรสาร / เวบ็ไซต์ โทรศพัท ์: 0-3893-9999 โทรสาร : 0-3827-3848 

เวบ็ไซต ์: www.aikchol.com 

ทุนจดทะเบียน 150,000,000บาท 

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 149,909,264บาท 

จาํนวนหุ้นสามญั 149,909,264 หุน้ ราคาที�ตราไว ้หุน้ละ 1 บาท 

1.2  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษทัดาํเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ประกอบดว้ย โรงพยาบาลเอกชล มีความสามารถในการรับ

ผูป่้วยไวค้า้งคืนจาํนวน 210 เตียง และโรงพยาบาลเอกชล 2 มีความสามารถในการรับผูป่้วยไวค้า้งคืนจาํนวน 

100 เตียง โดยใหบ้ริการดูแลรักษาผูป่้วยครอบคลุมการใหบ้ริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนั ตรวจรักษา และ

ฟื� นฟูโรคทั�วไป และโรคเฉพาะทาง ทั�งนี� โรงพยาบาลมุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทยที์�มีคุณภาพดว้ย

อตัราค่าบริการที�คุม้ค่าและสมเหตุสมผล 

1.2.1 โครงสร้างรายได้ 

บริษทัมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล ไดแ้ก่ โรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 2 

โดยในปี 2563 บริษทัมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการแยกไดด้งันี�  

รายได้จากการประกอบกิจการ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

รายไดค่้ารักษาพยาบาล 1,405,474,475 1,656,021,463 1,636,781,435 

รายไดอื้�นๆ 35,058,824 40,748,463 34,989,541 

1.2.2  ข้อมูลเกี�ยวกบัผลติภัณฑ์ 

(1)  ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ  การใหบ้ริการทางการแพทยข์องโรงพยาบาลประกอบดว้ย 

 คลินิกหวัใจ  

 คลินิกอายรุกรรมทั�วไป  

 คลินิก หู คอ จมกู  

 คลินิกจกัษุ  

 คลินิกศลัยกรรมทั�วไป  

 คลินิกศลัยกรรมกระดูกและขอ้ 

 งานวิสญัญีวิทยา 

 คลินิกสูติ-นรีเวช 

 คลินิกกมุารเวช 

 คลินิกศลัยกรรมเดก็ 

 คลินิกทนัตกรรม 

 คลินิกโรคผิวหนงั 

 คลินิกทางเดินอาหารและตบั 

 คลินิกไตเทียม 

 คลินิกโรคทางเดินปัสสาวะ 

 คลินิกกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์ฟื� นฟ ู

 คลินิกจิตเวช 

 แผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 

 แผนกศูนยบ์ริการสุขภาพ 

 แผนกรังสีวินิจฉยั และ เทคโนโลยีทางการแพทย ์

 พรีเมี�ยมคลินิก 

 คลินิกประกนัสงัคม 
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 ศูนย์กระดูกสันหลงัแห่งภาคตะวนัออก รพ.เอกชล  

ในปี 2563 โรงพยาบาลเอกชลไดล้งนามความร่วมมือกบัโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ เพื�อจดัตั�งศูนย์

กระดูกสันหลงั (Absolute Spine Care Center) มีวตัถุประสงคเ์พื�อวินิจฉยัและวิเคราะห์โรค โดยมีทีมแพทย์

ผูเ้ชี�ยวชาญจากโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ ให้บริการตรวจรักษาผูป่้วยที�สงสัยและมีปัญหาความผิดปกติทาง

กระดูกสนัหลงั ไขสนัหลงัและเสน้ประสาท ทั�งการปวดหลงั ปวดคอเรื�อรัง พร้อมดว้ย "เทคโนโลยีการผ่าตดั

ผ่านกลอ้ง Endoscope อนัทนัสมยั ในราคามิตรภาพ" ซึ� งเป็นมิติใหม่ของการให้บริการทางการแพทยข์อง

โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ ที�เรียกว่า “บาํรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก” คือการนาํองค์ความรู้ทางการแพทย ์

บุคลากรที�มีประสบการณ์และเทคโนโลยี ของโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ที�ไดส้ั�งสมมามากกว่า 40 ปี มาร่วม

มือกบัโรงพยาบาลเอกชลโดยร่วมกนัจดัตั�ง ศูนยก์ระดูกสันหลงัแห่งภาคตะวนัออก ณ โรงพยาบาลเอกชล 

ดว้ยมาตรฐาน เอกชล + บาํรุงราษฎร์ ผนึกกาํลงัร่วมมือกนัให้บริการทางการแพทยอ์ย่างใกลชิ้ด โดยทีม

แพทยแ์ละผูช้ ํานาญการเฉพาะทาง รวมทั� งเทคโนโลยีการรักษาโรคกระดูกสันหลงัที�ทันสมยัด้วย อาทิ

เช่น การผ่าตดัดว้ยกลอ้ง Endoscope ที�มีแผลเลก็ฟื� นตวัเร็ว เพื�อผลการรักษาและคุณภาพชีวิตที�ดีของผูป่้วย

เป็นสาํคญั 

(2)  การตลาดและการแข่งขัน 

นโยบายการตลาด 

ลูกคา้หลกัของบริษทัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้ทั�วไป และกลุ่มลูกคา้

โครงการสวสัดิการดา้นสุขภาพของภาครัฐ 

1.  กลุ่มลกูคา้ทั�วไป ไดแ้ก่ ลกูคา้เงินสด ลกูคา้ประกนัชีวิต ลกูคา้คู่สญัญา ลกูคา้พ.ร.บ. ลูกคา้กองทุน

เงินทดแทน 

2.  กลุ่มลูกค้าโครงการสวัสดิการด้านสุขภาพของภาครัฐ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าตามโครงการ

ประกนัสงัคม และกลุ่มลกูคา้สวสัดิการขา้ราชการ 

ภาวะการตลาดและการแข่งขัน 

 ผูบ้ริหารระดบัสูงต่างยอมรับวา่ โควิด-19 ทาํใหโ้ครงสร้างเศรษฐกิจเปลี�ยนไปโดยสิ�นเชิง และกาํลงั

จะกลายเป็น “New Normal” หรือความปกติใหม่ของโลก เศรษฐกิจ พฤติกรรม ของผูบ้ริโภคที�กาํลงั

เปลี�ยนไป ทาํใหภ้าคธุรกิจตอ้งวิ�งตามเพื�อช่วงชิงฐานลูกคา้เอาไวใ้หม้ากที�สุด มาตรการที�ทางรัฐบาลประกาศ 

Lockdown หรือปิดประเทศ เพื�อเป็นการยกระดบัมาตรการในการสกดักั�นการระบาดของโรค โควิด-19 โดย

การควบคุมการจาํกดัการเดินทาง การยกเลิกกิจกรรมในที�สาธารณะ การกกัตวัเองอยู่ที�บา้น ทาํใหค้นไขที้�ไม่

เจ็บป่วยฉุกเฉินหลีกเลี�ยงการเขา้รับการรักษา ส่งผลให้รายไดข้องโรงพยาบาลเอกชน ทั�งในกลุ่มที�พึ�งพา

รายไดจ้ากคนไขต่้างชาติในสัดส่วนที�สูง  และในบางพื�นที�ที�อยู่ในโซนอุตสาหกรรม ก็จะมีรายไดล้ดลง 

โรงพยาบาลจึงตอ้งแบกรับค่าใชจ่้ายและตน้ทุนที�สูงขึ�น จึงกดดนัการทาํกาํไรของธุรกิจ ดงันั�นภาพรวมรายได้

ของโรงพยาบาลเอกชนโดยทั�วไป จะหดตวัลงและอตัราการเติบโตกล็ดลงเช่นกนั 

ดว้ยธุรกิจโรงพยาบาลที�เกิดการเปลี�ยนแปลงจากโรค โควิด-19 ก็จะเป็นทิศทางของธุรกิจระยะยาวที�

ผูบ้ริหารตอ้งปรับแผนและวางกลยุทธ์ในมุมมองแบบใหม่ เช่น หากบางโรงพยาบาลเนน้ทางผูป่้วยนอกก็จะ
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เห็นวา่มีผูป่้วยนอกเดินทางมารักษานอ้ยลง กจ็าํเป็นตอ้งปรับระบบใหม่โดยนาํเทคโนโลยีมาเป็นตวัประสานใน

การใหบ้ริการ เนน้การดูแลติดตามไม่ใหเ้กิดโรครุนแรงหรือการวิเคราะห์โรคก่อนการเกิดโรคแทรกซอ้น หรือ

บางโรงพยาบาลที�เนน้ไปยงักลุ่มผูป่้วยในที�เป็นโรคเฉพาะทาง ก็จะมีการผ่าตดั มีการวิเคราะห์โรคโดยแพทย์

ผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะทางหลายดา้นมากขึ�น จากสถานการณ์ที�รอคนไขเ้ขา้โรงพยาบาล กจ็ะกลายเป็นตอ้งติดตามไป

หาคนไขแ้ทนรอใหบ้ริหารตามระบบเดิมๆ ในมุมมองประชาชนหลงัภาวะโรคระบาด ก็จะหนัมาสนใจศึกษา

ดูแลตวัเองมากขึ�น  ดูแลดา้นอาหารโภชนาการ การออกกาํลงักาย เพื�อหลีกเลี�ยงการเจบ็ป่วยทั�งหลาย 

ดงันั�นจึงประเมินวา่จากที�หลายธุรกิจยงัไม่ฟื� นตวั และธุรกิจโรงพยาบาลก็ไดรั้บผลกระทบดว้ย สิ�งที�

ตอ้งติดตามคือประสิทธิผลของการเยียวยาในการไดรั้บความช่วยเหลือหรือความสําเร็จของวคัซีนที�จะมา

ช่วยเหลือประชากรโลก สําหรับบางโรงพยาบาลที�ไดมี้การลงทุนธุรกิจไปตั�งแต่ตน้ปี สิ�งที�ตอ้งทาํคือการ

ประคบัประคองธุรกิจสําคญั คงตอ้งใชทุ้กมาตรการทั�งพกัหนี�  เติมรายไดเ้พื�อช่วยรักษาการจา้งงาน รักษา

เสถียรภาพทาการเงินต่อไป 

 อีกมุมมองของโรคระบาด โควิด-19 ที�รัฐบาลไทยประสบความสําเร็จในการจดัการลดการแพร่

ระบาดของโรค โควิด-19 หรือควบคุมโรคระบาดได ้ประกอบกบัภาพลกัษณ์ ความมีนํ�าใจในการช่วยเหลือ

ซึ�งกนัและกนั   และดูแลชาวต่างประเทศโดยไม่เลือกปฏิบติั ซึ� งแตกต่างจากบางประเทศ จึงทาํใหค้นต่างชาติ

ยงัมีความตอ้งการเขา้มาท่องเที�ยวและรับบริการดา้นสุขภาพมากขึ�น ซึ� งอาจจะสร้างรายได ้และช่วยฟื� นฟู

เศรษฐกิจประเทศไทยหลงัโควิด ไดล้ดระดบัการแพร่เชื�อแลว้ 

(3)  การจดัหาผลติภัณฑ์และบริการ 

 โรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 2 มีทีมแพทย์ผูเ้ชี�ยวชาญ และมีประสบการณ์ ใน

หลากหลายสาขา ที�พร้อมใหบ้ริการและรักษาผูป่้วยตลอด 24 ชม. ทั�งนี� จากโรคระบาด โควิด-19 ทาํใหก้าร

ให้บริการทาํไดย้ากมากขึ�น อนัเนื�องมาจากความกงัวลว่าจะไดรั้บเชื�อจากการมาโรงพยาบาล ดงันั�น ในปี 

2563 จึงเป็นปีที�บริษทันาํเอาเทคโนโลยีต่างๆ มาใชร่้วมกบัการรักษา  

- การพูดคุยแบบ Real-time ระหว่างแพทยก์บัผูป่้วยผ่านระบบออนไลน์ในกลุ่มผูป่้วยโรคเรื� อรัง 

เช่น เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง โรคหวัใจ และมีการจ่ายยาโดยจดัส่งทางไปรษณียด่์วนพิเศษ

หลงัพบแพทยแ์ลว้ 

- ให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที�ให้แก่พนักงานภายในองค์กรและบริษทัต่างๆ โดยมี

เจา้หนา้ที�และทีมแพทยที์�เชี�ยวชาญ พร้อมหอ้งปฏิบติัการเคลื�อนที�ที�มีคุณภาพเพื�ออาํนวยความ

สะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการ 

- การออกฉีดวคัซีนโรคไขห้วดัใหญ่ ใหก้บัพนกังานของบริษทัคู่สัญญาโดยที�พนกังานไม่ตอ้งมา

ที�โรงพยาบาล 

- จดัทาํ Application Line ของโรงพยาบาลเพื�อใหค้าํปรึกษาดา้นสุขภาพใหก้บัผูรั้บบริการ 

เหล่านี� เป็นการจดัหาบริการเพื�อใหเ้ขา้ถึงผูรั้บบริการมากที�สุด ซึ� งปี 2563 ถือเป็นการเปลี�ยนแปลง

ดา้นการใหบ้ริการทางการแพทยข์องบริษทัเป็นอย่างมากนอกจากนี�บริษทัไดมี้การลงนามความร่วมมือทาง

การแพทยแ์ละความร่วมมือทางวิชาการ เพื�อพฒันาศกัยภาพการใหบ้ริการอยา่งต่อเนื�อง 
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ความร่วมมอืทางการแพทย์ 

โรงพยาบาลเอกชล ไดล้งนามความร่วมมือเป็นพนัธมิตรกบัโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ โดยเปิดศูนย์

กระดูกสันหลงั (Absolute Spine Care Center) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อวินิจฉัยและวิเคราะห์โรค โดยทีม

แพทยผ์ูเ้ชี�ยวชาญจากโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ ใหบ้ริการเฉพาะทางสาํหรับผูที้�มีปัญหาเรื�องกระดูกสันหลงั 

ดว้ย "เทคโนโลยีการผ่าตดัผ่านกลอ้ง Endoscope อนัทนัสมยั ในราคามิตรภาพ" ที�มีแผลเลก็ฟื� นตวัเร็วเพื�อ

ผลการรักษาและคุณภาพชีวิตที�ดีของผูป่้วยเป็นสาํคญั 

ความร่วมมอืทางวชิาการ 

บริษทัไดล้งนามความร่วมมือทางวิชาการกบัสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ในการจดัทาํโครงการ

ความร่วมมือทางการศึกษา รวมถึงก่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่และการวิจยั ตลอดจนการพฒันาบุคลากรของทั�ง 

2 ฝ่าย โดยวตัถุประสงค์ของข้อตกลงความร่วมมือ ได้แก่ ร่วมกันพฒันาองค์ความรู้ทางวิชาการ และ

แลกเปลี�ยนขอ้มูลวิชาการอนัเป็นประโยชน์ พฒันาองค์ความรู้ภาคปฏิบติัโดยเฉพาะอย่างยิ�งคณะพยาบาล

ศาสตร์ และคณะวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพอื�นๆ ในอนาคต 

(4) ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ  ปี 2563 

รายการ 
มูลค่าตาม 

บัญชีสุทธิ 
 ลกัษณะกรรมสิทธิ�  

วงเงนิของภาระ

หลกัประกนั

ทรัพย์สิน 

ที�ดิน            60,160,300   ส่วนหนึ�งใชเ้ป็นหลกัประกนั

เบิกเงินเกินบญัชี  
30 ลา้นบาท 

อาคารและส่วนประกอบ          264,832,243  

ที�ดิน            48,000,000  

 ใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มื  300 ลา้นบาท อาคารและส่วนประกอบ          264,546,111  

งานระหวา่งก่อสร้างและติดตั�ง                 782,154  

เครื�องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์            62,447,622   เป็นของบริษทั  - 

เครื�องตกแต่งและติดตั�ง              3,610,855   เป็นของบริษทั  - 

อุปกรณ์สาํนกังานและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน            49,657,272   เป็นของบริษทั    

ยานพาหนะ              4,393,693   เป็นของบริษทั  - 

งานระหวา่งก่อสร้างและติดตั�ง            15,165,306   เป็นของบริษทั  - 

 

         773,595,556  

        (5)  งานที�ยงัไม่ไดส่้งมอบ –ไม่มี— 

 

1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นบริษทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั 

(มหาชน) ในปี 2535 และดาํเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ประกอบดว้ย โรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาล

เอกชล 2  
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1.3.1  บริษทัไม่มีโครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทัเนื�องจากไม่มีบริษทัยอ่ย 

1.3.2  บริษทัไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ถือหุน้ในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมเกิน

กวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงของบริษทั 

 1.3.3  ธุรกิจหลกัของบริษทัมิไดมี้ความสัมพนัธ์หรือเกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจอื�นของผูถื้อหุ้น

รายใหญ่อยา่งมีนยัสาํคญั 

1.3.4  ผู้ถือหุ้น 

(1)   รายชื�อผูถื้อหุน้ใหญ่ 

 ก.  กลุ่มผูถื้อหุน้ที�ถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก 

 รายชื�อผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 อนัดบัแรก ของบริษทั ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ล่าสุด เมื�อ

วนัที� 4 มีนาคม 2563 มีดงันี�  

No. Name Number of Share % 

1 นายอภิรักษ ์ วานิชและคู่สมรส 19,020,084 12.69% 

2 บริษทั เจียรวานิช จาํกดั 12,612,000 8.41% 

3 นางเตือนจิตต ์ กิตติวฒุ 9,994,140 6.67% 

4 นางพจนา มาโนชและคู่สมรส 4,317,408 
 

 
นายสิริพจน์ มาโนช (บุตร) 1,713,596 

 

 
นายคุณพฒัน ์ มาโนช (บุตร) 1,552,384 

 

 
นายสิทธิพจน ์ มาโนช (บุตร) 1,560,284 

 

 
รวม 9,143,672 6.10% 

5 บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) 7,065,300 4.71% 

6 นางสาวรจนา วานิช 6,062,940 4.02% 

7 นางสาวอรนุช วานิช 5,801,016 3.87% 

8 นางสาวองัคณา วานิช 5,325,984 3.55% 

9 นางอญัชลี เทพบุตร 4,917,972 3.28% 

10 นางสาวอมรรัตน์ เกษมศกัดากร 4,861,740 3.24% 

      ข.  กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัไม่มีพฤติการณ์ที�มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการจดัการ

หรือการดาํเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 

 (2)  บริษทัไม่ไดด้าํเนินธุรกิจรูปแบบ Holding company 

 (3)  บริษทัไม่มีขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้ใหญ่ 
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1.4  จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

1.4.1  บริษทัมีทุนจดทะเบียน 150,000,000บาท เรียกชาํระแลว้ 149,909,264บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 

149,909,264หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท ไม่มีหุน้บุริมสิทธิ 

1.4.2  บริษทัไม่มีหุน้ประเภทอื�นนอกจากหุน้สามญั 

1.4.3  บริษทัไม่มีหุน้หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ 

1.5  การออกหลกัทรัพย์อื�น ในปี 2563  

 --ไม่มี-- 

1.6  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

หากไม่มีเหตุจาํเป็นอนัใด คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายที�จะเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้จ่ายเงินปัน

ผลของบริษัท ให้แก่ผูถื้อหุ้นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังจากชําระภาษีแล้ว 

ทั�งนี�ประวติัการจ่ายเงินปันผล จากการดาํเนินการของบริษทัในช่วง 5 ปีที�ผา่นมา สรุปไดด้งันี�  

การจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงาน

ประจาํปี 
2562 2561 2560 2559 2558 

อตัรากาํไรสุทธิต่อหุน้ของบริษทั (งบการเงินรวม) 0.89 0.94 0.85 1.22 1.07 

อตัราเงินปันผลต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.45 0.48 0.44 0.63 0.55 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อหุน้/กาํไรสุทธิต่อหุน้ 50.66% 51.14% 51.58% 51.74% 51.46% 

วนัที�จ่ายเงินปันผล 18/05/63 17/05/62 18/05/61 19/05/60 18/05/59 
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2.  การบริหารจัดการความเสี�ยง 

2.1  นโยบายการบริหารความเสี�ยง 

บริษทัฯ ตระหนักถึงความสําคญัของการบริหารความเสี�ยงซึ� งถือเป็นองค์ประกอบที�สําคญัของ

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี โดยเชื�อมั�นว่าการบริหารความเสี�ยงเป็นกลไกสาํคญัและเป็นเครื�องมือในการ

บริหารงานที�จะทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษทัที�ตั�งไว ้ตลอดจนช่วยลดอุปสรรคหรือสิ�งที�

ไม่คาดหวงัที�อาจจะเกิดขึ�นทั�งในดา้นผลกาํไร การปฏิบติังาน ความเชื�อถือจากผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย

อื�นๆ ต่อบริษทั คณะกรรมการบริษทัจึงกาํหนดนโยบายการบริหารความเสี�ยงสาํหรับบริษทัดงันี�  

1.  บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจภายใตค้วามเสี�ยงที�ยอมรับไดเ้พื�อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรโดย

กาํหนดให้การบริหารความเสี�ยงเป็นส่วนหนึ� งของการตดัสินใจการวางแผนกลยุทธ์และจดัทาํแผนธุรกิจ 

รวมถึงกระบวนการบริหารงานโครงการต่างๆ 

2.  การบริหารความเสี�ยงเป็นหนึ� งในวฒันธรรมสําคญัขององค์กร ที�จาํเป็นตอ้งดาํเนินการอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยกาํหนดให้การบริหารความเสี�ยงเป็นความรับผิดชอบของผูบ้ริหารและ

พนกังานในทุกระดบัชั�นที�ตอ้งตระหนกัถึงความเสี�ยงที�มีในการปฏิบติังานในหน่วยงานของตนและองคก์ร 

โดยใหค้วามสาํคญัในการบริหารความเสี�ยงดา้นต่างๆ ในระดบัที�เพียงพอและเหมาะสม 

3.  กาํหนดใหมี้กระบวนการ แนวทาง และมาตรการในการบริหารความเสี�ยง ที�มีคุณภาพเหมาะสม

ในระดบัสากลและเพียงพอ รวมถึงการบ่งชี�  วิเคราะห์ ประเมิน จดัลาํดบั จดัการ ควบคุม ติดตาม รายงาน 

ประเมินผล และสื�อสารใหข้อ้มลูเกี�ยวกบัความเสี�ยงอยา่งต่อเนื�อง สมํ�าเสมอ และปฏิบติัทั�วทั�งบริษทั 

4.  ความเสี�ยงที�มีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รทั�งหมด ตอ้งไดรั้บการดาํเนินการ

ดงันี�  

-   ระบุความเสี�ยงอยา่งทนัเวลา 

-   วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลาํดับโอกาสของการเกิดความเสี� ยงและผลกระทบ หากเกิด

เหตุการณ์ 

-   บริหารจดัการความเสี�ยงให้สอดคลอ้งตามกระบวนการบริหารความเสี�ยงที�กาํหนดไวโ้ดย

คาํนึงถึงค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งและผลกระทบที�ไดรั้บจากการจดัการความเสี�ยงดงักล่าว 

-   ติดตามและประเมินผล เพื�อใหม้ั�นใจวา่ความเสี�ยงขององคก์รไดรั้บการจดัการอยา่งเหมาะสม 

5.  ความเสี�ยงที�อาจกระทบต่อแผนธุรกิจและกลยุทธ์ขององคก์รซึ� งอยู่ในระดบัสูงและสูงมาก ตอ้ง

รายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัรับทราบ 

6.  คณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้าํกบัดูแลและสนบัสนุนการนาํนโยบาย การบริหารความเสี�ยงนี� ไป

ปฏิบติัในบริษทัผา่นทางประธานกรรมการบริหาร 

7.  คณะกรรมการบริษทั เป็นผูก้าํกบัดูแลการนาํนโยบายและกรอบการบริหารความเสี�ยงไปปฏิบติั

ภายในบริษทั ติดตามกระบวนการบริหารความเสี�ยง ความเพียงพอของการจดัการความเสี�ยงที�สาํคญั 
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8.  ฝ่ายจัดการ เป็นผู ้รับผิดชอบในการนํานโยบายการบริหารความเสี� ยงไปปฏิบัติ  โดย

คณะกรรมการบริษทั ติดตามการนาํไปใชอ้ยา่งต่อเนื�อง 

9. ในกรณีที�ฝ่ายจดัการพบว่านโยบายการบริหารความเสี�ยงไม่เหมาะสมกบัสภาพการดาํเนินธุรกิจ

ตอ้งนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื�อขออนุมติัในการปรับปรุงนโยบายบริหารความเสี�ยง 

10. คณะกรรมการบริษทัจะทบทวนนโยบายการบริหารความเสี�ยงทุกปี เพื�อให้มั�นใจว่านโยบาย

ดงักล่าวยงัเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม การดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

2.2  ปัจจัยความเสี�ยงต่อการดําเนินธุรกจิของบริษัท 

 แมว้่าการรักษาพยาบาลจะเป็นหนึ� งในปัจจยัสี�แต่จากความตอ้งการของผูบ้ริโภคที�เปลี�ยนแปลงไป 

สภาวะเศรษฐกิจที�มีความผนัผวน ตลอดจนโรคอุบติัใหม่ ซึ� งทาํใหบ้ริษทัตอ้งเผชิญกบัความกดดนัในเรื�อง

รายไดอ้นัเนื�องจากสภาพเศรษฐกิจที�ไม่เอื�ออาํนวย และสภาวะของโรคระบาดที�ส่งผลกระทบไปทั�วโลก ในปี 

2563 เป็นปีที�ทาํใหบ้ริษทัตอ้งเผชิญกบัความเสี�ยงรอบดา้น ซึ�งปัจจยัเสี�ยงหลกัๆ ที�เขา้มากระทบ ไดแ้ก่ 

 ความเสี�ยงจากโรคอุบัตใิหม่โรคโควดิ-19 

 การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทาํให้ผูเ้ขา้รับบริการทางการแพทยมี์ขอ้จาํกดัในการเขา้รับบริการ 

รวมถึงความตระหนกและกงัวลต่อการติดเชื�อ ทาํใหค้นไขที้�ไม่เจ็บป่วยฉุกเฉินหลีกเลี�ยงการเขา้รับการรักษา 

รวมถึงการหยดุชะงกัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางประเภท ส่งผลใหร้ายไดข้องโรงพยาบาลลดลง ในขณะที�

ยงัตอ้งแบกรับค่าใชจ่้ายและตน้ทุนที�สูงพอสมควร จึงกดดนัการทาํกาํไรของธุรกิจ 

 ดา้นการดาํเนินงานบริษทัตอ้งปฏิบติัตามมาตรการควบคุมป้องกนัของกระทรวงสาธารณสุขอย่าง

เคร่งครัด มีการคดักรอง คดัแยกผูป่้วยออกจากผูรั้บบริการทั�วไป ทั�งนี�  บริษทัมีมาตรการจดัทาํพื�นที�สําหรับ

แยกตรวจโรคโดยเฉพาะ บริษทัมีคณะกรรมการควบคุมการติดเชื�อโดยมุ่งเนน้การประเมินความเสี�ยง การ

แยกการจดัการเพื�อป้องกนัการแพร่กระจาย โดยคณะกรรมการจะมีการรายงานสถานการณ์การติดเชื�ออย่าง

ต่อเนื�องเพื�อจดัการและป้องกนัความเสี�ยงที�จะส่งผลกระทบต่อผูรั้บบริการและธุรกิจ 

 ความเสี�ยงจากในด้านการแข่งขัน 

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัชลบุรีเป็นธุรกิจที�มีการแข่งขนัสูงเนื�องจากเป็นภูมิภาคที�มีการ

พฒันาทางเศรษฐกิจสู่ระดบัสากล และนอกจากจะแข่งขนักบัโรงพยาบาลเอกชนในระดบัเดียวกนัแลว้ยงัตอ้ง

แข่งขันกับสถานพยาบาลเฉพาะทางต่างๆ ที�มีเพิ�มมากขึ�นในพื�นที�จังหวดัชลบุรีและใกลเ้คียง ตลอดจน

โรงพยาบาลที�ใหบ้ริการในระดบัพรีเมี�ยม กล็งมาแข่งขนัในระดบักลางดว้ยเช่นกนั  

อย่างไรก็ตามบริษทัยงัคงมีความมุ่งมั�นที�จะพฒันาอย่างต่อเนื�องและคงรักษาไวซึ้� งมาตรฐานการ

รับรองคุณภาพ Hospital Accreditation (HA) และมาตรฐาน Joint Commission International (JCI) ของ

สหรัฐอเมริกา 

 ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลง มาตรฐานหรือกฎระเบียบต่างๆ  

บริษทัดาํเนินธุรกิจภายใตก้ารกาํกบัดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุขไดรั้บใบอนุญาตให้ประกอบ

กิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ดาํเนินการสถานพยาบาล และมีการปฏิบติัตามที�กฎหมายกาํหนด 
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นอกจากนี�บริษทัซึ� งเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ดย้ึดถือและปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั

ของตลาดหลกัทรัพยด์ว้ยเช่นกนั  

จากสภาวการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไปจากโรคโควิด-19 ทาํใหบ้ริษทัตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบต่างๆ ที�

ออกมาควบคุมอย่างเคร่งครัดและเขม้งวด ซึ� งบริษทัตอ้งติดตามการเปลี�ยนแปลงมาตรฐานหรือกฎระเบียบ

ต่างๆ ตามที�กฎหมายกาํหนดอย่างต่อเนื�องโดยเฉพาะดา้นการบริการสาธารณสุข เพราะจะส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อการดาํเนินธุรกิจและชื�อเสียงของบริษทั 

 ความเสี�ยงด้านบุคลากรทางการแพทย์ 

บริษทัตอ้งพึ�งพิงบุคลากรทางการแพทยที์�ชาํนาญการ ซึ� งไดแ้ก่ แพทย ์พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร และ

เจา้หนา้ที�เทคนิคต่างๆ ซึ� งปัจจุบนัในธุรกิจโรงพยาบาลจะประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์

ที�ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการทาํให้ตอ้งทบทวนในเรื� องของค่าตอบแทนแพทยเ์พื�อโน้มน้าวบุคลากรทาง

การแพทยที์�มีความเชี�ยวชาญใหอ้ยูท่าํงานกบับริษทั ซึ�งส่งผลกระทบต่อตน้ทุนการดาํเนินงานของบริษทั  

อย่างไรก็ตาม บริษทัไดใ้ห้ความสําคัญกบัการดูแลพนักงานและบุคลากรทางการแพทยโ์ดยให้

สวสัดิการและค่าตอบแทนในระดบัที�เหมาะสม และจากสถานการณ์การเกิดโรคระบาดโควิด-19 หลาย

บริษทัมีนโนบายปลดพนกังาน ทั�งนี�  บริษทั ยงัคงใหค้วามสาํคญักบัการดูแลพนกังานและบุคลากรทางการ

แพทย ์เพื�อใหส้ามารถผา่นวิกฤตไปดว้ยกนัโดยไม่มีนโยบายลดพนกังาน 

 ความเสี�ยงในเงื�อนไขของสํานักงานประกนัสังคม 

แมว้า่ในปี 2563 บริษทัจะตอ้งเผชิญกบัความเสี�ยงและความทา้ทายต่างๆ ประกนัสังคมเป็นอีกหนึ�ง

ปัจจยัที�ส่งผลต่อความเสี�ยงทั�งในดา้นการดาํเนินงานและการเงิน เนื�องจากการจ่ายค่าบริการทางการแพทยที์�

ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงระหว่างสํานกังานประกนัสังคมกบัสถานพยาบาลเอกชนที�เป็นคู่สัญญาซึ� งบริษทัมี

โรงพยาบาลเอกชล 2 ซึ�งเป็นสถานพยาบาลคู่สญัญากบัสาํนกังานประกนัสงัคม แต่ทั�งนี�  ในปี 2563 สาํนกังาน

ประกันสังคมไดเ้พิ�มอตัราค่าบริการทางการแพทยซึ์� งส่งผลดีกบัโรงพยาบาลเอกชล 2ที�ให้บริการลูกค้า

ประกนัสงัคม ทาํใหส้ามารถชดเชยรายไดจ้ากการสูญเสียลกูคา้เงินสด ในสถานการณ์โควิด-19 

อย่างไรก็ตามสํานกังานประกนัสังคมไดใ้ห้ความช่วยเหลือผูป้ระกอบการและผูป้ระกนัตนในกรณี

เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ จากปัญหาโรคระบาดโควิด-19 โดยมีมาตรการผ่อนปรนและเยียวยาประชาชนและ

ผูป้ระกอบการที�ไดรั้บผลกระทบ สาํหรับผูป้ระกนัตนที�อยูใ่นระบบประกนัสงัคมมาตรา 33 และผูป้ระกอบการ

ไดรั้บสิทธิ� ลดหยอ่นเงินสมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคมลกูจา้งและนายจา้งเหลือร้อยละ 3 จากร้อยละ 5  

 ความเสี�ยงการจดัหาผลติภัณฑ์ 

 แนวทางบริหารในช่วงสภาวะฉุกเฉินเช่นนี�   Supply chain หรือห่วงโซ่อุปทาน ทาํใหบ้ริษทัตอ้งมี

แผนบริหารงาน จดัผลิตภณัฑใ์หม้ีประสิทธิภาพ ปลอดภยั ทั�งการจดัการวตัถุดิบ การผลิต โดยเฉพาะ

สินคา้ที�มาจากต่างประเทศ  เพราะดว้ยโรคระบาดต่างประเทศก็ถูกสั�งปิดประเทศ ทางโรงพยาบาลก็

แสวงหากลยทุธ์ทดแทนซึ�งในช่วงเวลานี�    คือการมองหาสินคา้หรือบริการที�ทดแทนธุรกิจที�ติดขดัดว้ยระบบ

ขนส่ง ดว้ยความตอ้งการสินคา้และบริการที�ลดลง ซึ� งปัจจยัหลกัเหล่านี� เกิดจากมาตรการกาํจดัการเดินทาง 

ความระมดัระวงัของธุรกิจ และของประชาชน ทาํใหก้ารขนส่งสินคา้ทางอากาศยากขึ�น ส่งผลใหร้าคาขนส่ง
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สินคา้เพิ�มขึ�น นอกจากนี�มาตรการที�เขม้งวด ในการตรวจสอบสินคา้ หรือผลิตภณัฑท์างการแพทย ์ทาํใหก้าร

เดินทาง รวมถึงการขนส่งโดยรวมมีตน้ทุนมากขึ�นดว้ย ดงันั�นทางบริษทัตอ้งมาวิเคราะห์และประเมินความ

เสี�ยงดว้ยการทบทวน แหล่ง supply ทุกประเภท และพิจารณาความสําคญั ที�ตอ้งมีบริษทัคู่คา้ที�สามารถ

ใหบ้ริการหรือส่งผลิตภณัฑไ์ดร้วดเร็ว โดยบริษทัตอ้งประเมินปริมาณที�ตอ้งคงสต๊อกไว ้ใหเ้พียงพอไม่ขาด

แคลน สาํหรับอีกทางเลือกคือเลือกซื�อใชสิ้นคา้ที�ผลิตภายในโซนประเทศตะวนัออก ที�ไดรั้บการรับรองและ

ผา่นองคก์ารอาหารและยา หรือสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย 

 
3.  การขบัเคลื�อนธุรกจิเพื�อความยั�งยนื 

3.1  นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั�งยนื 

 บริษทัมีแนวทางในการจดัทาํนโยบายดา้นความยั�งยืนโดยมีเป้าหมายการจดัการในปี 2564 อย่างไรก็

ตามตลอดระยะเวลาที�ผา่นมา บริษทัมีเจตนารมณ์ในการพฒันาธุรกิจที�คาํนึงถึงชุมชน สังคมและสิ�งแวดลอ้ม 

ปี 2563 บริษทัจดัทาํโครงการ “เอกชลสุขภาพดีสู่ชุมชน” และโครงการ “เอกชล ปันนํ�าใจ ใหเ้ลือด” ซึ� งเป็น

โครงการที�บริษทัดาํเนินการมาอยา่งต่อเนื�องทุกปี 

 เอกชลสุขภาพดีสู่ชุมชน : ในปีที�ผ่านมาบริษทัไดเ้นน้ความสําคญัไปที�การพฒันาชุมชนบริเวณ

ใกลเ้คียงสถานที�ตั�งโรงพยาบาลเอกชลโดยความร่วมมือกบัเทศบาลเมืองบา้นสวน และที�ตั�งโรงพยาบาลเอก

ชล 2 โดยความร่วมมือกบัเทศบาลเมืองอ่างศิลา ทั�งนี� ในโครงการเอกชลสุขภาพดีสู่ชุมชน ไดมี้การจดัแบ่งทีม

บุคลากรทั�งทางการแพทย ์พยาบาลและหน่วยงานสนบัสนุนลงพื�นที�ตรวจสุขภาพใหก้บัผูสู้งอายุ และผูพิ้การ

ตลอดจนใหค้วามรู้ดา้นการดูแลสุขอนามยั และความรู้ทั�วไปดา้นการดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุ ผูพิ้การและ

ผูดู้แลบุคลากรกลุ่มเหล่านี�  

 เอกชน ปันนํ�าใจให้เลอืด : เป็นโครงการหลกัที�บริษทัดาํเนินการมาอยา่งต่อเนื�องเป็นระยะเวลาหลาย

ปี เนื�องจากธุรกิจของบริษทัเป็นธุรกิจโรงพยาบาล ซึ�งมีความจาํเป็นอย่างยิ�งที�จะตอ้งเกี�ยวขอ้งกบัการใหเ้ลือด 

ใหชี้วิต ดงันั�นแลว้ในโครงการปันนํ�านํ� าใจใหเ้ลือดนี�  บริษทัไดร่้วมมือกบัสภากาชาดไทย จงัหวดัชลบุรี เพื�อ

เปิดรับบริจาคเลือดจากบุคลากรในโรงพยาบาล และบุคคลที�สนใจ เพื�อนาํเลือดที�ไดรั้บการบริจาคส่งต่อการ

ช่วยชีวิตใหก้บัผูป่้วยทั�งในพื�นที�จงัหวดัชลบุรีและใกลเ้คียง 

3.2  การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ 

3.2.1  ห่วงโซ่คุณค่าธุรกจิ 

กจิกรรมหลกั (Primary Activities) 

(1)  การจดัหายา เวชภัณฑ์ และ อุปกรณ์การแพทย์ ที�มคุีณภาพทันสมยัและเพยีงพอต่อความต้องการ 

 ภายใต้การระบาดของโรค โควิด-19 ทาํให้บริษทัต้องพยายามเปลี�ยนแปลงแนวทางในการ

ตอบสนองความพึงพอใจของลกูคา้ เพื�อเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขนั ในระบบการบริหารยา เวชภณัฑ์

และอุปกรณ์ทางการแพทย ์ในช่วงที�มีการระบาดอย่างรุนแรงนั�น ยา เวชภณัฑ ์และอุปกรณ์ทางการแพทยมี์
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ราคาสูงขึ� นมาก การจัดหาซื� อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที� มีประสิทธิภาพนั�นประสบกับ

อุปสรรคในการจดัซื�อ ดงันั�น ยา เวชภณัฑ ์และอุปกรณ์ทางการแพทยที์�บริษทัเคยจดัหาจากต่างประเทศ ไดมี้

การปรับเปลี�ยนเป็นจัดหาจากภายในประเทศเพียงอย่างเดียว โดยพิจารณาจากคู่ค้าเดิมของบริษทัก่อน

เนื�องจากปริมาณการซื�อไม่สามารถทาํไดใ้นปริมาณมากสาเหตุจากผูรั้บบริการ/ผูป่้วยลดลงซึ� งการจดัหาใน

ปริมาณที�นอ้ยนั�นจะทาํให้มีราคาค่อนขา้งสูงขึ�น ดงันั�นดว้ยความสัมพนัธ์กบัคู่คา้จึงทาํให้สามารถจดัหายา 

เวชภณัฑ ์และอุปกรณ์ทางการแพทย ์ไดอ้ย่างเพียงพอและตรงตามความตอ้งการ สามารถประหยดัตน้ทุนลง

ได ้รวมถึงการชาํระเงินตรงเวลาสามารถทาํใหบ้ริษทัรักษาคู่คา้และเจรจาต่อรองกบัคู่คา้ไดด้ว้ยเงื�อนไขธุรกิจ

ที�ติดต่อกนัมาอยา่งยาวนาน 

(2)  การให้คําปรึกษาและตรวจรักษาที�มปีระสิทธิภาพ 

กระบวนการตรวจรักษานอกจากบริษทัจะเปิดให้บริการ ณ ที�ทาํการของโรงพยาบาลเอกชล และ

โรงพยาบาลเอกชล 2 แลว้ บริษทัยงัดาํเนินการใหบ้ริการเชิงรุกเพื�อใหเ้ขา้ถึงผูรั้บบริการไดม้ากที�สุด โดยการ

ใหบ้ริการตรวจรักษาในรูปแบบ Health Home Service เช่น ใหบ้ริการพบแพทยผ์่านโซเชียลมีเดียและจดัส่ง

ยาใหท้างไปรษณียส์าํหรับผูป่้วยโรคเรื� อรังที�เป็นผูป่้วยมีประวติัการรักษาเดิม ใหบ้ริการทาํแผลนอกสถานที� 

ฉีดวคัซีนให้กบับริษทัคู่สัญญาโดยที�ไม่ตอ้งมาโรงพยาบาล ตลอดจนการให้คาํปรึกษาในดา้นสุขภาพผ่าน 

Application Line  

นอกจากนี�แลว้ทางโรงพยาบาลไดว้างแผนการป้องกนัและรักษาสิ�งแวดลอ้มโดยมีกระบวนการการ

จดัการสารเคมีและขยะอนัตรายซึ� งเป็นกระบวนการที�เกิดจากกระบวนการใหบ้ริการหลกั ซึ� งบริษทักาํหนด

แนวทางเกี�ยวกบัการดูแล จดัเกบ็ และขนยา้ยขยะ วตัถุติดเชื�อและอนัตราย โดยกาํหนดเป็นนโยบายเรื�องการ

จดัการขยะในโรงพยาบาล ให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกาํหนดให้มีคณะกรรมการ

สิ�งแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยัเป็นผูดู้แลรับผิดชอบ 

 (3)  ศูนย์สุขภาพหรือโรงพยาบาลที�ให้บริการทางการแพทย์ที�ทันสมยั 

 การใหบ้ริการของโรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 2 เปิดใหบ้ริการตลอด 24 ชั�วโมงโดย

มีแพทยผ์ูเ้ชี�ยวชาญในการใหบ้ริการตรวจรักษา ตลอดจนมีการแสวงหาพนัธมิตรทางธุรกิจเพื�อใหก้ารบริการ

รักษาเฉพาะทางมีความครอบคลุมมากขึ�นทั�งโรคที�มีความซบัซอ้นและโรคเฉพาะทาง 

 ในปี 2563 โรงพยาบาลเอกชลไดล้งนามบนัทึกความร่วมมือกบัโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์เพื�อเปิด

ศูนยก์ระดูกสนัหลงั เพื�อพฒันาการใหบ้ริการที�ทนัสมยัมากยิ�งขึ�น 

 (4)  การตลาดและการขาย  

 การกาํหนดค่าบริการและรักษาพยาบาลที�เหมาะสมและคุม้ค่าเพื�อใหมี้ความเป็นธรรมกบัผูป่้วยมาก

ที�สุด ตลอดจนภาครัฐมีมาตรการควบคุมราคายา เวชภณัฑ ์และการบริการทางการแพทย ์ไดมี้ผลบงัคบัใชม้า 

ตั�งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ซึ�งบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรการดงักล่าว 

 (5)  การบริการหลงัการขาย 

 ใหก้ารติดตามและดูแลผูป่้วยหลงัการรักษาอย่างใกลชิ้ด มีการโทรศพัทติ์ดตามการนดัหมายเพื�อให้

ผูป่้วยไดรั้บการรักษาที�ตรงตามกาํหนดเวลา 
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 กจิกรรมสนับสนุน (Support activities) 

ในกิจกรรมหลกัของห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจบริการนั�น บริษทัมีการพฒันากิจกรรมสนับสนุนอย่าง

ต่อเนื�องคือการพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถ เพื�อที�จะไดน้าํความรู้ ความสามารถนั�น มาพฒันา

เทคโนโลยีและคุณภาพในการใหบ้ริการ 

3.2.2  การวเิคราะห์ผู้มส่ีวนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกจิ 

กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
ความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้

เสีย 

การตอบสนองความคาดหวงัของ 

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ภายในองคก์ร   

- ผูถื้อหุน้ * ผลการดาํเนินงานที�ดีและ

การเติบโตของธุรกิจ 

* ไดรั้บผลตอบแทนที�คุม้ค่า

จากการลงทุน 

* การเปิดเผยขอ้มลูที�ถูกตอ้ง

และทนัต่อเหตุการณ์ 

  จดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

  มีการรายงานสารสนเทศต่อตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อยา่งครบถว้น 

 ใหข้อ้มูลผลการดาํเนินงานผา่นแบบ 

56-1 และรายงานประจาํปีทั�งในรูปแบบ

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

 แสดงขอ้มลูของบริษทัผา่นทางเวบ็ไซต์

ของบริษทั www.aikchol.com หวัขอ้ นกั

ลงทุนสัมพนัธ์ 

 แจง้ข่าวการจดัประชุมผูถื้อหุน้ เผยแพร่

งบการเงิน และการจ่ายเงินปันผล ผา่นทาง

หนงัสือพิมพท์อ้งถิ�นตามหลกัเกณฑข์อง

ตลาดหลกัทรัพย ์

 ดาํเนินงานภายใตก้ารกาํกบัดูแลกิจการที�

ดี 

- พนกังาน * รับฟังและเขา้ใจความ

ตอ้งการของพนกังาน 

* ความผกูพนัระหวา่ง

พนกังานกบัองคก์ร 

* มีการพฒันาศกัยภาพและ

ส่งเสริมการเรียนรู้ 

 สาํรวจความผกูพนัของพนกังาน ปีละ 1 

ครั� ง 

 เพิ�มช่องทางการสื�อสารระหวา่ง

พนกังานโดยนาํ Application Line Group 

มาใช ้

 พฒันาทกัษะและความรู้ในสายอาชีพ

ใหก้บัพนกังาน 

 กาํหนดเสน้ทางความกา้วหนา้ 

 การดูแลสุขภาพและอาชีวอนามยั 
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กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
ความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้

เสีย 

การตอบสนองความคาดหวงัของ 

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ภายนอกองคก์ร   

- ลกูคา้ * ความพึงพอใจต่อการรับ

บริการ 

* การรักษาขอ้มลูส่วนตวั 

* ความปลอดภยัจากการ

รักษาพยาบาล 

 พฒันาการใหบ้ริการของพนกังานทั�วทั�ง

องคก์ร 

 จดัทาํแบบสาํรวจความพึงพอใจในการ

รับบริการ 

- คู่คา้ * การสร้างคุณค่าร่วมกนัใน

การดาํเนินธุรกิจ 

* ดาํเนินธุรกิจกบัคู่คา้ทุกราย

อยา่งเสมอภาคและโปร่งใส 

 งดการรับของขวญั ของรางวลัจากคู่คา้

ทุกราย 

 ชาํระเงินใหก้บัคู่คา้ทุกรายตาม

กาํหนดเวลาที�ไดต้กลงกนัไว ้

 มีการติดต่อสื�อสารกบัคู่คา้เพื�อสร้าง

ความสมัพนัธ์อนัดี 

- ชุมชน และสงัคม * พฒันาคุณภาพชีวิตของ

สงัคมรอบดา้นใหดี้ขึ�น 

* รับฟังขอ้เสนอแนะจาก

ชุมชน 

 ดาํเนินกิจกรรมร่วมกบัชุมชน 

 ใหค้วามรู้ดา้นสุขภาพกบัชุมชนทอ้งถิ�น 

3.3  การจัดการด้านความยั�งยนืในมิติสิ�งแวดล้อม 

3.3.1  นโยบายและแนวปฏิบัตด้ิานสิ�งแวดล้อม 

 ตลอดเวลาที�ผ่านมาทางบริษทัดาํเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดลอ้มมาโดย

ตลอด บริษทัใหค้วามสาํคญักบัการใชท้รัพยากรและพลงังานอย่างคุม้ค่า เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปฏิบติัตาม

กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการดูแลรักษาสิ�งแวดลอ้ม 

 บริษทัมีคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยัเพื�อควบคุม กาํกบัดูแลและ

ติดตามการทาํงานดา้นความปลอดภยัและสิ�งแวดลอ้มของโรงพยาบาล จดัทาํบ่อบาํบดันํ�าเสียที�ไดม้าตรฐาน 

เพื�อปรับปรุงคุณภาพนํ� าเสียดงักล่าวให้อยู่ในเกณฑม์าตรฐานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งนํ� าสาธารณะ ตลอดจน

คดัเลือกคู่คา้ที�ใชผ้ลิตภณัฑที์�ไดรั้บการรับรองจากสถาบนัสิ�งแวดลอ้มไทย มีกระบวนการผลิตที�เป็นมิตรกบั

สิ�งแวดลอ้ม 

3.3.2  ผลการดาํเนินงานด้านสิ�งแวดล้อม 

 การจดัการพลงังาน  

ธุรกิจโรงพยาบาลมีการใชพ้ลงังานในอตัราสูงมาก เนื�องจากเปิดทาํการตลอด 24 ชั�วโมง และตน้ทุน

ดา้นพลงังานถือเป็นตน้ทุนหลกัอย่างหนึ� งที�ตอ้งใหค้วามสําคญัในการบริหารจดัการให้เกิดการใชอ้ย่างมี
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ประสิทธิภาพและคุม้ค่ามากที�สุด โดยมีการแต่งตั�งคณะทาํงานด้านการจดัการพลงังาน เพื�อประเมิน

สถานะภาพการจดัการพลงังานเบื�องตน้  ตรวจติดตามและประเมินการจดัการพลงังาน ทบทวน วิเคราะห์

และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัการพลงังาน  

 ในปี 2563 บริษทัมีโครงการประหยดัพลงังาน ดงันี�  

(1)   ติดตั�ง Timer TV ส่วนกลาง ให้เปิดในช่วงเวลาที�กาํหนดพร้อมกาํหนดให้จดัทาํตารางซ่อม

บาํรุง TV ส่วนกลาง  

(2)   ติดตั�ง Timer เครื�องปรับอากาศใหเ้ปิดและปิดตามเวลาที�กาํหนด เพื�อป้องกนัการลืมปิดตาม

ช่วงเวลาที�ไม่ไดใ้ชง้าน 

(3) ปรับอุณหภูมินํ� าเยน็ที�ระบบ Chiller ของโรงพยาบาลให้อยู่ในเกณฑ์ที�เหมาะสมตามสภาพ

ภูมิอากาศ เพื�อลดการสิ�นเปลืองพลงังานในการทาํความเยน็ที�เกินจาํเป็น 

(4)   ส่งเสริมใหพ้นกังานใชก้ารเดินขึ�นบนัไดแทนการใชลิ้ฟต ์ 

(5) เปลี�ยนหลอดไฟจากหลอดฟลอูอเรสเซนตเ์ป็นหลอด LED  

 การจดัการนํ�า 

 บริษทัมีการควบคุมและกาํกบัดูแลการใชน้ํ� าดิบใหคุ้ม้ค่าที�สุดมีการซ่อมบาํรุงและตรวจสภาพของ

ระบบการจ่ายนํ�าภายในอาคารโรงพยาบาล และมีระบบจดัการนํ� าเสียโดยจดัทาํบ่อบาํบดันํ�าเสียแบบระบบ

จานหมุนชีวภาพ โดยนํ�าเสียที�ไดรั้บการบาํบดัแลว้บางส่วนนาํกลบัมาหมุนเวียนใชใ้นกิจกรรมกลางแจง้ อาทิ

เช่น การลดนํ� าตน้ไมโ้ดยรอบอาคาร สถานที�ของโรงพยาบาล และส่วนที�เหลือปล่อยสู่แหล่งนํ� าสาธารณะ 

ทั�งนี�  เนื�องจากโรงพยาบาลเป็นสถานที�ที�มีความเสี�ยงต่อเชื�อโรคและไวรัสต่างๆ ซึ� งจะออกมาจากการชาํระ

ลา้ง ดงันั�นนํ�าเสียที�จะออกสู่สาธารณะ ตอ้งผ่านกระบวนการบาํบดันํ�าเสียจากบ่อบาํบดั และมีการตรวจสอบ

คุณภาพนํ� าให้อยู่เกณฑม์าตรฐานของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งนํ�าสาธารณะ 

ซึ� งบริษทัไดรั้บการตรวจประเมินคุณภาพนํ� าก่อนปล่อยลงสู่แหล่งนํ�าสาธารณะ โดยมีการจดัจา้งหน่วยงาน

ภาคเอกชนเขา้มาดาํเนินการตรวจประเมิน เก็บตวัอย่างนํ� าเสียไปตรวจวิเคราะห์ และรายงานผลการตรวจ

วิเคราะห์ใหก้บับริษทัทราบทุกเดือน นอกจากนี�บริษทักาํหนดใหมี้การบาํรุงรักษาและดูแลระบบบาํบดันํ�าเสีย

โดยหน่วยงานช่างซ่อมบาํรุงของบริษทัทุกวนั 

การจดัการขยะในโรงพยาบาล 

บริษทัมีการจดัการขยะและของเสียในกระบวนการดาํเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ มีการคดัแยกขยะ

ตามประเภทที�มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกบัการ สร้างจิตสาํนึกและการมีส่วนร่วมกบัพนกังาน สัญลกัษณ์ที�ใช้

แสดงชนิดขยะต่างๆ ในโรงพยาบาลแบ่งเป็น 5 ชนิดดงันี�  
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ในกระบวนการจดัการขยะทั�วไป ขยะรีไซเคิล ขยะติดเชื�อ และขยะอนัตรายทั�ง 2 กลุ่มบริษทัจดัจา้ง

ผูรั้บเหมาภาคเอกชนที�ไดรั้บการรับรองการจดัการขยะตามมาตรฐาน ซึ� งบริษทัไดมี้การติดตามตรวจสอบ

กระบวนการทาํงานของผูรั้บเหมาจัดการขยะอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อป้องกันไม่ให้การจัดการขยะทาํลาย

สภาพแวดลอ้ม ซึ�งกระบวนการเหล่านี� เป็นส่วนหนึ�งของมาตรฐาน JCI ซึ� งบริษทัไดรั้บการรับรอง 

การจดัการเพื�อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก 

การเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นวิกฤติการณ์ ที�กาํลงัส่งผลกระทบอย่าง

รุนแรงต่อทุกประเทศทั�วโลก วิกฤติการณ์ดงักล่าวเป็นผลจาก ธรรมชาติและการกระทาํของมนุษยส่์ง

ผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มและสภาพความเป็นอยู่ของ ประชาชน เช่น ความแหง้แลง้ นํ� าท่วม ภยัพิบติัต่าง ๆ 

รวมทั�งมีผลกระทบต่อเนื�อง ไปสู่ภาคเกษตรกรรม ห่วงโซ่อาหารความเป็นอยู่ของประชาชน ภาวะทาง

โภชนาการ การระบาดของโรค ซึ� งลว้นแต่เป็นผลสืบเนื�องจากการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทาํใหเ้กิด

สภาวะโลกร้อนอนัเกิดจากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที�เพิ�มขึ�นหลายชนิด  

บริษทัใหค้วามสาํคญักบัการจดัการเพื�อลดปัญหาก๊าชเรือนกระจกมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์และ

กฎหมายกาํหนด โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาดาํเนินการจดัทาํขอ้มูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และกาํหนด

เป็นนโยบายที�ชดัเจน อย่างไรก็ตามบริษทัมีความตั�งใจในการลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกเพื�อลดมลพิษที�

จะปล่อยออกสู่อากาศผา่นกิจกรรมต่างๆ ที�ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกในโรงพยาบาล ไดแ้ก่ 

 (1)  โรงพยาบาลเลือกใชถุ้งกระดาษสาํหรับใส่ยากลบับา้น 

 (2)  ใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าสาํหรับรับส่งผูป่้วยระหวา่งลานจอดรถมายงัอาคารใหบ้ริการ 

 (3)  กาํหนดนโยบายการงดสูบบุหรี�ในทุกพื�นที�ของโรงพยาบาล  

 (4 )  มา ตร กา รง ด เว้นก า ร เผ า ข ย ะ  เศ ษใ บไ ม้ใ นทุ ก พื� น ที� ข อง โร งพ ย า บ า ล เ พื� อล ดก๊ า ซ 

คาร์บอนมอนอกไซด ์ไนโตรเจนไดออกไซด ์สารอินทรียร์ะเหย รวมทั�งฝุ่ นละออง ควนั เถา้ เขม่าในอากาศ 

3.4  การจัดการความยั�งยนืในมิติสังคม 

3.4.1  นโยบายและแนวปฏิบัตด้ิานสังคม 

บริษทัมีโยบายและแนวปฏิบติัดา้นสังคมที�สอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบัที�เกี�ยวกบั

การจดัการดา้นสงัคมในกระบวนการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า มีการ

ปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อผูรั้บบริการ พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

3.4.2  ผลการดาํเนินงานด้านสังคม 

(1)  พนักงานและแรงงาน 

บริษทัปฏิบติัต่อพนกังานโดยคาํนึงถึงสิทธิมนุษยชน อาทิ มีการจา้งงานและจ่ายค่าตอบแทนอย่าง

เป็นธรรม มีการฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน พฒันาความผูกพนัและความพึงพอใจของพนักงาน มีการ

จดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน รวมถึงในปี 2563 ที�ผ่านมาบริษทั

ไม่มีประเดน็ขอ้พิพาทที�เกี�ยวกบัพนกังานและแรงงาน การดาํเนินงานดา้นพนกังานที�สาํคญัมีดงันี�  
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การจ้างงาน 

รายละเอยีด จาํนวนพนักงานทั�งหมด (คน) 

ชาย หญิง 

พนกังานประจาํ 169 1,059 

พนกังานผูพิ้การ 4 4 

รวม 173 1,063 

การฝึกอบรมพนักงาน 

 ในปี 2563 บริษทัจดัหลกัสูตรอบรมพนกังานเพื�อเพิ�มทกัษะและศกัยภาพในการทาํงานแก่พนกังาน

จาํนวน 206 หลกัสูตร โดยมีจาํนวนชั�วโมงอบรมหรือมีกิจกรรมพฒันาความรู้เฉลี�ยของพนกังาน 58 ชั�วโมง

ต่อคนต่อปีจากเป้าหมาย 40 ชั�วโมงต่อคนต่อปี 

ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

ในปี 2563 บริษทัพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยัอย่างต่อเนื�อง

เพื�อลดความเสี�ยงจากการเจ็บป่วย บาดเจ็บหรือเสียชีวิต และดูแลคุณภาพชีวิตของพนกังานหรือลูกจา้งอย่าง

เหมาะสม โดยมีการดาํเนินงานที�สําคญัดงันี�  กาํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัเกี�ยวกบัการดูแลความ

ปลอดภยัและสุขอนามยัของพนกังาน ดว้ยการตั�งคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

เพื�อทําหน้าที�พัฒนาโครงสร้าง กายภาพ สิ� งแวดล้อมให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล (Joint 

Commission International Accreditation Standard for Hospital : JCI) จดัอบรมใหค้วามรู้พนกังานในเรื�อง

สิ�งแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยัเป็นประจาํทุกปี จดัอบรมการป้องกนัการติดเชื�อและควบคุมการ

กระจายเชื�อ สาํรวจสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ประเมินความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ�น ติดป้ายสัญลกัษณ์ ป้าย

บ่งชี�  ป้ายเตือนในจุดเสี�ยงต่างๆ และจดัใหมี้การตรวจสุขภาพพนกังานเป็นประจาํทุกปี   

ในปี 2563 พบกรณีการบาดเจ็บจากการทาํงานจาํนวน 12 ครั� ง ทั�งนี�บริษทัไดมี้มาตรการป้องกนั

อุบติัเหตุโดยจดัอบรมให้ความรู้เรื� องการป้องกนัและควบคุมการติดเชื�อ และเรื� องความปลอดภยัในการ

ทาํงาน สาํหรับพนกังานใหม่และทบทวนความรู้พนกังานเก่าทุกปี จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัการติดเชื�อ และชุด

ป้องกนั (PPE) ในการปฏิบติังานอย่างเพียงพอ กาํหนดใหมี้การตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนหลงัการใชง้านใหอ้ยู่

ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใชง้านอยู่เสมอ และมีการทบทวนสมรรถนะดา้นการพฒันาทกัษะการใชว้สัดุ และ

อุปกรณ์ทางการแพทยอ์ยา่งถกูตอ้งและปลอดภยั 

ความผูกพนัของพนักงาน 

ในปี 2563 บริษทัมีแผนพฒันาความผกูพนัของพนกังานดงันี�   แผนพฒันาความผกูพนัของพนกังาน 

ดา้นการส่งเสริมความกา้วหน้าในสายอาชีพ ส่งเสริมดา้นการอบรม  เพื�อพฒันาความรู้และทกัษะให้กบั

พนกังานดูแลสุขภาพของพนกังานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรสู่ชุมชน ในปี 2563 มีพนกังาน

ลาออกจากงานโดยสมคัรใจ (Turnover rate) ร้อยละ 1.14 มีอตัราลดลง ร้อยละ 0.24 จากปีก่อน และมีผล

ประเมินความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์รเท่ากบั 71.31% จากเป้าหมายเท่ากบั 80%  
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(2)  ลูกค้า 

 บริษทัพฒันาการให้บริการผูป่้วยอย่างต่อเนื�องเพื�อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ดว้ยความ

รับผิดชอบ ซื�อสัตย ์และมีจริยธรรม โดยในปี 2563 บริษทัไดรั้บความพึงพอใจจากลูกคา้ในระดบั พึงพอใจ

มาก (88%)  

(3)  ชุมชนและสังคม 

บริษัทดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยให้ความสําคัญกับการลด

ผลกระทบสิ�งแวดลอ้มและหลีกเลี�ยงการดาํเนินงานที�อาจสร้างผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน

รอบสถานประกอบการ ในปี 2563 ไม่พบขอ้ร้องเรียนจากชุมชนในประเดน็ดา้นสงัคมหรือสิ�งแวดลอ้ม  

นอกจากนี�บริษทัยงัมีส่วนในการพฒันาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมกบัชุมชน โดยในปี 

2563 บริษทัไดจ้ดักิจกรรม เอกชลสุขภาพดีสู่ชุมชน โดยใหบ้ริการตรวจสุขภาพและใหค้าํแนะนาํในการดูแล

สุขภาพใหก้บัผูสู้งอาย ุผูพิ้การในชุมชนรอบๆ ที�ตั�งของโรงพยาบาล 

 
4.  การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : 

MD&A) 

ผลการดําเนินงาน และความสามารถในการทาํกาํไร 

งบกาํไรขาดทุน(หน่วย: ล้านบาท) 2563 2562 เปลี�ยนแปลง 

รายได้ 
   

รายไดค่้ารักษาพยาบาล 1,405.47 1,656.02 -15.1% 

รายไดอื้�น 35.06 40.75 -14.0% 

รวมรายได้ 1,440.53 1,696.77 -15.1% 

ค่าใช้จ่าย 
   

ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล 1,244.52 1,434.31 -13.2% 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 106.36 97.28 9.3% 

รวมค่าใช้จ่าย 1,350.88 1,531.58 -11.8% 

กาํไรค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงาน 89.65 165.19 -45.7% 

กาํไรก่อนหักดอกเบี� ย ภาษีค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 

(EBITDA)  158.38 228.51 -30.7% 

อัตรากําไรก่อนหักดอกเบี� ย ภาษีค่าเสื� อมราคาและค่าตัด

จาํหน่าย (EBITDA Margin) 11.0% 13.5% 

 ตน้ทุนทางการเงิน 0.20 - - 
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งบกาํไรขาดทุน(หน่วย: ล้านบาท) 2563 2562 เปลี�ยนแปลง 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 89.46 165.19 -45.8% 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 17.26 32.04 -46.1% 

กาํไรสําหรับปี 72.20 133.15 -45.8% 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.48 0.89 
 

 

รายได้จากการประกอบกจิการโรงพยาบาล 

 รายไดร้วมของโรงพยาบาลทั� งสองแห่งปี 2563เท่ากบั1,440.53 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 เป็น

จาํนวน256.24 ลา้นบาท หรือ 15.1%สาเหตุหลกัมาจากเหตุการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที�ทาํให้มีภาครัฐบาล

ตอ้งใชม้าตรการเขม้งวดเพื�อควบคุมการระบาด และการปรับพฤติกรรมการใชชิ้วิตประจาํวนัที�เปลี�ยนไป 

(New Normal) ซึ� งส่งผลให้มีจาํนวนผูป่้วยที�ลดลงและส่งผลให้เป็นรายไดค่้ารักษาพยาบาลทั�วไปลดลง 

232.73 ลา้นบาท คิดเป็น 18.8% 

 รายไดจ้ากโครงการประกนัสังคมลดลง 17.83 ลา้นบาท คิดเป็น 4.3% แมว้่ารายไดป้ระกนัสังคม

เหมาจ่ายปรับเพิ�มขึ�นเป็น 1,640 บาทต่อผูป้ระกนัตน จากอตัราเดิมที� 1,500 บาทต่อผูป้ระกนัตน แต่รายได้

ประกนัสังคมจากการรักษาพยาบาลผูป่้วยในดว้ยโรคที�มีค่าใชจ่้ายสูง(AdjRW >2 ) ปรับลดลงเนื�องจาก

Referral case ผูป่้วยกลุ่มโรคหวัใจ ปรับตวัลดลงประกอบกบัสาํนกังานประกนัสังคมไดย้กเลิกนโยบายการ

จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทยใ์ห้แก่สถานพยาบาลที�ไดรั้บการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล 

(Hospital Accreditation-HA) มีผลตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2563 

รายได้อื�น 

 รายไดอื้�นของปี 2563 เท่ากบั 35.06 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน5.69ลา้นบาท คิดเป็น14.0% สาเหตุ

หลกัเกิดจากอตัราดอกเบี�ยเงินฝากที�ปรับตวัลดลงต่อเนื�อง และเงินปันผลรับจาก บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ 

ที�ลดลง 

ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล 

 ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลและค่าใชจ่้ายในการบริหารรวมทั�งสองโรงพยาบาล(รวมค่าเสื�อมราคาและ

ค่าตดัจาํหน่าย)ของปี 2563เ ท่ากบั 1,350.88ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน180.70 ลา้นบาท คิดเป็น 11.8%  

 โดยแบ่งเป็นค่าใชจ่้ายส่วนของตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล ปี2563 เท่ากบั 1,244.52 ลา้นบาทลดลง 

189.79ลา้นซึ� งสาเหตุหลกัมาจากตน้ทุนยาและเวชภณัฑที์�ลดลงแปรตามรายไดค่้ารักษาพยาบาล เป็นจาํนวน 

53.60 ลา้นบาท และบริษทัฯยงัดาํเนินนโยบายควบคุมค่าใชจ่้ายของพนกังานโดยเฉพาะค่าจา้งนอกเวลาค่า

ล่วงเวลาและค่าใช้จ่ายที� เกี�ยวกบัแพทยอ์ย่างรัดกุม ซึ� งเป็นจาํนวนลดลง 117.98 ลา้นบาท นอกจากนี� ทาง

บริษทัฯมีรายการปรับปรุงที�เกี�ยวขอ้งกบักฎหมายแรงงานในการจ่ายค่าชดเชยอตัราใหม่ สําหรับลูกจา้งที�

ทาํงานติดต่อกนั 20 ปี ขึ�นไป ใหมี้สิทธิรับค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนัซึ� งเป็นรายการ

พิเศษที�เกิดขึ�นในปี 2562เมื�อเปรียบเทียบกบัค่าใชจ่้ายในปี2563ส่งผลใหล้ดลง 11.45 ลา้นบาท 
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 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ปี 2563 เท่ากบั 106.36 ลา้นบาทเพิ�มขึ�น9.09ลา้นบาทซึ� งสาเหตุหลกัเกิดจาก

บริษทัไดป้ระมาณการหนี� สินจากการฟ้องร้องจาํนวน 15 ลา้นบาท 

 กาํไรก่อนหกัดอกเบี�ย ภาษี ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) ของบริษทัฯ เท่ากบั 158.38

ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562เท่ากบั 70.13ลา้นบาทคิดเป็น 30.7% และอตัรากาํไรก่อนหักดอกเบี� ย ภาษี ค่า

เสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA Margin) ของบริษทัเท่ากบั 11.0%เปรียบเทียบกบั 13.5% ในปี 2562 

ต้นทุนทางการเงิน 

 เนื�องจากมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที� 16 สัญญาเช่าทาํใหบ้ริษทัฯ มีการบนัทึกหนี� สินตาม

สญัญาเช่า เท่ากบั 0.20 ลา้นบาท 

ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปี 2563 เท่ากบั 17.26 ลา้นบาท ลดลง 14.78ลา้นบาท จากปี 2562หรือคิด

เป็น46.1% ซึ�งเป็นรายจ่ายที�ผนัแปรตามกาํไรของบริษทัฯ  

 

กาํไรสุทธิสําหรับปี 

 ในปี 2563บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ72.20 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 60.95 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 45.8% 

และมีกาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐานของปี 2563และ ปี 2562เท่ากบั 0.48 บาทต่อหุน้และ 0.89 บาทต่อหุน้ตามลาํดบั 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 

 กาํไรเบ็ดเสร็จรวม ของปี 2563 เท่ากบั 45.26 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 94.85 ลา้นบาท คิดเป็น 

67.7% เกิดจากกาํไรสุทธิที�ปรับตวัลดลงจากปีก่อน 60.95 ลา้นบาท และมีการตีมลูค่ายติุธรรมของตราสารทุน 

บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ ที�ปรับมลูค่าลดลง 33.67ลา้นบาท 

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 

งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย: ล้านบาท) 2563 2562 เปลี�ยนแปลง 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 971.54 916.12 6.1% 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 929.38 989.62 -6.1% 

รวมสินทรัพย์ 1,900.92 1,905.74 -0.3% 

 
   รวมหนี� สินหมุนเวียน 218.04 199.55 9.3% 

รวมหนี� สินไม่หมุนเวียน 85.15 86.45 -1.5% 

รวมหนี�สิน 303.19 286.00 6.0% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,597.73 1,619.73 -1.4% 

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,900.92 1,905.74 -0.3% 
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สินทรัพย์ 

 ส่วนประกอบที�สาํคญัของสินทรัพยที์�มีการเปลี�ยนแปลงที�เป็นนยัสาํคญัและคุณภาพของสินทรัพย ์

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม2563มีดงันี�  

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด135.90ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 572.23ลา้นบาท  เนื�องจาก 

มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที� 9 ไดจ้าํแนกเงินลงทุนระยะสั�นอายุไม่เกิน 3 เดือน ที�จดัอยู่

ในหมวดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ปี 2562 มาจดัในหมวดสินทรัพยท์างการเงิน

หมุนเวียนอื�น ณ ปี 2563จาํนวน 464.49 ลา้นบาท เนื�องจากไม่เป็นไปตามเงื�อนไขการวดัมูลค่า

ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นเป็น

ประเภทมลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนและเงินฝากธนาคารออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั ลดลง 

106.78 ลา้นบาท เนื�องจากไดเ้พิ�มการนาํเงินสดมาลงทุนในตราสารหนี� เพิ�มขึ�น 

- สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น เท่ากับ 671.72 ลา้นบาทเพิ�มขึ� นจากปีก่อน เนื�องจาก

มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที� 9 ไดจ้าํแนกการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี� ที�จะถือ

ครบกาํหนดในหนึ�งปี จาํนวน 661.28 ลา้นบาท และเงินฝากธนาคารประเภทประจาํ จาํนวน 

10.44 ลา้นบาท 

- ลูกหนี� การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น65.30 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 7.61ลา้นบาทแปรตาม

จาํนวนผูป่้วยที�ลดลง ซึ� งส่วนใหญ่เป็นลูกหนี�การคา้ปัจจุบนัที�ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระและอยู่ใน

เงื�อนไขการชาํระหนี�ของบริษทัฯทั�งสิ�น โดยมีระยะเวลาเก็บหนี� เฉลี�ย17วนัซึ� งลูกหนี� เหล่านี�ลว้น

เป็นลกูหนี� ที�มีคุณภาพ ทั�งจากหน่วยงานภาครัฐ บริษทัประกนัภยับริษทัประกนัชีวิต และบริษทั

ที�มีสญัญาส่งตวัพนกังานมารักษากบัโรงพยาบาล ทั�งนี�บริษทัฯ ไดมี้การพิจารณาทบทวนการตั�ง

ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญและการตดัหนี� สูญ เป็นประจาํทุกไตรมาส ตามมาตรฐานการรายงานทาง

บญัชีที�ไดก้าํหนดไว ้

 บาท 

ลูกหนี�การค้า 2563 ร้อยละ 2562 ร้อยละ 

ยงัไม่ครบกาํหนดชําระ 44,698,984 74.4% 49,763,723 75.1% 

เกนิวนัครับกาํหนดชําระ     

   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 14,261,354 23.7% 14,339,336 21.6% 

3 – 6 เดือน 614,175 1.0% 1,809,246 2.7% 

6 – 12 เดือน 605,428 1.0% 753,025 1.1% 

 มากกวา่ 12 เดือน 882,824 1.5% 993,344 1.5% 

รวมลกูหนี�การคา้ 61,062,765 101.6% 67,658,674 102.1% 

หกั ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (972,095) -1.6% (1,370,705) -2.1% 

สุทธิ 60,090,670 100.0% 66,287,969 100.0% 
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- รายไดจ้ากสํานักงานประกนัสังคมคา้งรับ46.57 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 33.26 ลา้นบาท 

เนื�องจากประกนัสังคมเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขการชาํระ ซึ� งทาํให้ไดรั้บรู้รายไดเ้ร็วขึ�นและเกิด

รายไดค้า้งรับลดลง ประกอบกบัรายไดจ้ากโรคที�มีค่าใช้จ่ายสูง (AdjRW >2 ) ปรับลดลง

เนื�องจากReferral case ผูป่้วยกลุ่มโรคหวัใจ ปรับตวัลดลง 

- สินคา้คงเหลือ 52.04ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน1.80ลา้นบาท เพื�อใชร้องรับปริมาณผูป่้วยนอก

และผูป่้วยในและสําหรับการตรวจโควิด-19ซึ� งบริษทัฯ พิจารณาแลว้ว่าสินคา้คงเหลือทั�งหมด

เป็นสินทรัพยที์�มีคุณภาพ มีการหมุนเวียนเบิกจ่ายตลอดเวลา โดยมีระยะเวลาขายสินคา้เฉลี�ย 16 

วนั จึงไม่จาํเป็นตอ้งตั�งค่าเผื�อสินคา้เสื�อมสภาพหรือลา้สมยัแต่อยา่งใด 

- สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�นเพิ�มขึ�น 138.00 ลา้นบาทเนื�องจาก มาตรฐานรายงานทาง

การเงินฉบบัที� 9 ไดจ้าํแนกการลงทุนในตราสารทุน บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ เป็นหลกัทรัพย์

เผื�อขาย อยู่ในหมวดเงินลงทุนระยะยาว ณ ปี 2562และมาจดัในหมวดสินทรัพยท์างการเงินไม่

หมุนเวียนอื�น โดยบนัทึกบญัชีตามมลูค่ายติุธรรม ณ ปี 2563 จาํนวน138.00ลา้นบาท 

- ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 740.05 ลา้นบาทลดลงจากปีก่อน 16.54 ลา้นบาทโดยบริษทัฯได้

มีการทบทวนแผนการลงทุนในการซื�อเครื�องมือแพทยแ์ละปรับปรุงอาคารและสถานที�สาํหรับปี 

2563 ลดลงเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์โควิด-19โดยในปี2563มีมูลค่าเงินลงทุนเป็นจาํนวน 

43.13ลา้นบาท 

- สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้เพิ�มขึ�น 4.03 ลา้นบาท เนื�องจากบริษทัฯไดน้าํมาตรฐานรายงานทาง

การเงินฉบบัที� 16 สัญญาเช่า มาใช ้โดยรับรู้ผลกระทบสะสมโดยการปรับปรุงยอดยกมาของ

กาํไรสะสม ณ วนัที� 1 มกราคม 2563และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อน 

 

หนี�สินและแหล่งที�มาของเงินทุน 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

 โครงสร้างทางการเงินของบริษทัฯอยู่ในเกณฑที์�แข็งแกร่ง โดยอตัราส่วนหนี� สินรวมต่อส่วนของผู ้

ถือหุ้น ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เท่ากบั 0.19 เท่า และ 0.18 เท่า ตามลาํดบั ซึ� งบริษทัฯยงัคง

นโยบายจดัการและควบคุมโครงสร้างทางการเงินที�รัดกุมโดยยงัคงรักษาอตัราส่วนทางการเงินและสภาพ

คล่องอยูใ่นระดบัที�เหมาะสม 

หนี�สิน 

 บริษทัฯมีหนี� สินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 303.19 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปีก่อน 17.19 

ลา้นบาท โดยบริษทัฯ อยู่ในภาวะปลอดหนี� เงินกูย้ืมทั�งระยะสั�นและระยะยาวหนี� สินส่วนใหญ่ที�มีเกิดจาก

เจา้หนี�การคา้ซึ� งก็ไดรั้บการชาํระเงินตรงเวลาเสมอ นอกจากนี�บริษทัฯไดต้ั�งประมาณหนี� สินหมุนเวียนอื�น

สาํหรับมลูค่าความเสียหายต่อคดีฟ้องร้องจาํนวน 15 ลา้นบาท 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2563 และ 2562บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นจาํนวน1,597.73ลา้นบาท และ 

1,619.73 ลา้นบาท ตามลาํดบั ลดลง 22.01 ลา้นบาท โดยสาเหตุหลกัมาจากมูลค่าตราสารทุน บมจ. กรุงเทพ

ดุสิตเวชการ ปรับตวัลดลง ถา้ไม่รวมปัจจยัการเปลี�ยนแปลงมูลค่าของตราสารทุน บริษทัฯ ยงัสามารถทาํ

กาํไรสะสมเพิ�มขึ�นอยา่งต่อเนื�อง 

สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงินทุน 

งบกระแสเงนิสด (หน่วย: ล้านบาท) 2563 2562 เปลี�ยนแปลง 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 199.84 183.15 9.1% 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน -236.17 -45.62 417.7% 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน -71.42 -71.76 -0.5% 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) - สุทธิ -107.75 65.78 -263.8% 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 708.14 642.37 10.2% 

หักเงินลงทุนชั�วคราวที�ถูกจดัประเภทมาตรฐานรายงาน

ทางการเงินใหม่ -464.49 

                          

-                     -     

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสิ�นปี 135.91 708.14 -80.8% 

 

- กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานจาํนวน 199.84 ลา้นบาท เทียบกบั 183.15 ลา้นบาทในปี 2562

สาเหตุหลกัเกิดจากกาํไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี� สิน

ดาํเนินงานลดลง 76.15 ลา้นบาท ปรับปรุงดว้ยรายการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี� สิน

ดาํเนินงาน โดยรายการหลกัที�มีผลให้กระแสเงินสดเพิ�มขึ�นคือ รายไดค้า้งรับจากสํานักงาน

ประกนัสังคมลดลง29.68 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายลดลง29.51 ลา้นบาท ประมาณการหนี� สิน

จากการฟ้องร้องเพิ�มขึ�น15.00 ลา้นบาท ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานลดลง31.29 ลา้นบาท 

และสินคา้คงเหลือลดลง 8.00 ลา้นบาท หกักลบดว้ยรายจ่ายภาษีเงินไดล้ดลง 16.86 ลา้นบาท

และเจา้หนี�การคา้ลดลง 4.92 ลา้นบาท 

- กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน จาํนวน 236.17 ลา้นบาท เทียบกบั 45.62 ลา้นบาทในปี 

2562 สาเหตุหลกัเกิดจากมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที� 9 ไดจ้าํแนกการลงทุนกองทุนตรา

สารหนี� ที�จะถือจนครบกาํหนดในหนึ�งปีที�จดัอยู่เงินลงทุนชั�วคราว ณ ปี 2562 มาจดัสินทรัพย์

ทางการเงินหมุนเวียนอื�นเพิ�มขึ�น ณ ปี 2563 จาํนวน204.52 ลา้นบาท 

- กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน จาํนวน 71.42 ลา้นบาท เทียบกบั 71.76ลา้นบาทในปี 

2562 สาเหตุหลกัเกิดจากการจ่ายปันผลประจาํปี 67.27 ลา้นบาท และ มาตรฐานรายงานทาง

การเงินฉบบัที� 16 สญัญาเช่า ทาํใหบ้ริษทัฯบนัทึกเงินสดชาํระหนี� สินตามสญัญาเช่า เพิ�มขึ�น 4.15 

ลา้นบาท 
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- เงินลงทุนชั�วคราวที�ถกูจดัประเภทมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่จาํนวน 464.49 ลา้นบาท คือ

เงินลงทุนระยะสั�นอายุไม่เกิน 3 เดือน ที�จดัอยู่ในหมวดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ปี 

2562มาจดัในหมวดสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�นใน ณ ปี 2563 จาํนวน 464.49 ลา้นบาท 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม2563 บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิจาํนวน 135.91 ลา้น

บาท  ลดลงสุทธิ 572.23 ลา้นบาท ถา้ไม่รวมปัจจยัการจดัมาตรฐานรายการทางการเงินใหม่บริษทัฯยงั

สามารถรักษากระแสเงินสดไดดี้ และมีการนาํเงินสดมาลงทุนในกองทุนรวมตราสารรัฐตลาดเงินที�มีสภาพ

คล่องสูงเพิ�มขึ�น 

อตัราส่วนสภาพคล่องที�สําคัญ 

 ในปี 2563 และ 2562บริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)อยู่ที�4.46เท่า และ4.59เท่า 

ตามลาํดบั ในขณะที�มีอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) อยู่ที�4.22 เท่า และ 4.32 เท่า ตามลาํดบั

ทั�งนี� เมื�อพิจารณาจากอตัราส่วนสภาพคล่องประเภทต่างๆ พบว่า สภาพคล่องของบริษทัฯ อยู่ในเกณฑที์�ดี 

แสดงถึงศกัยภาพในการชาํระภาระผกูพนัระยะสั�นไดเ้ป็นอยา่งดี 

ภาระผูกพนัด้านหนี�สิน และการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563บริษทัฯ มีภาระผูกพนัจากหนงัสือคํ�าประกนัของธนาคารพาณิชยแ์ห่ง

หนึ� ง โดยใช้เงินฝากประจําของบริษัทฯ เป็นหลกัประกันการใช้ไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ

หลกัประกนัต่อสาํนกังานประกนัสงัคม ในวงเงินรวม 13.59ลา้นบาท 

ปัจจัยและอทิธิพลหลกัที�อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินการหรือฐานะทางการเงนิในอนาคต  

 จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19ที�ยงัไม่สามารถควบคุมได ้และการฟื� นตวัของเศรษฐกิจทั�วโลก

ที�ยงัไม่ชดัเจน ซึ�งธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนก็เป็นอีกธุรกิจหนึ�งไดที้�ไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาด โดย

สะทอ้นไดจ้ากผลประกอบการอุตสาหกรรมที�ปรับตวัลดลงโดยปัจจุบนับริษทัฯยงัไดด้าํเนินการภายใตก้าร

กาํกบัของภาครัฐบาล ในการจดัตั�งพื�นที�ในการเฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคุมโรคโควิด-19 อยา่งรัดกมุ 

 อย่างไรก็ตามธุรกิจโรงพยาบาลยงัถือว่าเป็นธุรกิจที�มีความมั�นคงและความเสี�ยงตํ�า สะทอ้นไดจ้าก

การเติบโตจากกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและกลุ่มทุนจากธุรกิจอื�นๆ ที�เขา้มาลงทุนในธุรกิจนี�มากขึ�น ดว้ย

ปัจจัยที�ส่งเสริมคือ ประชากรเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุมากขึ� น การขยายตัวของชุมชนเมือง เทคโนโลยีทาง

การแพทยที์�มีการพฒันาอยา่งต่อเนื�อง เป็นตน้ 

 ในขณะที�การขยายตวัของโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลรัฐบาลมีแนวโนม้เพิ�มขึ�น แต่ปัจจยั

ดา้นกาํลงัซื�อของผูรั้บบริการในประเทศยงัชะลอ และการปรับรูปแบบการดาํเนินชีวิตอย่างใหม่ เพื�อให้

ปลอดภยัจากการติดเชื�อ ควบคู่ไปกบัพยายามรักษาและฟื� นฟูทางเศรษฐกิจ (New normal) เช่น การเวน้

ระยะห่าง (Social distance) หรือ การทาํงานรูปแบบ Work from home เป็นตน้ จะทาํใหเ้กิดการแข่งขนัของ

ผูรั้บบริการในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที�จะรุนแรงขึ�น และส่งผลต่อผลประกอบการบริษทัฯ 

 จากปัจจัยข้างต้นทําให้ทําให้บริษัทฯต้องมีการพัฒนาคุณภาพทั� งในด้านการรักษาที�มุ่งเน้น

ศูนยบ์ริการเฉพาะทางเพิ�มขึ�นโดยนาํเครื�องมือการแพทยที์�ทนัสมยัมาเพิ�มประสิทธิภาพการรักษา โดยคงไว้
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ซึ� งมาตรฐานคุณภาพระดบัสากล JCI (Joint Commission International) นอกจากนี�โรงพยาบาลไดส้ร้างจุด

แข็งเพื�อสร้างโอกาสการแข่งขนัด้วยการเขา้เป็นพนัธมิตรกบัโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ในการจดัตั�งศูนย์

กระดูกสันหลงั (Absolute Spine Care Center) และการเขา้เป็นพนัธมิตรกบักลุ่มธุรกิจอื�น เพื�อรองรับกลุ่ม

ตลาดใหม่ที�มีศกัยภาพในอนาคต 

 ปัจจุบนัธุรกิจโรงพยาบาลภายในประเทศทุกแห่งยงัประสบกบัปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทาง 

การแพทยแ์ละพยาบาลซึ�งการผลิตบุคลากรดงักล่าวตอ้งพึ�งพาภาครัฐเป็นหลกั ทาํใหบ้ริษทัฯ ตอ้งแข่งขนักบั

ผูป้ระกอบการรายอื�นในการรักษาบุคลากรที�มีความรู้ความชาํนาญให้อยู่กบับริษทัฯ ส่งผลใหต้น้ทุนในการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯเพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�อง ดว้ยการปรับอตัราเงินเดือนค่าครองชีพ รวมทั�งสวสัดิการอื�นๆ 

โดยโรงพยาบาลมีมาตรฐานกาํหนดค่าตอบแทนสวสัดิการใหใ้กลเ้คียงกบัธุรกิจโรงพยาบาลในพื�นที�ใกลเ้คียง 

รวมทั�งโรงพยาบาลมีระบบการประเมินผลการปฏิบติัของบุคลากรที�ชดัเจนยติุธรรม 

 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าดว้ยราคาสินคา้และบริการ (กกร.) ไดก้าํหนดใหมี้การแจง้ราคาการ

จาํหน่ายยารักษาโรค เวชภณัฑ ์ค่าบริการทางการแพทย ์และบริการอื�นของสถานพยาบาลเกี�ยวกบัการรักษา

โรค เป็นสินคา้และบริการควบคุม ซึ� งสร้างขอ้จาํกดัในการปรับราคาของค่าสินคา้และบริการ และส่งผลต่อ

ผลประกอบการของโรงพยาบาล ซึ�งทางบริษทัไดมี้การจดัตั�งคณะกรรมการในทบทวนราคาขายเพื�อใหร้าคา

ยติุธรรม และแข่งขนัได ้

 วคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ที�อยู่ระหว่างการพฒันาโดยบริษทัผูผ้ลิตต่างๆ มีประสิทธิภาพการ

ป้องกนัโควิด-19 ที�ดีขึ�นอย่างต่อเนื�องจนเริ�มนาํมาใชก้บับุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข และกลุ่ม

ประชากรที�มีความเสี�ยงสูงที�จะป่วยรุนแรงและเสียชีวิต โดยทางบริษทัฯไดมี้การติดตามสถานการณ์วคัซีน

อยา่งต่อเนื�องเพื�อเตรียมพร้อมในการดาํเนินการการจดัหาวคัซีนเพื�อตอบสนองความตอ้งการผูรั้บบริการ ซึ� ง

เมื�อประชากรทั�วประเทศไดรั้บวคัซีนจนมีภูมิคุม้กนัที�เพียงพอ ก็จะสามารถบรรเทาการระบาดไดแ้ละเปิด

ประเทศใหช้าวต่างชาติเขา้มารักษาได ้

 การเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาลยงัมีแนวโน้มที�จะขยายตวัเพิ�มขึ�น ตามอุปสงค์ในประเทศและ

ต่างประเทศที�ฟื� นตวัอยา่งต่อเนื�อง ถึงแมว้า่จะมีปัจจยัทา้ทายต่างๆดงักล่าวขา้งตน้ที�จะส่งผลต่อการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯแต่ทางบริษทัฯก็ยงัมีความมุ่งมั�นที�จะพฒันาคุณภาพการรักษา นาํเสนอบริการทางการแพทยที์�

ครบวงจรยิ�งขึ�นและบริหารจดัการทรัพยากรที�มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพเพื�อรักษาไวซึ้� งความสามารถในการ

แข่งขนัและสร้างกาํไร 

 

 

 

 

 

 

 



 
 28 

 
 

 

ลงนาม ...................................... รองประธานกรรมการ 

                                                                         ( นางพจนา  มาโนช )     

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 

   

 (หน่วย : พนับาท) 

 

2563 2562 2561 

งบการเงินโดยสรุป 

   รายไดร้วม          1,440,533           1,696,770         1,671,771  

รายไดค่้ารักษาพยาบาล          1,405,474           1,656,021         1,636,781  

รายไดอื้�น               35,059                40,748              34,990  

ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล          1,244,518           1,434,308         1,383,684  

กาํไรขั�นตน้             160,956              221,713            253,097  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             106,364                97,276            113,568  

ภาษีเงินได ้               17,258                32,039              33,803  

กาํไรสุทธิสาํหรับปี               72,198              133,146            140,716  

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน (บาท)                    0.48                     0.89                   0.94  

    สินทรัพยห์มุนเวียน             971,542              916,116            851,150  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน             929,377              989,621            989,903  

สินทรัพยร์วม          1,900,919           1,905,736         1,841,053  

หนี� สินหมุนเวียน             218,043              199,551            220,606  

หนี� สินไม่หมุนเวียน               85,149                86,453              69,070  

หนี� สินรวม             303,192              286,004            289,675  

ส่วนของผูถื้อหุน้          1,597,727           1,619,732         1,551,377  
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อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

   อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)                    4.46                     4.59                   3.86  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)                    4.22                     4.32                   3.64  

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)                    0.96                     0.87                   0.75  

อตัราส่วนหมุนเวียนลกูหนี�การคา้ (เท่า)                  21.84                   23.44                 21.93  

ระยะเวลาเกบ็หนี� เฉลี�ย (วนั)                  16.71                   15.57                 16.65  

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า)                  23.51                   28.27                 29.88  

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี�ย (วนั)                  15.53                   12.91                 12.21  

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หนี�  (เท่า)                  16.47                   18.69                 18.32  

ระยะเวลาชาํระหนี�  (วนั)                  22.16                   19.53                 19.92  

วงจรเงินสด (วนั)                  10.08                     8.95                   8.94  

    อตัราส่วนความสามารถในการทํากาํไร 

   อตัรากาํไรขั�นตน้ (%)                  11.45                   13.39                 15.46  

อตัราผลตอบแทนต่อรายไดค่้ารักษาพยาบาล (%)                    5.14                     8.04                   8.60  

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%)                    3.88                     7.51                   8.52  

อตัรากาํไรอื�น (%)                    2.43                     2.40                   2.09  

อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร (%)                   366.06                147.18              124.24  

อตัรากาํไรสุทธิ (%)                    5.01                     7.85                   8.42  

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%)                    4.49                     8.40                   9.36  

    อตัราส่วนประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

   อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%)                    3.79                     7.11                   7.82  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%)                  17.92                   24.61                 24.84  

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า)                    0.76                     0.91                   0.93  

    อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

   อตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า)                    0.19                     0.18                   0.19  
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5.  ข้อมูลทั�วไปและข้อมูลสําคญัอื�น 

5.1  ข้อมูลทั�วไป 

ชื�อบริษทั บริษทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) 

เลขทะเบียนบริษทั บมจ.0107537001064 

ประเภทธุรกจิ โรงพยาบาลเอกชน 

ทุนจดทะเบียน 150 ลา้นบาท 

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 149,909,264บาท 

จาํนวนหุ้นสามญั 149,909,264 หุน้ ราคาที�ตราไว ้หุน้ละ 1 บาท 

ปีที�จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

10 มกราคม 2535 

ชื�อย่อหลกัทรัพย์ AHC 

รอบปีบัญชี 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 

ที�ตั�งบริษทั โรงพยาบาลเอกชล 

เลขที� 68/3 หมู่ที� 2 ถนนพระยาสจัจา ตาํบลบา้นสวน อาํเภอเมือง จงัหวดั

ชลบุรี 20000 โทรศพัท ์0-3827-3840-7, 0-3893-9999 โทรสาร 0-3827-3848 

เวบ็ไซต ์  http://www.aikchol.com 

 โรงพยาบาลเอกชล 2 

เลขที� 31/2 ถนนอ่างศิลา ตาํบลเสมด็ อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 20000 

 โทรศพัท ์0-3893-9888 โทรสาร 0-3893-9800 

 แผนกทะเบียนหุ้น 

โทรศพัท ์  0-3893-9999 ต่อ 1126 โทรสาร   0-3827-3848 

อีเมล ์  ir@aikchol.com 

หน่วยงานอ้างองิ  

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

93  ชั�น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

10400 

โทรศพัท ์  0-2009-9999 เวบ็ไซต ์  http://www.set.or.th/tsd 

ผู้สอบบัญชี บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

178 ซอยเพิ�มทรัพย ์(ประชาชื�น20) ถนนประชาชื�น แขวงบางซื�อ เขตบางซื�อ 

กรุงเทพมหานคร 10800 

โทรศพัท ์  0-2596-0500 โทรสาร   0-2596-0539 

เวบ็ไซต ์  https://www.dharmniti.co.th/ 



 
 31 

 
 

 

ลงนาม ...................................... รองประธานกรรมการ 

                                                                         ( นางพจนา  มาโนช )     

ที�ปรึกษากฎหมาย บริษทั ที�ปรึกษากฎหมายสากล จาํกดั 

175 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120.  

โทรศพัท ์0-2679-6005   โทรสาร 0-2679-6041-2  

เวบ็ไซต ์  http://www.ilct.co.th 

5.2 ขอ้มูลสาํคญัอื�น 

5.3  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ข้อมูล ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2563 บริษทัไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที�มีผลกระทบด้านลบต่อ

สินทรัพยข์องบริษทั ที�มีมลูค่าสูงกวา่  ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้  

5.4 บริษทัมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพียงแห่งเดียว 

5.5 บริษทัไม่มีการดาํเนินการออกตราสารหนี�ในปี 2563 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ “เอกชลสขุภาพดีส ูช่มุชน

มีวตัถปุระสงคเ์พื�อม ุ่งเนน้การพฒันาชมุชน สงัคม และการพฒันา

ในพื�นที�บรเิวณใกลเ้คียง

 โดยไดร้บั

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกชลสขุภาพดีส ูช่มุชน ประจําปี 2563

ม ุ่งเนน้การพฒันาชมุชน สงัคม และการพฒันา

ในพื�นที�บรเิวณใกลเ้คียงโรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล

โดยไดร้บัความรว่มมือจากหน่วยงานราชการในทอ้งถิ�น ไดแ้ก่

เทศบาลเมืองบา้นสวน

เทศบาลเมืองอ่างศิลา

32 

2563” 

ม ุ่งเนน้การพฒันาชมุชน สงัคม และการพฒันาที�ย ั�งยืนของธรุกิจ 

และโรงพยาบาลเอกชล 2  

ากหน่วยงานราชการในทอ้งถิ�น ไดแ้ก ่

เทศบาลเมืองบา้นสวน และ  

เทศบาลเมืองอ่างศิลา  
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จดักจิกรรม เอกชลปันนํ�าใจใหเ้ลือด
เพียงพอกบัการช่วยชีวิตผ ูป่้วยทั�งในจงัหวดัชลบรุแีละใกลเ้คียง

 
 

 

 

 

 

 

 

 

เอกชลปันนํ�าใจใหเ้ลือด เพื�อเพิ�มปรมิาณเลือดในคลงัเลือดสํารองให้
เพียงพอกบัการช่วยชีวิตผ ูป่้วยทั�งในจงัหวดัชลบรุแีละใกลเ้คียง

34 

เพื�อเพิ�มปรมิาณเลือดในคลงัเลือดสํารองให้
เพียงพอกบัการช่วยชีวิตผ ูป่้วยทั�งในจงัหวดัชลบรุแีละใกลเ้คียง 
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ส่วนที� 2 

การกาํกบัดูแลกจิการ 

 

6.  นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 
บริษทัมีความมุ่งมั�นในการเป็นโรงพยาบาลที�มีคุณภาพให้บริการตามมาตรฐานสากล เพื�อสร้าง

ความเชื�อมั�นใหแ้ก่ผูล้งทุน และผูที้�มีส่วนไดเ้สียต่อการดาํเนินธุรกิจ สร้างคุณค่าใหกิ้จการอย่างย ั�งยืน โดยยึด

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 กาํหนดนโยบายการบริหารและระบบกาํกบั

ดูแลเพื�อใหก้ารดาํเนินงานขององคก์ร นาํไปสู่ผลดงัต่อไปนี�  

(1) สามารถแข่งขนัได ้และมีผลประกอบการที�ดี โดยคาํนึงถึงผลกระทบในระยะยาว 

(2) ประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

(3) เป็นประโยชนต่์อสงัคม และพฒันาหรือลดผลกระทบดา้นลบต่อสิ�งแวดลอ้ม 

(4) สามารถปรับตวัไดภ้ายใตก้ารเปลี�ยนแปลง 

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกาํกบัดูแลกจิการ 

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั กาํหนดแนวปฏิบติัเกี�ยวกบัสิทธิผูถื้อหุ้น การปฏิบติัต่อผู ้

ถือหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั บทบาทต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการซึ� งครอบคลุมการสรรหา แต่งตั�ง และกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร การ

พฒันากรรมการ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที�ของกรรมการ นอกจากนี� บริษทัได้จดัทาํนโยบายการ

ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น เพื�อเป็นแนวทางการปฏิบติัที�ชดัเจนในการดาํเนินงานทางธุรกิจ และพฒันาสู่

องคก์รแห่งความยั�งยืน 

6.2  จรรยาบรรณธุรกจิ 

บริษทักาํหนดใหมี้จรรยาบรรณบริษทัดา้นการปฏิบติังานและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื�อเป็นแนวทาง

ในการดาํเนินธุรกิจที�ดีสาํหรับคณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน ยึดถือปฏิบติั ซึ� งมุ่งเนน้หลกัการสาํคญั

ของการกาํกบัดูแลกิจการ โดยบริษทัไดเ้ปิดเผยจรรยาบรรณไวใ้น www.aikchol.com/นักลงทุนสัมพันธ์ 

6.3  การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สําคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกาํกบัดูแลกจิการ

ในรอบปีที�ผ่านมา 

ในปี 2563 บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และกฎบัตร

คณะกรรมการบริษทัเพื�อให้สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี สําหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 

โดยที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัครั� งที� 322 เมื�อวนัที� 29 มิถุนายน 2563 
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7.  โครงสร้างการกํากับแลกจิการ ข้อมูลสําคัญเกี�ยวกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชุด

ย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื�นๆ 

7.1  โครงสร้างการกาํกบัดูแลกจิการ 

แผนภาพโครงสร้างการกาํกบัดูแลกจิการ 

(Organization Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริหาร คือ นางพจนา มาโนช ซึ� งครบวาระในวนัที� 31 ธนัวาคม 

2563 บริษัทจึงได้สรรหาและแต่งตั� ง ผศ.ดร.นพ. เทอดศักดิ�   โรจน์สุรกิตติ ดํารงตําแหน่งประธาน

กรรมการบริหารแทน โดยมีผลตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2564 ทั�งนี�  นางพจนา มาโนช ยงัคงดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการบริษทั รองประธานกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทั เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการ

บริหารความเสี�ยง 

คณะกรรมการ

บริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

แผนกตรวจสอบภายใน ประธานกรรมการบริหาร 

โรงพยาบาลเอกชล โรงพยาบาลเอกชล 2 

ผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายการแพทย ์

ผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายการแพทย ์

ผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายบริหาร 

ผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายบญัชี 

และการเงิน 

ผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายพฒันา

ธุรกิจ 
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คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงในระดบัคณะกรรมการชุดยอ่ย ไดย้กเลิกตามมติที�ประชุมกรรมการ

บริษทัครั� งที� 322 เมื�อวนัที� 29 มิถุนายน 2563 และคณะกรรมการบริษทัมีมติใหจ้ดัตั�งคณะทาํงานบริหารความ

เสี�ยงในระดบัจดัการ เมื�อวนัที� 20 พฤศจิกายน 2563 

7.2  ข้อมูลเกี�ยวกบัคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิที�มากดว้ยความรู้ และประสบการณ์ในหลายๆดา้น 

กรรมการทุกท่านเขา้ใจบทบาทหนา้ที�และความรับผิดชอบที�มีต่อผูถื้อหุน้ มีส่วนร่วมในการกาํหนดวิสัยทศัน ์

ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษทั ตลอดจนกาํกบัดูแลใหค้ณะกรรมการบริหาร

ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนที�กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิพล 

โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการมีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดย

คณะกรรมการบริษทัมีทั�งสิ�น 11 ท่าน แต่ลาออกในระหว่างปี 2563 จาํนวน 2 ท่าน เนื�องจากมีปัญหาสุขภาพ 

1 ท่าน และภารกิจมาก 1 ท่าน ทาํใหไ้ม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�กรรมการไดเ้ตม็ความสามารถ ดงันั�นตั�งแต่เดือน

กนัยายน 2563 จึงมีกรรมการ 9 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร 2 ท่าน กรรมการที�ไม่ใช่ผูบ้ริหาร 

3 ท่าน และกรรมการอิสระ 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 44 ของจาํนวนกรรมการทั�งหมด เป็นคณะกรรมการ

ตรวจสอบจาํนวน 3 ท่าน ซึ� งกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ที�สอบทานความ

น่าเชื�อถือของงบการเงินไดเ้ป็นอยา่งดี คณะกรรมการบริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 มีรายชื�อดงัต่อไปนี�   

รายชื�อ ตาํแหน่ง 

1. นายอภิรักษ ์ วานิช ประธานกรรมการ 

2. นางพจนา  มาโนช รองประธานกรรมการ,ประธานกรรมการบริหาร 

3. ผศ.นพ.กฤษฎา บานชื�น 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน  

4. นางสาวกาญจนา วานิช กรรมการ 

5. นางสาวอรนุช วานิช กรรมการ 

6. นพ.สานิตย ์ ชากฤษณ์ กรรมการ, กรรมการบริหาร 

7. นางฐิตะวฒัน์ โพธานนัท ์
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

8. ผศ.ดร.ศรายทุธ เรืองสุวรรณ 
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

9. นายกดุั�น สุขมุานนท ์ กรรมการ 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจหนา้ที�ตดัสินใจอนุมติัเรื�องต่างๆและดูแลการดาํเนินงาน ของบริษทั

ตามขอบเขตหน้าที�ที�กาํหนดโดยกฎหมาย ขอ้บงัคับของบริษทั กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั และมติที�

ประชุมผูถื้อหุ้น ซึ� งรวมถึงการกาํหนด  ทบทวน วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดาํเนินงาน แผนหลกัในการ

ดาํเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี�ยง แผนงบประมาณและแผนการดาํเนินงาน การติดตามและ

ประเมินผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนที�กาํหนดไว ้และการดูแลรายจ่ายลงทุน การเขา้ควบรวมกิจการ 

การแบ่งแยกกิจการ และการเขา้ร่วมทุน 

ตามขอ้บงัคบับริษทั ไดก้าํหนดใหก้รรมการสองในสามคนนี�ลงชื�อร่วมกนั และประทบัตราบริษทั

เป็นสาํคญั คือ (1) นายอภิรักษ ์วานิช (2) นางพจนา มาโนช (3) นางสาวกาญจนา วานิช  

7.3  คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั� งคณะกรรมการชุดย่อย จํานวน 4 ชุด ประกอบด้วย 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และ

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ซึ� งไดแ้บ่งแยกหนา้ที�กรรมการชุดย่อยต่างๆ ไวอ้ย่างชดัเจนโดยการกาํหนด

ขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ความรับผิดชอบไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ 

 บริษทัไดเ้ปิดเผยการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอื�นของกรรมการแต่ละท่าน ไวใ้นประวติั

คณะกรรมการ ซึ�งไม่มีกรรมการท่านใดดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนเกิน 5 บริษทั 

7.3.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ประกอบดว้ย กรรมการอิสระจาํนวน 4 ท่าน และมีวาระการดาํรงตาํแหน่งเป็นเวลา 2 ปี โดยมี

รายชื�อคณะกรรมการตรวจสอบดงันี�  

1. นายแพทยก์ฤษฎา   บานชื�น  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. รศ.ดร.นพ.อติเรก  จิวะพงศ ์ กรรมการตรวจสอบ 

3. นางฐิตะวฒัน์  โพธานนัท ์ กรรมการตรวจสอบ 

4. ผศ.ดร.ศรายทุธ  เรืองสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ  

ในคณะกรรมการตรวจสอบมี นางฐิตะวฒัน์ โพธานนัท ์และ ผศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ เป็นผูมี้

ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทัตามประวติัคณะกรรมการ   

รศ.ดร.นพ.อติเรก จิวะพงศ์ กรรมการตรวจสอบ ลาออกตั�งแต่วนัที� 27 สิงหาคม 2563 เนื�องจากมี

ปัญหาสุขภาพ จึงทาํใหเ้หลือคณะกรรมการตรวจสอบเพียง 3 ท่าน 

คุณสมบัตขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทับริษทัใหญ่ บริษทั

ย่อยบริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาต หรือนิติบุคคลที�มี

ความขดัแยง้ ทั�งนี�  ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูที้�เกี�ยวขอ้งดว้ยของกรรมการอิสระรายนั�นๆดว้ย  
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2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ไดเ้งินเดือน

ประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ, บริษทัใหญ่, บริษทัย่อย, บริษทัร่วม, บริษทัย่อยใน

ลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที�มีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั�ง   

3. ไม่เป็นบุคคลที�มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะ

ที�เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี�น้อง และบุตร รวมทั�งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื�น

ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที�ไดรั้บการเสนอให้เป็น กรรมการ

ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ, บริษทัใหญ่, บริษทัย่อย, บริษทัร่วม,  ผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ , ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะที�อาจ

เป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั�งไม่เป็น หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยัหรือ

ผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้�มีความสัมพนัธ์ทาง ธุรกิจกบับริษทับริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั

ร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาต กรรมการซึ� งไม่ใช่กรรมการอิสระ 

หรือผูบ้ริหารของผูที้�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัหรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ เวน้

แต่จะได ้พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัที�ไดรั้บการแต่งตั�ง 

  ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าวขา้งตน้ รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ที�กระทาํเป็น

ปกติเพื�อประกอบกิจการ การเช่า หรือ ใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเกี�ยวกบัทรัพยสิ์น หรือ

บริการ หรือการให ้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับ หรือใหกู้ย้ืม คํ�าประกนั การ

ให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนี� สิน รวมถึงพฤติการณ์อื�นทาํนองเดียวกนั ซึ� งเป็นผลใหผู้ข้อ

อนุญาต หรือคู่สญัญามีภาระหนี� สินที�ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึ�ง ตั�งแต่ร้อยละ 3 ของทรัพยสิ์นที�

มีตวัตนสุทธิของผูข้ออนุญาต หรือตั�งแต่ 20 ลา้นบาทขึ�นไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ�ากว่า ทั�งนี�  

การคาํนวณภาระหนี�ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการที�เกี�ยวโยงกนัตาม

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการที�เกี�ยวโยง โดย

อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี� สินดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนี� สินที�เกิดขึ�นในระหว่าง 1 

ปีก่อนวนัที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ, บริษทัใหญ่, บริษทัย่อย, บริษทัร่วม, หรือนิติ

บุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ� งไม่ใช่กรรมการอิสระ

ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ� งมี

ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ, หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัที�ไดรั้บการแต่งตั�ง 

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ�งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที�ปรึกษากฎหมาย 

หรือที�ปรึกษาทางการเงิน ซึ� งไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ, บริษทัใหญ่

บริษทัย่อย, บริษทัร่วม, หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ ทั�งนี� ในกรณีที�ผูใ้ห้บริการทาง
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วิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ� งไม่ใช่กรรมการอิสระ 

ผูบ้ริหาร  ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั�นดว้ย เวน้แต่

จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัที�ไดรั้บการแต่งตั�ง 

7. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั�งขึ�นเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ, ผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ�งเป็นผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

8. ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของ

บริษทั 

9. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการ

ของบริษทั, บริษทัใหญ่, บริษทัยอ่ย, บริษทัร่วม, หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ 

10. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่, บริษทัย่อย, หรือบริษทัย่อยในลาํดบัเดียวกนั เฉพาะที�เป็น

บริษทัจดทะเบียน 

11. เพื�อประโยชนใ์นการพิจารณาคุณสมบติัดงักล่าว จึงไดใ้หค้าํจาํกดัความไว ้ดงัต่อไปนี�   

 11.1  “ บริษทัใหญ่ ”     หมายความว่า     บริษทัที�ถือหุ้นในบริษทัจดทะเบียนไม่ว่าทางตรง

หรือทางออ้มเกินกวา่ร้อยละ 50 ของทุนที�ชาํระแลว้ ของบริษทัจดทะเบียน 

 11.2  “ บริษทัยอ่ย ”  หมายความว่า บริษทัที�บริษัทจดทะเบียนถือหุ้น ไม่ว่าทางตรงหรือ 

ทางออ้ม เกินกวา่ร้อยละ 50 ของทุนชาํระแลว้ ของบริษทันั�น 

 11.3 “ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ” หมายความว่า ผูที้�ถือหุน้ไม่ว่าโดยตรงหรือทางออ้มในบริษทัจด

ทะเบียน หรือบริษทัย่อยรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชาํระแลว้  ของบริษทัหรือ

บริษทัยอ่ยการถือหุน้ดงักล่าวใหน้บัรวมถึงหุน้ที�ถือโดยผูที้�เกี�ยวขอ้งดว้ย 

 11.4  “ ผูบ้ริหาร ”  หมายความว่า กรรมการบริหาร, ผูจ้ดัการ, พนกังานระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึ�น

ไป หรือผูซึ้� งดาํรงตาํแหน่งเทียบเท่าที�เรียกชื�ออย่างอื�นที�มีอาํนาจจดัการของบริษทัและ

บริษทัย่อย  และรวมถึงบุคคลที�บริษทั หรือบริษทัย่อยทาํสัญญาให้มีอาํนาจทั�งหมด 

หรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษทัหรือ บริษทัยอ่ย 

 11.5 “ ผูที้�เกี�ยวขอ้ง ” หมายความวา่ บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (2) แห่ง พระราชบญัญติั

หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535     

 11.6  “ ความเห็นที�เป็นอิสระ ” หมายความว่า การแสดงความเห็นหรือรายงานไดอ้ย่างเสรีตาม

ภารกิจที�ไดรั้บมอบหมาย โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที�เกี�ยวกบัทรัพยสิ์น

หรือตาํแหน่งหนา้ที� และไม่ตกอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดรวมถึงไม่

มีสถานการณ์ใด ๆ ที�จะมาบีบบงัคบัใหไ้ม่สามารถแสดงความเห็นไดต้ามที�พึงจะเป็น 

 อาํนาจหน้าที�และความรับผดิชอบ  

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ

ภายใน (Internal Audit) ที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็น อิ ส ร ะ ข อ ง
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หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั�งโยกยา้ย เลิกจา้ง 

รวมถึงการพิจารณาใหคุ้ณใหโ้ทษกบัหวัหนา้แผนกตรวจสอบภายใน โดยประเมินผลร่วมกบัผู ้

ดาํรงตาํแหน่งสูงสุดของฝ่ายจดัการ 

3. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย,์ ขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. สอบทานกระบวนการภายในเกี�ยวกบัการรับแจง้เบาะแสและการรับขอ้ร้องเรียน  โดยเฉพาะ

เกี�ยวกบัรายการในงบการเงินที�ไม่เหมาะสมหรือประเดน็อื�นๆดว้ย โดยตอ้งทาํใหผู้แ้จง้เบาะแส

มั�นใจไดว้า่มีกระบวนการสอบสวนที�เป็นอิสระ และมีการดาํเนินการในการติดตามที�เหมาะสม 

5. สอบทานหลกัฐานการไต่สวนภายใน เมื�อมีขอ้สงสัยหรือสันนิษฐานว่า อาจมีการทุจริตหรือมี

สิ�งผิดปกติ หรือความบกพร่องสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน และนาํเสนอคณะกรรมการ

บริษทัพิจารณาต่อไป 

6. พิจารณาอนุมติักฎบตัรของแผนกตรวจสอบภายใน 

7. พิจารณาอนุมติัแผนตรวจสอบประจาํปีของแผนกตรวจสอบภายใน 

8. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั�งบุคคลซึ� งมีความเป็นอิสระเพื�อทาํหนา้ที�เป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทัและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั�งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่

มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั� ง 

9. พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกนัหรือรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทั� งนี�  เพื�อให้ความมั�นใจว่ารายการดังกล่าว

สมเหตุสมผล และเป็นประโยชนสู์งสุดของบริษทั 

10. จดัทาํรายงานกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี

ของบริษัทซึ� งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้อง

ประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปนี�  

10.1 ความเห็นเกี�ยวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นที�เชื�อถือไดข้องรายงานทางการเงินของ

บริษทัฯ 

10.2 ความเห็นเกี�ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 

10.3 ความเห็นเกี�ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

10.4 ความเห็นเกี�ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

10.5 ความเห็นเกี�ยวกบัรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

10.6 จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 

10.7 ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ที�

ตามกฎบตัร ( Charter ) 
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10.8 รายการอื�นที�เห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั�วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าที�และ

ความรับผิดชอบที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

10.9 ปฏิบติัการอื�นใดตามที�คณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 

11. หนา้ที�อื�นๆ 

 11.1 สอบทานกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกปี เพื�อพิจารณาว่า มีความ

จาํเป็นตอ้งปรับเปลี�ยนความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที� กํ า ห น ด ไ ว้

หรือไม่ และเสนอให้มีการพิจารณาเปลี�ยนแปลง หากมีความจาํเป็น และนําเสนอ

คณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณาอนุมติั 

 11.2 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคาํปรึกษาจากที�ปรึกษาภายนอกที�เป็นอิสระได ้ใน

กรณีจําเป็น โดยบริษัทเป็นผู ้ออกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที�ดังกล่าวข้างต้น 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษทัโดยตรงและ

คณะกรรมการของบริษทัฯยงัคงมีความรับผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษทัต่อ

บุคคลภายนอก 

 7.3.2  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ มีวาระการดาํรง

ตาํแหน่งเป็นระยะเวลา 2 ปี รายชื�อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ย 

1. นายแพทยก์ฤษฎา บานชื�น  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2. รศ.ดร.นพ.อติเรก จิวะพงศ ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นางฐิตะวฒัน ์ โพธานนัท ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4. ผศ.ดร.ศรายทุธ เรืองสุวรรณ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

รศ.ดร.นพ.อติเรก จิวะพงศ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ลาออกตั� งแต่วนัที�  27 

สิงหาคม 2563 เนื�องจากมีปัญหาสุขภาพ โดยคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั�งผศ.ดร.ศรายุทธ เรือง

สุวรรณ เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเมื�อวนัที� 9 พฤศจิกายน 2563 

อาํนาจหน้าที�และความรับผดิชอบ 

การพจิารณาด้านสรรหา 

1.  พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัททั� งในเรื� องของจํานวน

คณะกรรมการที�เหมาะสมกบัขนาด ประเภท และความซบัซอ้นของธุรกิจ คุณสมบติัของกรรมการแต่ละคน

ในดา้นทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้นที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

2.   พิจารณาคุณสมบติัของบุคคลที�จะมาเป็นกรรมการอิสระใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของ

บริษทั โดยความเป็นอิสระตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑที์�สาํนกังาน ก.ล.ต.กาํหนด 
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3. กาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื�อดาํรงตาํแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับ

ลกัษณะเฉพาะของบริษทั เพื�อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหารระดบัสูง เสนอ

ต่อที�ประชุมกรรมการบริษทัพิจารณา 

4. กาํกบัดูแลการปฐมนิเทศกรรมการใหม่เพื�อให้เขา้ใจถึงบทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบ 

พร้อมทั�งใหมี้การเสนอขอ้มลูเกี�ยวกบันโยบายและลกัษณะการทาํธุรกิจของบริษทั 

5. จดัใหมี้แผนการอบรมและพฒันาความรู้ ความเชี�ยวชาญของกรรมการปัจจุบนั และกรรมการ

เข้าใหม่ให้เขา้ใจธุรกิจ บทบาทหน้าที�ของกรรมการ และพฒันาการต่างๆ ที�สําคัญอนัเหมาะสมต่อการ

เปลี�ยนแปลงของสภาวการณ์ภายนอกและการพฒันาบริษทัอยา่งย ั�งยืน 

6. จดัทาํแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) เพื�อสืบทอดงานของกรรมการและผูบ้ริหาร

ระดบัสูงใหก้ารบริหารงานของบริษทัสามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 

การพจิารณาด้านค่าตอบแทน 

1.   กาํหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื�น รวมถึงเสนอ

ค่าตอบแทนสําหรับตําแหน่งผูบ้ริหารระดับสูง โดยมีหลักเกณฑ์ที�ชัดเจน โปร่งใส และนําเสนอให้

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

2. ดูแลให้กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูง ไดรั้บผลตอบแทนที�เหมาะสมกบัหนา้ที�และ

ความรับผิดชอบ 

3.   กาํหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงเพื�อพิจารณา

ผลตอบแทนประจาํปี 

4. เปิดเผยข้อมูลการกําหนดค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชุดยอ่ย รวมถึงค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ไวใ้นรายงานประจาํปี 

4.   เสนอแนะค่าตอบแทนที�เหมาะสมของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่อ

คณะกรรมการบริษทั เพื�อใหค้วามเห็นชอบก่อนเสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติั 

5.   ปฏิบติัหนา้ที�ตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  

7.3.3  คณะกรรมการบริหาร 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 323 เมื�อวนัที� 7 สิงหาคม 2563  ไดมี้มติแต่งตั�งคณะกรรมการ

บริหาร และมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี และ กรรมการบริหารพน้จากตาํแหน่งเมื�อ พน้จากการเป็นกรรมการ

ของบริษทั ลาออก ตาย คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง หากกรรมการบริหารพน้จากตาํแหน่ง

ก่อนครบวาระใหค้ณะกรรมการบริษทัแต่งตั�งกรรมการที�มีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการบริหารแทน โดย

อยูใ่นตาํแหน่งเพียงเท่าวาระของตนที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั กรรมการบริหาร ประกอบดว้ย 

1. นางพจนา  มาโนช  ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายแพทยส์านิตย ์ ชากฤษณ์ กรรมการบริหาร 
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อาํนาจหน้าที�และความรับผดิชอบ 

1.  นาํนโยบายที�กรรมการบริษทั มอบหมาย มากาํหนดแผนงานและแผนปฏิบติังานใหต้รงตาม

วตัถุประสงคข์องบริษทั 

2. กาํหนดโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจหลกัของบริษทั คืองานบริการทางการแพทย ์และงาน

สนบัสนุน งานบริการทางการแพทย ์ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ และการแข่งขนั เพื�อเสนอใหก้รรมการ

บริษทัเห็นชอบ 

3. กาํหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ อาํนาจการบริหารและความรับผิดชอบในแต่ละฝ่ายให้

กรรมการบริษทัเห็นชอบ 

4. มีอาํนาจในการอนุมติัการดาํเนินงานทางการเงิน ในวงเงินไม่เกินจาํนวนที�คณะกรรมการ

บริษทักาํหนด 

5.   จดัใหมี้การรักษาไว ้ซึ� งระบบควบคุมภายใน (Internal Control) เพื�อปกป้องเงินทุนของผูถื้อ

หุน้ และทรัพยสิ์นของบริษทั 

6.   รับผิดชอบความมีประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)      ใหค้รอบคลุม

ทางการเงิน (Financial Audit) การดาํเนินงาน (Operational Audit) การกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน (Compliance 

Audit) และการบริหารจดัการ (Managerial Audit) โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการบริหารความเสี�ยง (Risk Management) 

7.   ความรับผิดชอบต่อผูเ้กี�ยวขอ้งภายนอก คือ คู่คา้ และคู่สัญญา ให้ดาํเนินธุรกิจดว้ยผลประโยชน์

ร่วมกนัสร้างความพึงพอใจต่อกนั ถือปฏิบติัตามเงื�อนไขที�มีต่อเจา้หนี�การชาํระคืน และการดูแลหลกัประกนัต่าง  ๆ 

8.   รับผิดชอบดูแลการพัฒนาเสริมสร้างสิ� งแวดล้อมที�ปลอดภัย บรรยากาศการทํางานและ

วฒันธรรมองคก์รที�ดีการทาํงานเป็นทีม  

9.   รับผิดชอบการบริหารจัดการต่อพนักงาน ซึ� งเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด และปัจจัยสู่

ความสาํเร็จของบริษทัโดยตระหนกัถึงสิทธิของพนกังานทุกระดบั  

10.  กรณีที�พบเห็นการปฏิบติัที�ขดัต่อจรรยาบรรณ กฎหมาย ขอ้บงัคบัต่างๆ ให้กาํกบัดูแล และ

รายงานต่อกรรมการบริษทั หรือกรรมการตรวจสอบ แลว้แต่กรณี 

11. ให้เปิดเผยขอ้มูลการปฏิบติังาน ในรายงานประจาํปีตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง

กาํหนดไวเ้พื�อความโปร่งใส และการมีบรรษทัภิบาลที�ดี 

12.  ปฏิบติังานอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการบริษทั มอบหมาย  

7.3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน และมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี 

โดยมีรายชื�อกรรมการ ดงันี�   

1.   รศ.ดร.นพ.อติเรก จิวะพงศ ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

2.   ผศ.นพ. กฤษฎา บานชื�น  กรรมการบริหารความเสี�ยง 

3. นางฐิตะวฒัน์ โพธานนัท ์ กรรมการบริหารความเสี�ยง 
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 คณะกรรมการชุดนี�  บริษทัไดย้กเลิกเมื�อวนัที� 29 มิถุนายน 2563 และ รศ.ดร.นพ.อติเรก จิวะพงศ ์

ลาออกเมื�อวนัที� 27 สิงหาคม 2563 เนื�องจากมีปัญหาสุขภาพ ทั�งนี�กรรมการบริษทัไดพิ้จารณาอนุมติัแต่งตั�ง

คณะทาํงานบริหารความเสี�ยงระดบัองคก์รขึ�นแทนโดยคณะทาํงานชุดนี�จะเริ�มปฏิบติัหนา้ที�ในปี 2564 

อาํนาจหน้าที�และความรับผดิชอบ 

1. พิจารณากลั�นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี� ยงโดยรวมของบริษัท ซึ� ง

ครอบคลุมถึงความเสี�ยงประเภทต่างๆ ที�สําคญั เช่น ความเสี�ยงดา้นการเงิน ความเสี�ยงดา้นการลงทุน และ

ความเสี�ยงที�มีผลกระทบต่อชื�อเสียงของกิจการ เป็นตน้ เพื�อนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั ใหค้วามเห็นชอบ 

2. กาํหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี�ยงของบริษทั ให้สอดคลอ้งกบันโยบาย

บริหารความเสี�ยง โดยสามารถประเมิน ติดตามและดูแลประมาณความเสี�ยงของบริษทัใหอ้ยูใ่นระดบัที�เหมาะสม 

3. ดูแลและติดตามการปฏิบติัตามนโยบายการบริหารความเสี�ยงภายใตแ้นวทางและนโยบายที�

ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

4. กาํหนดเกณฑว์ดัความเสี�ยงและเพดานความเสี�ยงที�บริษทั จะยอมรับได ้

5. กาํหนดมาตรการที�จะใชใ้นการจดัการความเสี�ยงใหเ้หมาะสมต่อสภาวการณ์ 

6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี� ยง โดยรวมถึงความมี

ประสิทธิผลของระบบและการปฏิบติัตามนโยบายที�กาํหนด 

7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างสมํ�าเสมอเกี�ยวกบัการบริหาร การดาํเนินงาน และ

สถานการณ์ความเสี�ยงของบริษทั และการเปลี�ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ�งที�ตอ้งดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข 

เพื�อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายกลยทุธ์ที�กาํหนด 

8. จดัใหมี้คณะทาํงานบริหารความเสี�ยงตามความจาํเป็น 

9. สนับสนุนคณะทาํงานบริหารความเสี�ยงในดา้นบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื�นที�

จาํเป็นใหส้อดคลอ้งกบัขอบเขตความรับผิดชอบ 

7.4  ผู้บริหาร 

7.4.1 รายชื�อและตาํแหน่งผู้บริหาร 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีผูบ้ริหารจาํนวน 6 ท่าน ดงันี�  

รายชื�อผู้บริหาร ตาํแหน่ง 

1. นางพจนา มาโนช ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายแพทยส์านิตย ์ ชากฤษณ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการแพทย ์โรงพยาบาลเอกชล 

3. นายแพทยพิ์ชยั ศิริพรพาณิชย ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการแพทย ์โรงพยาบาลเอกชล 2 

4. นางปริยนาถ  เฉลิมช่วง ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

5. นายสิริพจน ์ มาโนช ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร 

8. นายแพทยเ์กศดา  จนัทร์สวา่ง ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
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ทั�งนี�  นางพจนา มาโนช ประธานกรรมการบริหารครบวาระในวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัจึงได้

สรรหาและแต่งตั�ง ผศ.ดร.นพ.เทอดศกัดิ�  โรจน์สุรกิตติ ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริหารแทนตั�งแต่

วนัที� 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป 

7.4.2  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 (1)  ค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงิน  

 ในปี 2563 บริษทัได้จ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และค่าเบี� ย

ประชุมใหก้บักรรมการบริหารและผูบ้ริหาร จาํนวน 6 ราย รวมทั�งสิ�น 25.27 ลา้นบาท 

 (2)  ค่าตอบแทนอื�น 

 บริษทัไดจ้ดัให้มีกองทุนสํารองเลี�ยงชีพให้แก่ผูบ้ริหาร โดยบริษทัไดส้มทบในอตัราส่วน

ร้อยละ 3 ของเงินเดือนโดยในปี 2563 บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพสาํหรับผูบ้ริหาร 1 ราย 

รวมทั�งสิ�น 36,888บาท 

7.5 เกี�ยวกบัพนักงาน 

บริษทัมีพนกังานทั�งหมด 1,236 คน โดยในปี 2563 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานจาํนวน

ทั�งสิ�น 499.66 ลา้นบาทซึ�งประกอบดว้ยเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าวิชาชีพ ค่าครองชีพ เงินโบนสั เงินสมทบ

ประกนัสงัคม เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล และสวสัดิการอื�นๆ       

 จาํนวนพนกังานและพนกังานที�เขา้ร่วมกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ 

พนักงาน โรงพยาบาลเอกชล 

(คน) 

โรงพยาบาลเอกชล 2 

(คน) 

รวม  

(คน) 

ฝ่ายการแพทยแ์ละฝ่ายการพยาบาล   545 388 933 

ฝ่ายบริหาร 93 70 163 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 33 15 48 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 59 33 92 

รวม 730 506 1,236 

จาํนวนพนกังานที�เขา้ร่วมกองทุน 

สาํรองเลี�ยงชีพ 
480 306 786 

คิดเป็นร้อยละ 65.75 60.47 63.59 

 ค่าตอบแทนพนกังาน 

พนักงาน โรงพยาบาลเอกชล โรงพยาบาลเอกชล 2 รวม 

ค่าตอบแทนพนกังาน 281.78 ลา้นบาท 197.88 ลา้นบาท 479.66 ลา้นบาท 
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7.6  เลขานุการบริษัทและผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 

7.6.1 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั�งให้ นางประภาพรรณ ตณัฑวิรัตน์ ดาํรงตาํแหน่งเป็น

เลขานุการบริษัท เพื�อทาํหน้าที�ตามที�กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศที�

คณะกรรมการกาํกบัตลาดหุ้นกาํหนดรวมทั�งมีหนา้ที�ดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูล และรายงานสารสนเทศใน

ส่วนที�รับผิดชอบต่อหน่วยงานกาํกบัดูแลใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายการเปิดเผยขอ้มูล

ข่าวสารของบริษทั ประสานงานและติดตามใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทั และมติที�ประชุมผู ้

ถือหุ้น เพื�อให้งานสําเร็จลุล่วงและเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ตลอดจนหน้าที�อื�นๆ ตามที�

คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย โดยคุณสมบติัของเลขานุการบริษทัปรากฏในเอกสารแนบ 1  

7.6.2 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั�ง นางปริยนาถ เฉลิมช่วง ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 

และการเงิน และมอบหมายใหรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน โดยคุณสมบติัของผูรั้บผิดชอบ

สูงสุดในสายงานบญัชีและการเงินปรากฏในเอกสารแนบ 1 

7.6.3 บริษทัมอบหมายให ้นางสาวทวีพร แกว้ไทรเลิศ ดาํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3 

7.6.4 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ในรอบปีที�ผา่นมา บริษทัจ่ายใหแ้ก่ บริษทัสอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

โดยเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Free) เป็นเงิน 915,000 บาท (เกา้แสนหนึ�งหมื�นหา้พนับาท

ถว้น) ค่าบริการอื�นที�นอกเหนือจากงานบญัชี (Non-Audit-Free) ไม่มี 

 
8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคญัด้านกาํกบัดูแลกจิการ 

8.1  สรุปผลการปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการในรอบปีที�ผ่านมา 

8.1.1 การสรรหา พฒันา และประเมนิผลการปฏิบัตหิน้าที�ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหา ซึ�งประกอบดว้ยกรรมการอิสระทั�งหมดจาํนวน 3 ท่าน มีหนา้ที�รับผิดชอบใน

การพิจารณาคดัเลือกและกลั�นกรองบุคคลที�มีคุณสมบติัที�เหมาะสมตามขอ้บงัคบัของบริษทั และเป็นผูเ้สนอ

ชื�อผูที้� มีคุณสมบัติ เหมาะสม เพื�อให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลาย โดยพิจารณาจาก

โครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ นอกจากนี�  ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมใน

การเสนอชื�อกรรมการที�มีคุณสมบติัที�เหมาะสมดว้ย โดยจาํนวนที�เสนอจะเท่ากบัจาํนวนกรรมการที�ครบ

วาระ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เพื�อขอความเห็นชอบจากกรรมการ จากนั�นจะนาํรายชื�อ

เสนอกรรมการดังกล่าวต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้น เป็นผูเ้ลือกตั� งกรรมการตามหลกัเกณฑ์ที�ได้กาํหนดไวใ้น

ขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ คือ ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั�งกรรมการบริษทัให้ผูถื้อหุ้นใชบ้ตัรลงคะแนน

เลือกตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงทั�งหมดที�ตนมีอยู่ เลือกบุคคลที�ไดรั้บการ

เสนอชื�อเป็นกรรมการที�ละคน 
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ในช่วงปลายปี 2563 คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาและมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาพิจารณา

หลกัเกณฑ ์และวิธีการสรรหาบุคคลที�มีคุณสมบติั เหมาะสมเพื�อดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริหาร โดยใน

การสรรหาไดพิ้จารณากลั�นกรองสรรหาบุคคลที�มีคุณสมบติัครบถว้น เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ 

และประสบการณ์ที� เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทั และเข้าใจในธุรกิจของบริษทัเป็นอย่างดี 

สามารถบริหารงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ป็นเป้าหมายที�คณะกรรมการบริษทักาํหนดไวไ้ด ้

คณะกรรมการบริษทั มีการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองเป็นประจาํทุกปี สําหรับปี 2563 

สรุปผลการประเมิน ไดด้งันี�  

1.  ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ(รายคณะ) กรรมการส่วนใหญ่ใหค้ะแนนเฉลี�ยอยูที่� 89.10 % 

2.   ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย (รายบุคคล) กรรมการส่วนใหญ่

ใหค้ะแนนอยูที่� 90.91% 

3.   ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการใหค้ะแนน 100 % 

4.   ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการให้

คะแนน 100 % 

8.1.2  การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล  

รายชื�อกรรมการบริษทั 

ตาํแหน่ง /   

ค่าตอบแทน 

(บาท) 

จาํนวนครั� งที�เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ 

ปร
ะชุ

มส
าม

ญั
ผูถ้ื

อหุ
น้ 

คณ
ะก

รร
มก

าร
บริ

ษทั
 

คณ
ะก

รร
มก

าร
ตร

วจ
สอ

บ 

คณ
ะก

รร
มก

าร
สร

รห
าแ

ละ

พิจ
าร

ณ
าค่

าต
อบ

แท
น 

คณ
ะก

รร
มก

าร
บริ

หา
ร 

คณ
ะก

รร
มก

าร
บริ

หา
ร

คว
าม

เสี
�ยง

 
1. นายอภิรักษ ์ วานิช 

ประธานกรรมการ 1/1 7/7     

ค่าตอบแทน   84,000     

2. นางพจนา  มาโนช 

รองประธาน

กรรมการ 
1/1 7/7   22/22  

ค่าตอบแทน   84,000   -  

3. ผศ.นพ.กฤษฎา บานชื�น 
กรรมการอิสระ 1/1 7/7 9/9 5/5  1/1 

ค่าตอบแทน   84,000 90,000 20,000  20,000 

4. นางสาวกาญจนา วานิช 
กรรมการ 1/1 7/7     

ค่าตอบแทน   84,000     
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รายชื�อกรรมการบริษทั 

ตาํแหน่ง /   

ค่าตอบแทน 

(บาท) 

จาํนวนครั� งที�เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ 

ปร
ะชุ

มส
าม

ญั
ผูถ้ื

อหุ
น้ 

คณ
ะก

รร
มก

าร
บริ

ษทั
 

คณ
ะก

รร
มก

าร
ตร

วจ
สอ

บ 

คณ
ะก

รร
มก

าร
สร

รห
าแ

ละ

พิจ
าร

ณ
าค่

าต
อบ

แท
น 

คณ
ะก

รร
มก

าร
บริ

หา
ร 

คณ
ะก

รร
มก

าร
บริ

หา
ร

คว
าม

เสี
�ยง

 

5. นางสาวอรนุช วานิช 
กรรมการ 0/1 7/7     

ค่าตอบแทน   84,000     

6. นพ.สานิตย ์ ชากฤษณ์ 
กรรมการ 1/1 7/7   22/22  

ค่าตอบแทน   84,000   -  

7. รศ.ดร.นพ.อติเรก จิวะพงศ ์ กรรมการอิสระ 1/1 3/4 4/5 1/2  1/1 

(ลาออกเมื�อ 27 สิงหาคม 2563) ค่าตอบแทน   36,000 40,000 5,000  20,000 

8. นางฐิตะวฒัน์ โพธานนัท ์
กรรมการอิสระ 1/1 7/7 9/9 5/5  1/1 

ค่าตอบแทน   84,000 90,000 20,000  20,000 

9. ผศ.ดร.ศรายทุธ เรืองสุวรรณ 
กรรมการอิสระ 0/1 7/7 8/9 2/2   

ค่าตอบแทน   84,000 80,000 5,000   

10. ศ.นพ.เสวก วีระเกียรติ กรรมการอิสระ 0/1 0/4     

(ลาออกเมื�อ 1 กนัยายน  2563) ค่าตอบแทน   -     

11. นายกดุั�น  สุขมุานนท ์
กรรมการอิสระ 1/1 4/7     

ค่าตอบแทน   48,000     

 (1) ค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงิน : ค่าตอบแทนกรรมการประกอบดว้ยค่าเบี� ยประชุม ซึ� งจ่ายตาม

จาํนวนครั� งที�เขา้ประชุม  

 *  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประชุมทั�งสิ�น 5 ครั� ง แต่ไม่ไดจ่้ายเบี�ย

ประชุม 1 ครั� ง เนื�องจากประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ และใชเ้วลาเพียงครึ� งชั�วโมงดงันั�น จึงไม่ไดมี้การ

พิจารณาจ่ายค่าเบี�ยประชุม 
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 ** คณะกรรมการบริหารในปี 2563 ไม่ไดจ่้ายเบี�ยประชุมเนื�องจากคณะกรรมการบริหารมีความเห็น

ว่าในปี 2563 ตอ้งมีการควบคุมค่าใชจ่้ายในทุกดา้นรวมถึงดา้นพนกังานดว้ย จึงพิจารณาไม่รับเบี� ยประชุม 

ทั�งนี�  คณะกรรมการบริหารไดรั้บเงินเดือนประจาํ และสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 

 *** คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง มีการนาํเบี� ยประชุมที�ประชุมเมื�อเดือนธันวาคม 2562 มา

พิจารณาจ่ายในปี 2563 ดว้ย 

 (2) ค่าตอบแทนอื�น ไม่มี 

8.1.3  บริษทัไม่มีบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

8.1.4  การตดิตามให้มกีารปฏิบัตติามนโยบาย และแนวปฏิบัตใินการกาํกบัดูแลกจิการ 

บริษทัให้ความสําคญัในเรื�องการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี โดยไดก้าํหนดนโยบาย และแนวปฏิบติัที�

เกี�ยวขอ้งไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั พร้อมทั�งส่งเสริมใหเ้กิดการ

ปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง เพื�อสร้างความเชื�อมั�นต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยในรอบปี 2563บริษทัไดมี้การติดตาม

เพื�อให้เกิดการปฏิบติัตามการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ครอบคลุมเรื�องการดูแลพนกังานและการไม่เลือกปฏิบติั 

ต่อการแข่งขนัที�ไม่เป็นธรรม การดูแลสิ�งแวดลอ้ม สุขอนามยั และความปลอดภยัในองคก์ร การรักษาความ

ปลอดภยัของขอ้มลูสารสนเทศ ซึ�งผลการติดตาม พบว่า บริษทัไดด้าํเนินการตามแนวทางของแต่ละประเด็น

ไดอ้ยา่งครบถว้นแลว้ 

นอกจากนี�  บริษทัไดมี้การติดตามเพื�อใหเ้กิดการปฏิบติัตามการกาํกบัดูแลที�ดีอีก 4 ประเดน็ดงันี�  

(1) การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 บริษทัไดก้าํหนดนโยบายว่า คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งปฏิบติัหนา้ที�เพื�อ

ผลประโยชนสู์งสุดของบริษทั ในปีที�ผา่นมาไม่พบกรณีที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ ทางผลประโยชน ์

(2) การใชข้อ้มลูภายในเพื�อแสวงหาผลประโยชน ์

 บริษทัมีการดูแลเรื�องการใชข้อ้มูลภายในใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และตามหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการที�ดี โดยกาํหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ของบริษทั โดยสรุปนโยบายสาํคญัดงันี�  

 (2.1) บริษทัมีข้อกาํหนดห้ามผูบ้ริหารและพนักงานซึ� งอยู่ในหน่วยงานที�รับทราบข้อมูล

ภายในทาํการซื�อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน

ต่อสาธารณชน 

 (2.2) บริษทักาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพย ์และ

สาํนกังาน กลต.เรื�องการจดัทาํและเปิดเผยรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องผูบ้ริหาร 

และผูส้อบบญัชี โดยเปิดเผยรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องตนต่อสาํนกังาน กลต. 

ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที�ไดรั้บตาํแหน่ง และภายใน 3 วนันบัจากการซื�อขาย / โอน

หลักทรัพย์ ถ้า กรรมกา ร และผู ้บ ริหา รท่า นใด ไ ม่ปฏิบัติตา มจะมีโทษตา ม

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
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(3) การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 

 บริษทัไดก้าํหนดนโยบายและกระบวนการเพื�อต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั โดยคณะกรรมการ

ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบกาํกบัดูแลระบบควบคุมภายใน และผูบ้ริหาร มีหนา้ที�สร้างความ

ตระหนกัและสื�อสารการปฏิบติัหนา้ที�โดยสุจริตกบัพนกังานทุกคน โดยมีแนวปฏิบติัดงันี�  

 -  กาํหนดนโยบายการป้องกนั และต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น จดัให้มีการประเมินความ

เสี�ยงในดา้นต่างๆ สื�อสารใหบุ้คคลภายในบริษทั และบุคคลภายนอกไดท้ราบถึงขอ้ปฏิบติั 

เพื�อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีคุณธรรม โดยวางนโยบายใหเ้จา้หนา้ที�ภายใน

องคก์รทาํธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม คือ มีความซื�อสตัยท์ั�งต่อตนเองและผูอื้�น 

 - มีการวางระเบียบปฏิบติัเพื�อควบคุม และป้องกนัความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�น โดยมีระเบียบดา้น

การจดัซื�อจดัจา้ง, การเบิกจ่ายค่าใชจ่้าย และการจดัทาํงบประมาณ, การกาํหนดอาํนาจ

อนุมติัในแต่ละระดบัตามวงเงิน, การบริจาคเงินเพื�อสาธารณกุศล, การเลี�ยงรับรอง หรือให้

ของขวญั ซึ� งตอ้งมีการบนัทึกเก็บข้อมูลเป็นหลกัฐานเพื�อความโปร่งใสป้องกันการนํา

ทรัพยสิ์นบริษทั ไปใชใ้นทางมิชอบ  

 - สื�อสารนโยบายการป้องกนัการต่อตา้นทุจริต ไปยงัหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษทั ผ่าน

ช่องทาง เช่น การอบรมพนกังาน, การปฐมนิเทศ, การประชุมระดบัหัวหนา้, ตลอดจน

สื�อสารผ่านทางระบบ Intranet, Web site ของบริษทั โดยสนบัสนุนการมีส่วนร่วมแกไ้ข

ปัญหาทุจริตร่วมกนั และยืนยนัในการปฏิเสธการใชว้ิธีทุจริตคอร์รัปชั�นในการทาํธุรกิจ 

 - บริษทั เปิดโอกาสใหมี้ช่องทางรายงานแจง้เบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั�น (Whistle blowing) 

หากพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการกระทาํที�ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือผิดนโยบาย

บริษทั ซึ� งมีพฤติกรรมที�ส่อไปทางทุจริตคอร์รัปชั�น ทางบริษทั จดัให้มีมาตรการคุม้ครอง 

ให้กบัผูใ้ห้ความร่วมมือในการรายงานดงักล่าว และหาทางป้องกนัความเสียหายให้กบั

ผูร้ายงาน หรือผูร้้องเรียน 

 - คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏิบติัหนา้ที�ในการสอบทาน ตรวจสอบ กาํหนดแผนงาน

ประจาํปี ใหบ้ริษทั มีการกาํกบัดูแลกิจการอยา่งเพียงพอ สอดคลอ้งกบันโยบายที�กาํหนดไว ้ 

(4) การแจง้เบาะแสการกระทาํผิด (Whistle blowing) 

 คณะกรรมการบริษทั เปิดโอกาสใหพ้นกังานและ ผูมี้ส่วนไดเ้สียมีช่องทางการร้องเรียน และ

แจง้เบาะแสการกระทาํผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงการรายงานทางการเงินที�ไม่ถูกตอ้ง หรือ

กระบวนการควบคุมภายในที�บกพร่อง โดยกาํหนดดงันี�  

ผู้มสิีทธิร้องเรียน 

(1) พนกังานที�พบเห็นการกระทาํที�ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับริษทั หรือจรรยาบรรณ

ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  

(2) พนกังานที�ถูกกลั�นแกลง้ ข่มขู่ ถูกลงโทษทางวินยั เช่น ถูกลดเงินเดือน ถูกพกังาน ใหอ้อกจาก

งานหรือถกูเลือกปฏิบติัดว้ยวิธีอนัไม่ชอบที�เกี�ยวเนื�องกบัสภาพการจา้งงาน อนัเนื�องมาจากการ
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ที�ตนไดร้้องเรียนให้ขอ้มูล หรือจะให้ขอ้มูล ช่วยเหลือในขั�นตอนการสืบสวนสอบสวน หรือ

รวบรวมขอ้เทจ็จริงใหแ้ก่ผูรั้บขอ้ร้องเรียน รวมไปถึงการฟ้องร้องดาํเนินคดี การเป็นพยาน การ

ใหถ้อ้ยคาํ หรือการใหค้วามร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานภาครัฐ 

ผู้รับข้อร้องเรียน 

(1) ผูบ้งัคบับญัชา 

(2) ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล/หวัหนา้แผนกทรัพยากรบุคคล 

(3) เลขานุการบริษทั 

(4) ประธานกรรมการบริหาร 

(5) กรรมการตรวจสอบ 

(6) กรรมการบริษทั 

วธีิการร้องเรียน 

ร้องเรียนต่อผูรั้บขอ้ร้องเรียนคนใดคนหนึ�ง โดยวิธีการดงัต่อไปนี�  

(1) ผา่นทางเวบ็ไซตร์ะบบรับขอ้ร้องเรียนและแจง้เบาะแส 

(2) ร้องเรียนไดโ้ดยตรงดว้ยวาจา  

(3) ร้องเรียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรผา่นทาง E-mail Address : cg@aikchol.com 

(4) ทาํเป็นจดหมายถึงผูรั้บขอ้ร้องเรียน 

(5) ในกรณีที�ผูร้้องเรียนเลือกที�จะไม่เปิดเผยชื�อตอ้งระบุรายละเอียดขอ้เท็จจริงหรือหลกัฐานที�

ชดัเจนเพียงพอที�แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนัสมควรเชื�อว่ามีการกระทาํที�เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 

กฎระเบียบขอ้บงัคบับริษทั หรือจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัเกิดขึ�น 

ทั�งนี�  การร้องเรียนจะถือเป็นความลบัที�สุด และผูร้้องเรียนสามารถร้องเรียนไดม้ากกว่าหนึ�งช่องทาง 

และไม่จําเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผูร้้องเรียน แต่หากเปิดเผยตนเองจะทําให้บริษทัสามารถแจ้งผลการ

ดาํเนินการหรือรายละเอียดเพิ�มเติมในเรื�องที�ร้องเรียนใหท้ราบได ้

ขั�นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

(1) ผูรั้บขอ้ร้องเรียนจะเป็นผูด้าํเนินการตรวจสอบและรวบรวมขอ้เท็จจริงหรืออาจมอบหมายให้

บุคคลหรือหน่วยงานที�ไวว้างใจเป็นผูต้รวจสอบขอ้เทจ็จริง 

(2) ผูรั้บขอ้ร้องเรียนหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายสามารถเชิญให้พนักงานคนหนึ� งคนใดมาให้ขอ้มูล 

หรือขอใหจ้ดัส่งเอกสารใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งมาเพื�อการตรวจสอบหาขอ้เท็จจริงที�เกี�ยวขอ้งกบัการ

ฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบติัตามจริยธรรม เป็นความลบั 

(3) หากตรวจสอบแลว้พบว่า ขอ้มูลหรือหลกัฐานที�มี มีเหตุอนัควรเชื�อไดว้่าผูที้�ถูกร้องเรียนได้

กระทาํการทุจริต บริษทัจะให้สิทธิแก่ผูถู้กร้องเรียนไดรั้บทราบขอ้กล่าวหา และใหสิ้ทธิผูถู้ก

ร้องเรียนพิสูจน์ตนเอง โดยการหาขอ้มูลหรือหลกัฐานเพิ�มเติมที�แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มี

ส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการกระทาํอนัทุจริตตามที�ไดถ้กูร้องเรียน 
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(4) หากผูถู้กร้องเรียน ไดก้ระทาํการทุจริตจริง การทุจริตนั�นถือเป็นการกระทาํผิดนโยบายการ

ต่อตา้นการทุจริตจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบที�บริษทั กาํหนดไว ้และ

หากกระทาํการทุจริตนั�นผิดกฎหมายผูก้ระทาํความผิดอาจจะตอ้งไดรั้บโทษทางกฎหมาย ทั�งนี�

โทษทางวินยัตามระเบียบของบริษทั คาํตดัสินของคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นที�สุด 

(5) การรายงาน ผูรั้บขอ้ร้องเรียนมีหนา้ที�แจง้ผลใหผู้ร้้องเรียนทราบ หากผูร้้องเรียนเปิดเผยตนเอง

ในกรณีที�เป็นเรื�องสาํคญั ใหร้ายงานต่อประธานกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริษทัทราบ 

มาตรการคุ้มครองปกป้องผู้ที�แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส 

(1) ผูร้้องเรียนสามารถเลือกที�จะไม่เปิดเผยตนเองไดห้ากเห็นว่าการเปิดเผยอาจทาํให้เกิดความ

เสียหายกบัตนเอง แต่ตอ้งระบุรายละเอียดขอ้เท็จจริงหรือหลกัฐานที�ชดัเจนเพียงพอที�แสดงให้

เห็นว่ามีเหตุอนัควรเชื�อว่ามีการกระทาํที�เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับริษทั 

หรือจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัเกิดขึ�น อย่างไรก็ตามหากเลือกที�จะเปิดเผย

ตนเองกจ็ะทาํใหผู้รั้บขอ้ร้องเรียนสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งรวดเร็วขึ�น 

(2) ข้อมูลที� เกี�ยวข้อง บริษัทถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที�จ ําเป็น โดยคาํนึงถึงความ

ปลอดภัยและความเสียหาของผูร้ายงาน แหล่งที�มาของข้อมูล หรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง ทั�งนี�

ผูรั้บผิดชอบในทุกขั�นตอนจะตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลที�ไดรั้บรู้ชั�นความลบัสูงสุด และไม่เปิดเผย

ต่อบุคคลภายนอก หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทาํผิดวินยั 

(3) กรณีที�ผูร้้องเรียนเห็นวา่ตนอาจไดรั้บความไม่ปลอดภยั หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู ้

ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษทักาํหนดมาตรการคุม้ครองที�เหมาะสมก็ได ้หรือบริษทัอาจ

กาํหนดมาตรการคุม้ครองโดยผูร้้องเรียนไม่ตอ้งร้องขอกไ็ด ้หากเห็นวา่เป็นเรื�องที�มีแนวโนม้ที�

จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภยั 

(4) พนกังานที�ปฏิบติัต่อบุคคลอื�นดว้ยวิธีการที�ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบติัดว้ยวิธีการที�ไม่เหมาะสม 

หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื�นนั�น อนัมีเหตุจูงใจมาจากการที� บุคคลอื�นนั�นได้

ร้องเรียน ได้แจง้ขอ้มูล ร้องเรียนหรือให้เบาะแสเกี�ยวกบัการทุจริตหรือการไม่ปฏิบติัตาม

กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัหรือจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั รวมไปถึงการ

ที�บุคคลอื�นนั�นฟ้องร้องดาํเนินคดี เป็นพยานให้ถอ้ยคาํ หรือใหค้วามร่วมมือใด ๆ ต่อศาลหรือ

หน่วยงานของรัฐถือเป็นการกระทาํความผิดวินยัที�ตอ้งไดรั้บโทษ ทั�งนี� อาจไดรั้บโทษตามที�

กฎหมายกาํหนดไวห้ากกระทาํความผิดตามกฎหมาย 

(5) ผูที้�ไดรั้บความเดือดร้อนเสียหายจะไดรั้บการบรรเทาความเสี�ยหายดว้ยวิธีการหรือ

กระบวนการที�มีความเหมาะสมและเป็นธรรม  
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8.2  รายงานผลการปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที�ผ่านมา 

8.2.1 ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 9 ครั� ง 

8.2.2 ผลการปฏิบติัหนา้ที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบมีการจัดทาํแบบสอบทานการปฏิบติัหน้าที�ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบดว้ยตนเองทุกปี และสรุปประเด็นตามขอบเขต หนา้ที�ความรับผิดชอบที�สําคญัตามกฎบตัรของ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดการปฏิบติังานตามรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เอกสารแนบ 6  

8.3  สรุปผลการปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการชุดย่อยอื�นๆ 

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทาํหนา้ที�สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผูบ้ริหาร

ระดบัผูอ้าํนวยการฝ่ายขึ�นไป โดยในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม

ทั�งสิ�น 5 ครั� ง เพื�อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย พิจารณาค่าตอบแทนผูบ้ริหารใน

ระดบัผูอ้าํนวยการฝ่าย พิจารณาสรรหาประธานกรรมการบริหาร เพื�อมาปฏิบติัหนา้ที�แทนนางพจนา มาโนช

ซึ� งครบวาระในวนัที� 31 ธันวาคม 2563 และจดัทาํกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตลอดจนทบทวนนโยบายแผนสืบทอด  

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร กาํหนดประชุมไวเ้ดือนละ 2 ครั� งสัปดาห์เวน้สัปดาห์ สําหรับการจัดส่ง

หนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ปฏิบติัเช่นเดียวกบัประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยใน

ปี 2563 คณะกรรมการมีการประชุม จาํนวน 22 ครั� ง 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงมีการประชุม 1 ครั� งเพื�อสรุปงานดา้นการบริหารความ

เสี�ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัในการประชุมครั� งที� 322 เมื�อวนัที� 29 มิถุนายน 2563 และในการประชุม

คณะกรรมการบริษทัครั� งที� 324 เมื�อวนัที� 9 พฤศจิกายน 2563 ไดมี้มติให้กาํหนดนโยบายการบริหารความ

เสี�ยงโดยคณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้าํกบัดูแลและสนับสนุนการนาํนโยบายการบริหารความเสี�ยงนี� ไป

ปฏิบติัในบริษทัผ่านทางประธานกรรมการบริหาร และให้คณะกรรมการบริหารจดัตั�งคณะทาํงานบริหาร

ความเสี�ยงระดบัองคก์ร 
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9.  การควบคุมภายในและรายการระหว่างกนั 

9.1  การควบคุมภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการครั� งที�  326 เมื�อวนัที�  21 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษทัได้

ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยการจดัทาํแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายในแลว้สรุปไดว้่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัในดา้นต่างๆ 5 องคป์ระกอบ คือ 

การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี�ยง การควบคุมการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการ

สื�อสารขอ้มูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทัมีความ

เพียงพอและเหมาะสม โดยบริษทัได้จดัให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที�จะดาํเนินการตามระบบไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัจากการที�กรรมการหรือผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือ

โดยไม่มีอาํนาจ รวมถึงการทาํธุรกรรมกบับุคคลที�อาจมีความขดัแยง้และบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั อย่างเพียงพอ

แลว้ สาํหรับการควบคุมภายในในหวัขอ้อื�น คณะกรรมการเห็นว่าบริษทัมีการควบคุมภายในที�เพียงพอแลว้

เช่นกนั 

การประเมินระบบควบคุมภายในในเรื� องขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบมีความเห็นเป็นไปในทาง

เดียวกนักบักรรมการบริษทั 

ผูส้อบบญัชีของบริษทั คือ บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั ซึ� งเป็นผูต้รวจสอบงบการเงินรายไตร

มาสและประจาํปี 2563 ไดใ้หค้วามเห็นในรายงานการสอบบญัชีวา่ บริษทัไม่มีขอ้บกพร่องเกี�ยวกบัระบบการ

ควบคุมภายใน 

9.2  รายการระหว่างกนั 

ในระหว่างปี 2563 บริษทัไม่มีการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั/รายการระหว่างกนั ตามขอ้กาํหนดของ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) และ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

มาตรการและขั�นตอนในการอนุมตักิารทํารายการระหว่างกนั 

บริษทัมีมาตรการและขั�นตอนในการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนัตามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) และ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยรายการที�เกี�ยวโยงกนั จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัและ/หรือที�

ประชุมผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณีตามขอ้กาํหนด  

นโยบาย และแนวโน้มการทํารายการระหว่างกนัในอนาคต 

บริษทัปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(กลต.) และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งเคร่งครัด และดาํเนินการดว้ยความโปร่งใส

ตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทัฯ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที� 3 

รายงานและงบการเงนิ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 

 บริษทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) 

 

ความเห็น   

  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) ซึ� งประกอบดว้ย   

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อ

หุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุป

นโยบายการบญัชีที�สาํคญั  

  ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้นี�แสดงฐานะการเงินของบริษทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั 

(มหาชน) ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัโดย

ถกูตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้

ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจ้า 

ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที�กาํหนดโดยสภา

วิชาชีพบญัชี ในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้น

จรรยาบรรณอื�นๆ ซึ� งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี�  ขา้พเจา้เชื�อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดรั้บ

เพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  
 

เรื�องสําคัญในการตรวจสอบ 

  เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบคือเรื�องต่างๆ ที�มีนยัสาํคญัที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบ

วิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรื�องเหล่านี�มาพิจารณาใน 

บริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั�งนี�ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดง

ความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรื�องเหล่านี�   
 

การรับรู้รายไดจ้ากการรักษาพยาบาลทั�วไป 

เนื�องจากรายไดค่้ารักษาพยาบาลเป็นธุรกรรมหลกัซึ�งส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและมี

มูลค่าที�เป็นสาระสาํคญัคิดเป็นร้อยละ 70 ของรายไดร้วม ประกอบกบัรายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาลมีหลาย

องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายยาและเวชภณัฑ ์รายไดค่้าบริการทางการแพทย ์รายไดค่้าห้องผูป่้วย เป็น

ตน้ ดงันั�นขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษเกี�ยวกบั จาํนวน มลูค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายไดข้องบริษทั 
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ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดจ้ากการรักษาพยาบาล โดยประเมินความเหมาะสม

และทดสอบความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยการ

สอบถามผูรั้บผิดชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอย่างเพื�อทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมที�บริษทัออกแบบ

ไว ้นอกจากนี�  ขา้พเจา้ไดสุ่้มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการการรักษาพยาบาลที�เกิดขึ�นในระหว่างปี 

ตรวจสอบในช่วงใกลสิ้�นรอบระยะเวลาบญัชี และตรวจสอบใบลดหนี� ที�บริษทัออกหลงัวนัสิ�นรอบระยะเวลา

บญัชี วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มลูบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย เพื�อตรวจสอบความผิดปกติที�อาจเกิดขึ�นของรายการ

ค่ารักษาพยาบาลตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีที�ทาํผา่นใบสาํคญัทั�วไป 

 

การรับรู้รายไดค้่ารักษาพยาบาลจากประกนัสังคม 
 บริษทัมีรายไดค่้ารักษาพยาบาลจากประกนัสังคมในส่วนของผูป้ระกนัตนที�เลือกใชสิ้ทธิ

รักษาพยาบาลกับโรงพยาบาล และประเภทผูป่้วยในดว้ยโรคที�มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงและ

ต่อเนื�อง ดงัแสดงอยู่ในงบการเงิน คิดเป็นร้อยละ 28 ของรายไดร้วม การไดรั้บเงินจากรายไดด้งักล่าวในแต่

ละครั� งตอ้งผา่นการพิจารณาจากสาํนกังานประกนัสงัคมและการพิจารณาของสาํนกังานประกนัสังคมตอ้งใช้

ระยะเวลานาน ในการวดัจาํนวนเงินรายไดที้�จะรับรู้เป็นเรื� องที�ตอ้งใชดุ้ลยพินิจที�มีนยัสําคญัของผูบ้ริหาร

เนื�องจากมีความไม่แน่นอนเกี�ยวกับจํานวนที�จะได้รับเงิน ซึ� งขึ� นอยู่กับการจัดสรรเงินของสํานักงาน

ประกนัสงัคมในแต่ละปี โดยบริษทัจะไดรั้บเงินรายไดจ้ากสาํนกังานประกนัสังคมตามวิธีคาํนวณและอตัราที�

กาํหนดตามประกาศคณะกรรมการการแพทย ์ออกตามพระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ.2533 เพื�อใหม้ั�นใจ

ว่ารายไดค่้ารักษาพยาบาลจากประกนัสังคมถูกรับรู้ในบญัชีอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม ดงันั�นขา้พเจา้จึงให้

ความสําคญัเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายไดค่้ารักษาพยาบาลจากประกนัสังคม เนื�องจากเป็นรายการที�มีความ

เสี�ยงต่องบการเงิน 

 ขา้พเจ้าไดท้าํความเข้าใจในกระบวนการประมาณการรายไดค่้าบริการทางการแพทย์

ประเภทผูป่้วยในดว้ยโรคที�มีค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลสูงและต่อเนื�อง โดยตรวจสอบแหล่งที�มาและ

ความน่าเชื�อถือของขอ้มูลของผูป้ระกนัตนที�ใชใ้นการคาํนวณประมาณการรายได ้ประเมินความเหมาะสม

ของอตัราความรุนแรงของโรคโดยเปรียบเทียบกบัหลกัเกณฑ ์วิธีการและเงื�อนไขตามประกาศของสาํนกังาน

ประกนัสงัคม ทดสอบความครบถว้นของการบนัทึกการใชบ้ริการประกนัสงัคมของผูใ้ชบ้ริการกบัระบบการ

บนัทึกขอ้มลูของประกนัสงัคม ทดสอบความถูกตอ้งของยอดประมาณการของผูบ้ริหารโดยการเปรียบเทียบ

หลกัเกณฑใ์นการประมาณการของฝ่ายบริหารกบัหลกัเกณฑ ์วิธีการและเงื�อนไขตามประกาศของสาํนกังาน

ประกนัสังคม และทดสอบรายการในสมุดรายวนัที�ทาํโดยผูบ้ริหารเกี�ยวกบัการรับรู้การประมาณการรายได ้

รวมถึงเปรียบเทียบขอ้มลูการรับเงินในระหวา่งงวดและวิเคราะห์หาสาเหตุของผลต่างเทียบกบัที�ประมาณการ

รายไดค่้าบริการทางการแพทยไ์ว ้รวมถึงการตรวจสอบการรับเงินค่าบริการทางการแพทยก์รณีโรคที�มี

ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลสูงและต่อเนื�องภายหลงัสิ�นรอบระยะเวลาบญัชี 
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ข้อมูลอื�น  
   ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื�น ขอ้มูลอื�นประกอบดว้ยขอ้มูลซึ� งรวมอยู่ในรายงาน

ประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีที�อยู่ในรายงานนั�น ซึ� งคาดว่ารายงานประจาํปี

จะถกูจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี�   

   ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื�นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ

เชื�อมั�นต่อขอ้มลูอื�น 

   ความรับผิดชอบของข้าพเจา้ที� เกี�ยวเนื�องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและ

พิจารณาวา่ขอ้มลูอื�นมีความขดัแยง้ที�มีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที�ไดรั้บจากการตรวจสอบของ

ขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ ขอ้มลูอื�นมีการแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่   

   เมื�อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาํปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อ

ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งสื�อสารเรื� องดงักล่าวกบัผูมี้หน้าที�ในการกาํกบัดูแล เพื�อให้ผูมี้

หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลดาํเนินการแกไ้ขขอ้มลูที�แสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที�ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 
                  ผูบ้ริหารมีหนา้ที�รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที�

ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาว่า

จาํเป็นเพื�อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินที�ปราศจากการแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่า

จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด   

  ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการ

ดาํ เนินงานต่อเนื�อง เปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื�อง และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสําหรับการ

ดาํเนินงานต่อเนื�องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั�งใจที�จะเลิกบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงาน

ต่อเนื�องต่อไปได ้  

  ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที�ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงาน

ทางการเงินของบริษทั  

 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
                  การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื�อใหไ้ดค้วามเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่างบ

การเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ� งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื�อมั�น

อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั�นในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตาม 

มาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัที�มีอยู่ไดเ้สมอไป 

ขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคญัเมื�อคาดการณ์ไดอ้ย่าง

สมเหตุสมผลว่ารายการที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง

เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี�    
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย

เยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

 ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั

ในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อ

ตอบสนองต่อความเสี�ยงเหล่านั�น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑใ์น

การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึ� งเป็นผลมา

จากการทุจริตจะสูงกวา่ความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การ

ปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั�งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที�ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือ

การแทรกแซงการควบคุมภายใน  

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบ

วิธีการตรวจสอบที�เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี 

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ

ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งซึ� งจดัทาํขึ�นโดยผูบ้ริหาร   

 สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื�อง

ของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญัที�เกี�ยวกบั

เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของบริษทัในการ

ดาํเนินงานต่อเนื�องหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงินที�เกี�ยวขอ้ง หรือถา้การ

เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ�นอยูก่บั

หลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บจนถึงวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์

หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื�อง   

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย

ขอ้มลูวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที�ทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถกูตอ้งตามที�ควร

หรือไม่  

  ขา้พเจา้ไดสื้�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลในเรื�องต่างๆ ที�สาํคญัซึ� งรวมถึงขอบเขต

และช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที�ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที�มีนยัสําคญัที�พบจากการตรวจสอบรวมถึง

ขอ้บกพร่องที�มีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  

  ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนด

จรรยาบรรณที� เ กี� ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื� อสารกับผู ้มีหน้าที� ในการกํากับดูแลเกี� ยวกับ

ความสัมพนัธ์ทั�งหมดตลอดจนเรื�องอื�นซึ� งขา้พเจา้เชื�อว่ามีเหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อ

ความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที�ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระจากเรื�องที�



 

 
 

 

                                                                         

สื�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรื�องต่าง ๆ ที�มีนยัสาํคญัมากที�สุดในการตรวจสอบ

งบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื� องสําคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื� องเหล่านี� ใน

รายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อ

ในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ�น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะ

การกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อ

ส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสื�อสารดั

  ผูส้อบบญัชีที�รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี� คือ นางสาวรุ่งนภา แสง

จนัทร์ 

 

 
 
 
 
 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั
กรุงเทพมหานคร 
วนัที� 22 กุมภาพนัธ์ 2564 
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สื�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรื�องต่าง ๆ ที�มีนยัสาํคญัมากที�สุดในการตรวจสอบ

งบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื� องสําคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื� องเหล่านี� ใน

รายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกบั เรื�องดงักล่าว หรือ

ในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ�น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะ

การกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อ

ส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสื�อสารดงักล่าว   

ผูส้อบบญัชีที�รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี� คือ นางสาวรุ่งนภา แสง

 (นางสาวรุ่งนภา  แสงจนัทร์
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที�

จาํกดั 
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สื�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรื�องต่าง ๆ ที�มีนยัสาํคญัมากที�สุดในการตรวจสอบ

งบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื� องสําคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื� องเหล่านี� ใน

สาธารณะเกี�ยวกบั เรื�องดงักล่าว หรือ

ในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ�น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะ

การกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อ

ผูส้อบบญัชีที�รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี� คือ นางสาวรุ่งนภา แสง

นางสาวรุ่งนภา  แสงจนัทร์) 
ทะเบียนเลขที� 10142 
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บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน  

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 

สินทรัพย์ 

      
บาท 

    
หมายเหตุ 

 
2563 

 
2562 

สินทรัพย์หมุนเวยีน 
     

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  8 

 
           135,910,330 

 
               708,143,626 

 
เงินลงทุนชั�วคราว  12 

 
                             -     

 
                    1,386,731 

 
ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�หมุนเวียนอื�น  9 

 
              65,303,730 

 
                 72,918,198 

 
รายไดจ้ากสาํนกังานประกนัสงัคมคา้งรับ 10 

 
              46,569,611 

 
                 79,827,351 

 
สินคา้คงเหลือ  

 
11 

 
              52,043,273 

 
                 53,840,004 

 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น 12 

 
           671,715,490 

 
                                 -     

  
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 

  
           971,542,434 

 
               916,115,910 

         
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

     

 
เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกนั 12 

 
              13,587,200 

 
                 22,427,200 

 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 12 

 
           137,999,862 

 
                                 -     

 
เงินลงทุนระยะยาว 12 

 
                             -     

 
               171,666,495 

 
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  13 

 
           740,053,145 

 
               756,588,718 

 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 14 

 
                4,025,543 

 
                                 -     

 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  15 

 
              33,542,411 

 
                 38,748,932 

 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 

  
                   168,490 

 
                       189,190 

  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

  
           929,376,651 

 
               989,620,535 

         
รวมสินทรัพย์ 

   
        1,900,919,085 

 
            1,905,736,445 
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ลงนาม ...................................... รองประธานกรรมการ 

                                                                         ( นางพจนา  มาโนช )     

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

      
บาท 

    
หมายเหตุ 

 
2563 

 
2562 

หนี�สินหมุนเวยีน 
   

  
 

  

 
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น  17 

 
              95,804,088 

 
                 97,591,391 

 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 18 

 
              83,739,743 

 
                 85,765,590 

 
ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่าที�ถึงกาํหนดชาํระ 

     

  
ภายในหนึ�งปี 19 

 
                3,165,526 

 
                                 -     

 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 

  
                9,246,115 

 
                    6,884,771 

 
ประมาณการหนี� สินหมุนเวียนอื�น 35 

 
              15,000,000 

 
                                 -     

 
หนี� สินหมุนเวียนอื�น 

  
              11,087,957 

 
                    9,309,203 

  
รวมหนี�สินหมุนเวยีน 

  
           218,043,429 

 
               199,550,955 

         
หนี�สินไม่หมุนเวยีน 

     

 
หนี� สินตามสญัญาเช่า 19 

 
                   922,859 

 
                                 -     

 
หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 

 
                8,884,737 

 
                 20,410,773 

 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 20 

 
              75,341,247 

 
                 66,041,927 

  
รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 

  
              85,148,843 

 
                 86,452,700 

รวมหนี�สิน 
   

           303,192,272 
 

               286,003,655 
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ลงนาม ...................................... รองประธานกรรมการ 

                                                                         ( นางพจนา  มาโนช )     

 

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 

      
บาท 

    
หมายเหตุ 

 
2563 

 
2562 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น   
   

  
 
  

 ทุนเรือนหุน้  
      

 
 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 

 ส่วนเกินมลูค่าหุน้  
   

              74,000,000 
 

                 74,000,000 

 กาํไรสะสม   
      

 
 จดัสรรแลว้  

      

 
 ทุนสาํรองตามกฎหมาย  

  
              14,990,926 

 
                 14,990,926 

 
 ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  

   
        1,250,186,731 

 
            1,245,259,401 

 องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้  
  

           108,639,892 
 

               135,573,199 

 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  
  

        1,597,726,813 
 

            1,619,732,790 

         
 รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  

  
        1,900,919,085 

 
            1,905,736,445 
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ลงนาม ...................................... รองประธานกรรมการ 

                                                                         ( นางพจนา  มาโนช )     

 

บริษทั โรงพยาบาลเอกชล จํากัด (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563 

    
บาท 

   
หมายเหตุ 2563 

 
2562 

     
รายได้ 

 
  

 
  

 
รายไดค่้ารักษาพยาบาล 

 
         1,405,474,475 

 
         1,656,021,463 

 
รายไดอื้�น  23                 35,058,824 

 
              40,748,463 

  
รวมรายได้ 

 
         1,440,533,299 

 
         1,696,769,926 

ค่าใช้จ่าย 
    

 
ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล  

 
         1,244,517,813 

 
         1,434,308,163 

 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 
            106,363,708 

 
              97,276,308 

  
รวมค่าใช้จ่าย 

 
         1,350,881,521 

 
         1,531,584,471 

กาํไรค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน 
 

               89,651,778 
 

            165,185,455 

ตน้ทุนทางการเงิน 
 

                    195,280 
 

                              -     

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 
 

               89,456,498 
 

            165,185,455 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 25                17,258,248 
 

              32,039,053 

กาํไรสําหรับปี 
 

               72,198,250 
 

            133,146,402 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น 
    

รายการที�อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุน

ในภายหลัง    

 
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนระยะยาว 

 
                              -     

 
                 6,999,993 

 

ภาษีเงินไดเ้กี�ยวกบัรายการที�อาจถกูจดัใหม่ไวใ้น

กาํไรหรือ     

  
ขาดทุนในภายหลงั 25                                -     

 
(1,399,999) 

 

รวมรายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนใน

ภายหลงั 
                              -     

 
                 5,599,994 
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ลงนาม ...................................... รองประธานกรรมการ 

                                                                         ( นางพจนา  มาโนช )     

บริษทั โรงพยาบาลเอกชล จํากัด (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563 

    
บาท 

   
หมายเหตุ 2563 

 
2562 

     
รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

 

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์

พนกังานที�กาํหนดไว ้  
                              -     

 
                 1,705,970 

 

ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที�

กาํหนดใหว้ดัมูลค่า     

  
ดว้ยมลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

 
(33,666,634) 

  

 

ภาษีเงินไดข้องรายการที�จะไม่ถกูจดัประเภท

รายการใหม่     

  
ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนภายหลงั 25                   6,733,327 

 
(341,194) 

 

รวมรายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนใน

ภายหลงั 
(26,933,307) 

 
                1,364,776 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี - สุทธิจาก

ภาษเีงินได้  
(26,933,307) 

 
                6,964,770 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 
 

               45,264,943 
 

            140,111,172 

       
กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาทต่อหุ้น) 29                           0.48 

 
                         0.89 
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ลงนาม ...................................... รองประธานกรรมการ 

                                                                                                                                                                                                                              ( นางพจนา  มาโนช )     

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน องคป์ระกอบอื�นของส่วนผูถื้อหุ้น รวมส่วน

ที�ออกและ มูลค่าหุ้น จดัสรรเป็นสาํรอง ยงัไม่ได้ ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่า ของผูถื้อหุ้น

ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย จดัสรร สินทรัพยท์างการเงิน

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 149,909,264             74,000,000         14,990,926          1,245,259,401     135,573,199                               1,619,732,790       

เงินปันผล 22 -                           -                     -                       (67,270,920)         -                                             (67,270,920)          

กาํไรสาํหรับปี -                           -                     -                       72,198,250          -                                             72,198,250           

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น-สุทธิจากภาษีเงินได้

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน -                           -                     -                       -                      (26,933,307)                               (26,933,307)          

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 149,909,264             74,000,000         14,990,926          1,250,186,731     108,639,892                               1,597,726,813       

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม 2562 149,909,264             74,000,000         14,990,926          1,182,503,871     129,973,205                               1,551,377,266       

เงินปันผล 22 -                           -                     -                       (71,755,648)         -                                             (71,755,648)          

กาํไรสาํหรับปี -                           -                     -                       133,146,402        -                                             133,146,402         

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น-สุทธิจากภาษีเงินได้

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนระยะยาว -                           -                     -                       -                      5,599,994                                   5,599,994             

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าของผลประโยชน์พนกังาน -                           -                     -                       1,364,776            -                                             1,364,776             

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 149,909,264             74,000,000         14,990,926          1,245,259,401     135,573,199                               1,619,732,790       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

หมายเหตุ

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563

บาท 

กาํไรสะสม
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ลงนาม ...................................... รองประธานกรรมการ 

                                                                         ( นางพจนา  มาโนช )     

 

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563 

     

บาท 

     

2563 

 

2562 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน 

     กาํไรสาํหรับปี 

  

72,198,250 

 

133,146,402 

บวก (หกั) รายการปรับปรุงเพื�อกระทบยอดกาํไรสาํหรับปี 

     

 

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

     

 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 

  

68,732,172 

 

63,326,616 

 

ดอกเบี�ยรับ 

  

(3,261,667) 

 

(7,370,280) 

 

รายไดจ้ากเงินปันผล 

  

(1,999,998) 

 

(2,933,330) 

 

หนี� สูญตดับญัชีและค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ 

  

691,577 

 

594,172 

 

กาํไรจากการขายสินทรัพย ์

  

(124,920) 

 

(120,962) 

 

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์

  

268,210 

 

335,937 

 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 

  

13,075,978 

 

24,526,215 

 

ตน้ทุนทางการเงิน 

  

195,280 

 

                               -    

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

  

17,258,248 

 

32,039,053 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน 

     

 

สินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน 

  

167,033,130 

 

243,543,823 

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน 

     สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง 

     

 

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�หมุนเวียนอื�น 

  

6,889,880 

 

4,174,346 

 

รายไดค้า้งรับจากสาํนกังานประกนัสงัคม 

  

33,257,740 

 

3,573,527 

 

สินคา้คงเหลือ 

  

1,796,731 

 

(6,206,715) 

 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 

  

20,700 

 

499,999 
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ลงนาม ...................................... รองประธานกรรมการ 

                                                                         ( นางพจนา  มาโนช )     

 

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563 

     

บาท 

     

2563 

 

2562 

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง) 

     

 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น 

  

(446,776) 

 

4,474,296 

 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 

  

(2,025,847) 

 

(31,535,428) 

 

ประมาณการหนี� สินหมุนเวียนอื�น 

  

15,000,000 

 

                                

-     

 

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 

  

1,778,753 

 

2,520,242 

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 

  

223,304,311 

 

221,044,090 

จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน 

  

(3,776,657) 

 

(35,066,414) 

จ่ายภาษีเงินได ้

  

(19,689,613) 

 

(2,825,934) 

  

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

  

             199,838,041 

 

             183,151,742 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

     

 

รับดอกเบี�ย 

  

3,294,678 

 

                 7,369,827 

 

รับเงินปันผล 

  

1,999,998 

 

                 2,933,330 

 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�นเพิ�มขึ�น 

  

(205,841,312) 

 

(1,324,435) 

 

เงินฝากธนาคารติดภาระคํ�าประกนัลดลง 

  

8,840,000 

 

1,033,561 

 

ซื�ออาคารและอุปกรณ์ 

  

(44,472,112) 

 

(55,409,830) 

 

ซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

  

(140,000) 

 

(687,935) 

 

ขายอุปกรณ์ 

  

152,505 

 

                    177,130 

 

รับเงินคืนจากการซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

  

                                -    

 

                    288,900 

  

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน 

  

           (236,166,243) 

 

            (45,619,452) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

     

 

เงินสดจ่ายชาํระหนี� สินตามสญัญาเช่า 

  

(4,146,727) 

 

                               -    

 

จ่ายเงินปันผล 

  

(67,270,920) 

 

(71,755,648) 

  

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ 

  

(71,417,647) 

 

(71,755,648) 
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บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563 

     

บาท 

     

2563 

 

2562 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) - สุทธิ 

  

           (107,745,849) 

 

               65,776,642 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 

  

             708,143,626 

 

             642,366,984 

หกั เงินลงทุนชั�วคราวที�ถกูจดัประเภทมาตรฐานรายงาน 

     

 

  ทางการเงินใหม่ (หมายเหตุ 6) 

  

(464,487,447) 

 

                               -    

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ�นปี 

  

             135,910,330 

 

             708,143,626 

        ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ�มเตมิ 

     

 

รายการกระทบยอดเงินจ่ายในการซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

     

  

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�ไดม้าในระหวา่งปี 

  

(43,131,585) 

 

(57,570,775) 

  

เจา้หนี� ซื�อทรัพยสิ์นเพิ�มขึ�น (ลดลง) 

  

               (1,340,527) 

 

                  2,160,945 

  

เงนิสดจ่ายในการซื�อที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

  

(44,472,112) 

 

(55,409,830) 
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บริษทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที� 31 ธันวาคม 2563 
1.  ข้อมูลทั�วไป 

บริษทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลที�จดัตั�งขึ�นในประเทศไทย และมี

ที�อยูจ่ดทะเบียนตั�งอยูเ่ลขที� 68/3 หมู่ 2 ถนนพระยาสัจจา อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี และมีสาขา 1 แห่ง ตั�งอยู่

เลขที� 31/2 หมู่ที� 3 ตาํบลเสมด็ อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี บริษทัมีสถานประกอบการ ณ จงัหวดัชลบุรี ในนาม 

“โรงพยาบาลเอกชล” 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมื�อวนัที� 10 มกราคม 2535 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเกี�ยวกบัการใหบ้ริการรักษาพยาบาลครบวงจร ประกอบดว้ยการใหบ้ริการ

ป้องกนัโรค รักษาโรค เสริมสุขภาพ และฟื� นฟสุูขภาพ มีจาํนวนเตียงใหบ้ริการ 340 เตียง 
 

2. เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิ  

งบการเงินนี�จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชีที�กฎหมายกาํหนดตามพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 โดยไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการไดท้าํขึ�นตามแบบ

กาํหนดรายการยอ่ที�ตอ้งมีในงบการเงินสาํหรับบริษทัมหาชนจาํกดั ที�กาํหนดโดยประกาศกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินนี�ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื�นในนโยบายการบญัชี 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที�บริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมายงบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 
 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เริ�มมผีลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซึ� งจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�ม

ในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้

ขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ

อธิบายให้ชดัเจนเกี�ยวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเวน้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปนี� ที�มีการเปลี�ยนแปลงหลกัการสาํคญัซึ� งสามารถสรุปได้

ดงันี�  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครื�องมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื�องมือทางการเงิน ประกอบดว้ย มาตรฐานและการตีความ

มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 7 การเปิดเผยขอ้มลูเครื�องมือทางการเงิน 

ฉบบัที� 9 เครื�องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที� 32  การแสดงรายการเครื�องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 16 การป้องกนัความเสี�ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัที� 19 การชาํระหนี� สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกี�ยวกบัการจดัประเภทและ

การวดัมูลค่าเครื�องมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ

ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 

หลกัการเกี�ยวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครื�องมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิต

ที�คาดวา่จะเกิดขึ�น และหลกัการเกี�ยวกบัการบญัชีป้องกนัความเสี�ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผย

ขอ้มลูเครื�องมือทางการเงิน และเมื�อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี� มีผลบงัคบัใช ้จะทาํใหม้าตรฐาน

การบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัที�มีผลบงัคบัใชอ้ยู่ในปัจจุบนั

ถกูยกเลิกไป 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที� 16 เรื�อง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 เรื�อง สัญญาเช่า

และการตีความมาตรฐานบญัชีที�เกี�ยวขอ้ง มาตรฐานฉบบันี�ไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดั

มูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหนี� สิน

สาํหรับสญัญาเช่าทุกรายการที�มีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั�นมีมลูค่าตํ�า 

การบญัชีสาํหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 ผูใ้หเ้ช่า

ยงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบั

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 17 

บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื�องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัที� 16 มาใช ้โดยรับรู้ผลกระทบสะสมโดยการปรับปรุงยอดยกมาของกาํไรสะสม ณ วนัที� 1 

มกราคม 2563 (Modified Retrospective Approach) และไม่ปรับยอ้นหลังงบการเงินปีก่อนที�แสดง

เปรียบเทียบ ผลกระทบสะสมจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นครั� งแรก ไดแ้สดงไวใ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6  
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4.   มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�จะมผีลบังคับใช้ในอนาคต 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื�อวนัที� 17 

กนัยายน 2563 สาํหรับกรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ใหม่) และมีการปรับปรุงมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินจากปี 2562 เป็นจาํนวนหลายฉบบั โดยใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลา

บญัชีที�เริ�มตน้ในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2564  เป็นตน้ไป ซึ� งการปรับปรุงดงักล่าวเกิดจากการปรับปรุง/

แกไ้ขหลกัการดงัต่อไปนี�  

การปรับปรุงการอ้างองิกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับประกอบด้วยการอา้งอิงหรือการอา้งถึง “IASC’s 

Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements” การปรับปรุงการอา้งอิงกรอบ

แนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินไดป้รับการอา้งอิงหรือการอา้งถึงบางส่วนที�กล่าวขา้งตน้ใหเ้ป็น

ปัจจุบนัและทาํการปรับปรุงอื�นๆเพื�ออธิบายให้ชดัเจนขึ�นว่าเอกสารแต่ละฉบบันั�นเป็นการอา้งอิง “กรอบ

แนวคิด” ของปีใด 

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงนิ 

กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน ประกอบดว้ย การปรับปรุงคาํนิยามของสินทรัพยแ์ละ

หนี� สิน เกณฑ์ในการรวมสินทรัพยแ์ละหนี� สินในงบการเงิน นอกจากนี� ยงัรวมถึงหลกัการใหม่และแนว

ปฏิบติัที�ไดถ้กูเพิ�มเติมเขา้ไป ดงัต่อไปนี�  

1. การวดัมลูค่า ซึ� งรวมถึงปัจจยัที�ตอ้งพิจารณาในการเลือกเกณฑใ์นการวดัมูลค่า 

2. การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลู ซึ� งรวมถึงเมื�อใดที�จะจดัประเภทรายการรายไดแ้ละ

ค่าใชจ่้ายในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

3. กิจการที�เสนอรายงาน 

4. เมื�อใดสินทรัพยแ์ละหนี� สินจะถกูเอาออกจากงบการเงิน 

กรอบแนวคิด ยงัไดอ้ธิบายให้ชดัเจนขึ�นถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ายบริหารในการดูแล

รักษาทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนของการวดัมูลค่าในการ

รายงานทางการเงิน 

คํานิยามของธุรกจิ 

คาํนิยามของธุรกิจ ที�ปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 3 เรื�อง การรวมธุรกิจ ได้

อธิบายใหช้ดัเจนขึ�นถึงคาํนิยามของธุรกิจ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อช่วยใหกิ้จการใชใ้นการกาํหนดว่ารายการ

คา้นั�นตอ้งบนัทึกรายการเป็น “การรวมธุรกิจ” หรือ “การซื�อสินทรัพย”์ หรือไม่ การปรับปรุงมีดงันี�  

1. อธิบายใหช้ดัเจนขึ�นในเรื�องการพิจารณาวา่เป็น “ธุรกิจ” นั�น กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพยที์�

ไดม้าตอ้งรวมถึงขอ้มลูปัจจยันาํเขา้และกระบวนการที�สาํคญัเป็นอย่างนอ้ยซึ� งเมื�อนาํมารวมกนั

มีส่วนอยา่งมีนยัสาํคญัทาํใหเ้กิดความสามารถในการสร้างผลผลิต 

2. ตดัเรื�องการประเมินวา่ผูร่้วมตลาดสามารถทดแทนปัจจยันาํเขา้หรือกระบวนการที�ขาดหายไป

ใดๆ และสร้างผลผลิตต่อไปได ้ออกจากมาตรฐานฯ 
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3. เพิ�มแนวปฏิบติัและตวัอยา่งเพื�อประกอบความเขา้ใจเพื�อช่วยใหกิ้จการประเมินว่ากระบวนการ

ที�สาํคญัไดถ้กูซื�อหรือไม่ 

4. ทาํใหนิ้ยามของธุรกิจและนิยามของผลผลิตแคบลงโดยการใหค้วามสนใจในตวัของสินคา้และ

บริการที�ใหก้บัลกูคา้และตดัเรื�องการอา้งอิงความสามารถในการลดตน้ทุนออกจากมาตรฐานฯ 

5. เพิ�มเรื�องการทดสอบความตั�งใจเป็นทางเลือก ซึ� งอนุญาตให้ทาํการประเมินอย่างง่ายว่ากลุ่ม

ของกิจกรรมและสินทรัพยที์�ไดม้าไม่ใช่ธุรกิจหรือไม่ 

คํานิยามของความมสีาระสําคัญ 

คาํนิยามของความมีสาระสําคญั ทาํให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที�  1 เรื� อง การ

นาํเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 8 เรื�อง นโยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการ

ทางบัญชีและข้อผิดพลาดและทาํให้เกิดการปรับปรุงซึ� งเป็นผลที�สืบเนื�องไปมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัอื�น การปรับปรุงช่วยทาํใหเ้กิดความเขา้ใจมากยิ�งขึ�นของคาํนิยามของความมีสาระสาํคญัโดย 

1. การทาํให้คาํนิยามเป็นแนวทางเดียวกันของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบ

แนวคิดเพื�อหลีกเลี�ยงความสบัสนที�อาจเกิดขึ�นจากความแตกต่างของคาํนิยาม 

2. การรวมขอ้กาํหนดสนบัสนุนเขา้ไวด้ว้ยกนัของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 1 เรื�อง การนาํเสนอ

งบการเงิน ในคาํนิยามเพื�อทาํให้คาํนิยามมีความชดัเจนมากขึ�นและอธิบายถึงการนาํความมี

สาระสาํคญัไปประยกุตไ์ดช้ดัเจนขึ�น 

3. การนาํแนวปฏิบติัที�มีอยู่ของคาํนิยามของความมีสาระสาํคญัมาไวใ้นที�เดียวกนั ร่วมกนักบัคาํ

นิยาม 

การปฏิรูปอตัราดอกเบี�ยอ้างองิ 

การปฏิรูปอตัราดอกเบี� ยอา้งอิง ทาํให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 

9 เรื�อง เครื�องมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 7 เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือ

ทางการเงิน การปรับปรุงนั�นไดป้รับเปลี�ยนขอ้กาํหนดของการบญัชีป้องกนัความเสี�ยงโดยเฉพาะเพื�อเป็นการ

บรรเทาผลกระทบที�อาจเกิดขึ�นจากความไม่แน่นอนที�เกิดจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี� ยอา้งอิง เช่น อตัรา

ดอกเบี� ยอา้งอิงที�กาํหนดจากธุรกรรมการกูย้ืม (interbank offer rates-IBORs) นอกจากนี�  การปรับปรุงได้

กาํหนดให้กิจการให้ขอ้มูลเพิ�มเติมกบันกัลงทุนเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเสี�ยงที�ไดรั้บ

ผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นั�น 

การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที� 16 เรื�อง สัญญาเช่า 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้รับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 เรื�อง สญัญาเช่า และไดล้ง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื�อวนัที� 27 มกราคม 2564 โดยมีการปรับปรุงดงันี�  

1. การยินยอมลดค่าเช่าที�เกี�ยวขอ้งกบั COVID-19 ซึ�งมีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที� 1 มิถุนายน 2563 

ทั�งนี�อนุญาตใหกิ้จการถือปฏิบติัก่อนวนัที�มีผลบงัคบัใชไ้ด ้การปรับปรุงนี� เพื�อเป็นการผอ่นปรนในทางปฏิบติั

สาํหรับผูเ้ช่า โดยไม่จาํเป็นตอ้งประเมินวา่การยินยอมลดค่าเช่าที�เกิดขึ�นอนัเป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์
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การแพร่ระบาดของ COVID-19 และเขา้เงื�อนไขตามที�ระบุไว ้ถือเป็นการเปลี�ยนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ โดย

ใหบ้นัทึกการยินยอมลดค่าเช่านั�นเสมือนวา่ไม่ใช่การเปลี�ยนแปลงสญัญาเช่า  

2. เพิ�มขอ้กาํหนดสําหรับขอ้ยกเวน้ชั�วคราวที� เกิดขึ�นจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี� ยอา้งอิง โดย

กิจการตอ้งถือปฏิบติัตามการปรับปรุงดงักล่าวกบังบการเงินประจาํปีสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือ

หลงัวนัที� 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทั�งนี�อนุญาตใหกิ้จการถือปฏิบติัก่อนวนัที�มีผลบงัคบัใชไ้ด ้ 
 

ฝ่ายบริหารของบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที�อาจมีต่องบการเงินในปีที�เริ� มนาํมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
 

5. นโยบายบัญชีที�สําคัญ 

 5.1 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย เงินสด เงินฝากธนาคาร

ประเภทออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั และเงินลงทุนระยะสั�นที�มีสภาพคล่องสูง ซึ� งจะตอ้งชาํระคืนเมื�อทวง

ถามถือเป็นส่วนหนึ�งของรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด 
 

5.2 ลูกหนี�การค้า 

 ถือปฏิบติัตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2563  

 ลกูหนี�การคา้รับรู้เมื�อเริ�มแรกดว้ยจาํนวนเงินของสิ�งตอบแทนที�ปราศจากเงื�อนไขในการไดรั้บ

ชาํระ ในกรณีที�มีส่วนประกอบดา้นการจดัหาเงินที�มีนยัสาํคญัจะรับรู้ดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของสิ�งตอบแทน 

ลกูหนี�การคา้แสดงมลูค่าตามจาํนวนมลูค่าสุทธิที�จะไดรั้บ บริษทับนัทึกค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ โดยใชว้ิธีการ

อย่างง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุน

ดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น ซึ� งกาํหนดใหพิ้จารณาผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�นตลอดอายุหนี�และรับรู้ผล

ขาดทุนตั�งแต่การรับรู้รายการลูกหนี�การคา้ ในการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น ลูกหนี�

การคา้จะถกูจดักลุ่มตามวนัที�ครบกาํหนดชาํระ อตัราความเสียหายที�คาดว่าจะเกิดขึ�นจะขึ�นอยู่กบัประวติัการ

ชาํระเงินและขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตในอดีตซึ� งมีการปรับเพื�อสะทอ้นขอ้มูลปัจจุบนัและการคาดการณ์

ล่วงหนา้เกี�ยวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคที�มีผลต่อความสามารถของลูกคา้ในการชาํระหนี�  บริษทัไดร้ะบุ

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) อตัราการว่างงาน และดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index) 

ของประเทศที�ขายสินคา้และบริการใหเ้ป็นปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งมากที�สุด และปรับอตัราการสูญเสียในอดีตตาม

การเปลี�ยนแปลงที�คาดการณ์ไวใ้นปัจจยัเหล่านี�  ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนภายใต้

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 ถือปฏิบติัก่อนวนัที� 1 มกราคม 2563 

 ลกูหนี�การคา้และลกูหนี� อื�น แสดงในราคาตามใบแจง้หนี�หกัค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (ถา้มี) 
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 ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญคาํนวณดว้ยวิธีอตัราร้อยละของลูกหนี� ที�คา้งชาํระจาํแนกตามอายุของ

ลกูหนี�  ประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี�  และการคาดการณ์เกี�ยวกบัการชาํระหนี� ในอนาคตของ

ลกูคา้  ลกูหนี�จะถกูตดัจาํหน่ายบญัชีเมื�อทราบวา่เป็นหนี� สูญ 
 

5.3 เงนิลงทุน 

 ถือปฏิบติัก่อนวนัที� 1 มกราคม 2563 

 เงินลงทุนในตราสารหนี� ที�บริษทัมีความตั�งใจและมีความสามารถถือเงินลงทุนในตราสารหนี�ได้

จนครบกาํหนดจดัเป็นเงินลงทุนที�ถือจนครบกาํหนดในหมวดเงินลงทุนชั�วคราว แสดงในราคาทุนตดัจาํหน่าย

สุทธิจากขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ดอกเบี�ยรับบนัทึกโดยวิธีอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริงในงบกาํไรขาดทุน 

 เงินลงทุนในตราสารทุนซึ� งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด จัดประเภทเป็น

หลกัทรัพยเ์ผื�อขายและแสดงในมลูค่ายติุธรรม  กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในส่วน

ของผูถื้อหุน้โดยตรง กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายหลกัทรัพยจ์ะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 มลูค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์ผื�อขายจะใชร้าคาเสนอซื�อ ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

5.4 สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่ 

 ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ย ตน้ทุนที�ซื�อ 

ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอื�นเพื�อใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานที�และสภาพปัจจุบนั  

 มูลค่าสุทธิที�จะได้รับเป็นการประมาณราคาที�จะขายได้จากการดาํเนินธุรกิจปกติหักด้วย

ค่าใชจ่้ายที�จาํเป็นในการขาย 
 

5.5    สินทรัพย์และหนี�สินทางการเงนิ 

                 ถือปฏิบติัตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2563 
 

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 

การจดัประเภทรายการขึ�นอยู่กบัโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจการในการจดัการสินทรัพย์

ทางการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

บริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินตามลกัษณะการวดัมลูค่า ดงันี�  

    รายการที�วดัมลูค่าภายหลงัดว้ยมลูค่ายติุธรรม (ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น หรือผา่นกาํไร

ขาดทุน) และ 

 รายการที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

บริษทัตอ้งจดัประเภทรายการใหม่สาํหรับเงินลงทุนในตราสารหนี� เฉพาะเมื�อบริษทัเปลี�ยนแปลง

โมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยเ์หล่านั�น 
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ตราสารทุนสามารถจาํแนกและไม่สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามประเภทของการวดัมูลค่าไดส้อง

ประเภท ไดแ้ก่ การวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน (FVPL) หรือการวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (FVOCI) ซึ� งไม่สามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนใน

ภายหลงั  

ในการรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรก บริษทัตอ้งวดัมลูค่าของสินทรัพยท์างการเงินหรือหนี� สินทางการเงิน

ที�ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม บวกหรือหกัดว้ยตน้ทุนการทาํ

รายการซึ� งเกี�ยวข้องโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี� สินทางการเงินนั�น 

ตน้ทุนการทาํรายการของสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนนั�นรับรู้

เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน 

การวดัมลูค่าในภายหลงัของตราสารหนี� ขึ�นอยูก่บัโมเดลทางธุรกิจของบริษทัในการจดัการสินทรัพย์

ทางการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน การวดัมูลค่าตราสารหนี�

สามารถทาํได ้3 วิธี โดยขึ�นอยูก่บัการจดัประเภทตราสารหนี�ของบริษทั 

 ราคาทุนตดัจาํหน่าย  สินทรัพยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายเมื�อบริษทัถือ

ครองสินทรัพยท์างการเงินนั�นตามโมเดลธุรกิจที�มีวตัถุประสงค์การถือครองสินทรัพยท์าง

การเงินเพื�อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน

ซึ�งทาํใหเ้กิดกระแสเงินสดซึ�งเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบี�ยจากยอดคงเหลือของเงินตน้

ในวนัที�กาํหนดไว ้รายไดด้อกเบี�ยจากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดยใชว้ิธีอตัรา

ดอกเบี� ยที�แทจ้ริง กาํไรหรือขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการตดัรายการจะรับรู้โดยตรงในกาํไรหรือ

ขาดทุนและแสดงรายการในกาํไรขาดทุนอื�น พร้อมกับกาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน 

รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นกาํไรหรือขาดทุน 

 มลูค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (FVOCI) สินทรัพยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นเมื�อบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงินตาม

โมเดลธุรกิจที�มีวตัถุประสงค์เพื�อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื�อขายสินทรัพย์ทาง

การเงิน และขอ้กาํหนดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินซึ�งทาํใหเ้กิดกระแสเงินสด ซึ� งเป็น

การจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี� ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที�กําหนดไว้ การ

เปลี�ยนแปลงของมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินรับรู้ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ยกเวน้ 

รายการขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบี� ย และกาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�

เกี�ยวขอ้งจะรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน เมื�อมีการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน กาํไรหรือ

ขาดทุนสะสมที�เคยรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นจะตอ้งจดัประเภทรายการใหม่เขา้

กาํไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในกาํไรขาดทุนอื�น รายไดด้อกเบี� ยจากสินทรัพยท์าง

การเงินดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบี� ยที�แทจ้ริง รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า

แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุน 
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    มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน (FVPL) สินทรัพยท์างการเงินที�ไม่เขา้เงื�อนไขการวดั

มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือ FVOCI ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนที�เกิดจากตราสารหนี� ที�วดัมูลค่า FVPL จะรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน 

และแสดงรายการสุทธิในกาํไรขาดทุนอื�นในรอบระยะเวลาที�เกิดรายการ 

เงินปันผลที�ไดรั้บจากเงินลงทุนจะรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนโดยแสดงรายการเป็นรายไดอื้�นเมื�อ

บริษทัมีสิทธิที�จะไดรั้บเงินปันผล 

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ย FVPL จะรับรู้เป็นกาํไร

ขาดทุนอื�นในงบกาํไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (และการกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า) 

ของตราสารทุนที�วดัมูลค่าดว้ย FVOCI จะไม่แยกแสดงรายการต่างหากจากรายการเปลี�ยนแปลงอื�น ๆ ใน

มลูค่ายติุธรรม 
 

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนี�สินทางการเงิน 

หนี� สินทางการเงินทั�งหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยใชว้ิธีดอกเบี�ยที�แทจ้ริงทั�งนี�  

ผลกาํไรและขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการตดัรายการหนี� สินทางการเงินและการตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบี�ยที�แทจ้ริง

จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกิน

มูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนที�ถือเป็นส่วนหนึ� งของอตัราดอกเบี� ยที�แท้จริงนั�นดว้ย ทั� งนี�  ค่าตัด

จาํหน่ายตามวิธีดอกเบี�ยที�แทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน          

การรับรู้รายการและการตดัรายการ 

บริษทัตอ้งรับรู้สินทรัพยท์างการเงินหรือหนี� สินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะเมื�อ

บริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนดของสัญญาของเครื� องมือทางการเงินนั�น การซื�อหรือขายสินทรัพยท์าง

การเงินตามวิธีปกติต้องรับรู้รายการในวนัซื� อขาย ซึ� งเป็นวนัที�บริษทัตกลงที�จะซื� อหรือขายสินทรัพย ์

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการเฉพาะเมื�อสิทธิตามสัญญาที�จะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์าง

การเงินหมดอายุ หรือเมื�อบริษทัโอนสินทรัพยท์างการเงิน และเป็นการโอนความเสี�ยงและผลตอบแทนของ

ความเป็นเจา้ของเกือบทั�งหมดของสินทรัพยท์างการเงิน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 

บริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นต่อสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมลูค่าดว้ยวิธีราคา

ทุนตดัจาํหน่าย โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอใหเ้หตุการณ์ที�มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดขึ�นก่อน บริษทัพิจารณาการ

เปลี�ยนแปลงในความเสี�ยงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และกาํหนดวิธีการวดัค่าเผื�อผล

ขาดทุนดา้นเครดิตและการคาํนวณดอกเบี�ยที�แทจ้ริงที�แตกต่างกนั   ในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้สาํหรับ

ลกูหนี�การคา้ที�ไม่มีองคป์ระกอบเกี�ยวกบัการจดัหาเงินที�มีนยัสาํคญั ซึ�งบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการ

พิจารณาค่าเผื�อผลขาดทุนที�คาดวา่จะเกิดขึ�นตลอดอาย ุ
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5.6 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 ที�ดินแสดงมลูค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและ

ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 ราคาทุนรับรู้เมื�อเริ�มแรกที�ไดสิ้นทรัพยม์ารวมถึงตน้ทุนทางตรงอื�นๆ ที�เกี�ยวกบัการจดัหา

สินทรัพยเ์พื�อใหสิ้นทรัพยอ์ยูใ่นสภาพพร้อมที�จะใชไ้ดต้ามวตัถุประสงคร์วมทั�งตน้ทุนในการรื�อถอน ขนยา้ย 

และการบูรณะสถานที�ตั�งของสินทรัพยซึ์�งเป็นภาระผกูพนัของกิจการ (ถา้มี) 

 ค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนหกัมลูค่าคงเหลือของสินทรัพยโ์ดย

วิธีเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณดงันี�  

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  5 - 50 ปี 

อุปกรณ์การแพทย ์  5 - 10 ปี 

เครื�องตกแต่งและติดตั�ง  5 - 10 ปี 

อุปกรณ์สาํนกังาน  2 - 10 ปี 

ยานพาหนะ 8 - 10 ปี 

บริษทัมีการทบทวนมลูค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชนส์มํ�าเสมอ 

ไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับที�ดิน สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั�ง 

บริษทัตดัรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชีเมื�อจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ

ขาดทุนจากการจาํหน่ายหรือตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

5.7 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

 ค่าซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ มีอายุการใชง้านจาํกดัแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและ

ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์

ระยะเวลาที�คาดวา่จะไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจของค่าซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ภายในระยะเวลา 5 - 10 ปี 
 

5.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที�ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 สินทรัพยต์ามบญัชีของบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัที�ในงบแสดงฐานะการเงินว่า มีขอ้

บ่งชี� เรื�องการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีที�มีขอ้บ่งชี�จะทาํการประมาณมลูค่าสินทรัพยที์�คาดวา่จะไดรั้บคืน  

 ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เมื�อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วย

สินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที�จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ เวน้แต่เมื�อมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ�มของสินทรัพยชิ์�นเดียวกนัที�เคย

รับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ และมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี�ใหรั้บรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 เมื�อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื�อขาย ซึ� งไดบ้นัทึกในส่วนของผู ้

ถือหุน้ และมีความชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ยอดขาดทุนซึ� งเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้จะ

ถูกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ยอดขาดทุนที�รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นผลต่างระหว่างราคา
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ทุนที�ซื�อกบัมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพยท์างการเงินหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์าง

การเงินนั�นๆ ซึ�งเคยรับรู้แลว้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

5.9 ประมาณการหนี�สิน 

 ประมาณการหนี� สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื�อบริษทัมีภาระหนี� สินตามกฎหมาย

ที� เกิดขึ� นในปัจจุบันหรือที�ก่อตัวขึ� นอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง

แน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื�อชาํระภาระหนี� สินดงักล่าว และสามารถประมาณ

จาํนวนภาระหนี� สินไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ ถา้ผลกระทบดงักล่าวมีจาํนวนที�เป็นสาระสาํคญั ประมาณการหนี� สิน

พิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที�จะจ่ายในอนาคตใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนวณภาษีเงิน

ได ้ เพื�อใหส้ะทอ้นจาํนวนที�อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึ�งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มีต่อหนี� สิน 
 

5.10 ผลประโยชน์พนักงาน 

           ผลประโยชนร์ะยะสั�น 

 บริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมและกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ

เป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดรายการ 

 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 

 บริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ ซึ� งประกอบดว้ยเงินที�พนกังานจ่าย

สะสมและเงินที�บริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี� ยงชีพไดแ้ยกออกจาก

สินทรัพยข์องบริษทั เงินที�บริษทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีที�เกิดรายการ 

 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน)์ 

 บริษทัมีภาระสาํหรับเงินชดเชยที�ตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื�อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 

และตามโครงการผลตอบแทนพนกังานอื�นๆ ซึ� งบริษทัถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

 บริษทัคาํนวณหนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใชว้ิธีคิด

ลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชี�ยวชาญอิสระไดท้าํการประเมิน

ภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ� งหลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้งใชข้อ้สมมติที�

หลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเกี�ยวกบัอตัราคิดลด อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต อตัราการเปลี�ยนแปลงใน

จาํนวนพนกังาน อตัราการมรณะและอตัราเงินเฟ้อ 

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains 

and losses) สําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื�น 
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5.11 รายได้ 

 รายไดค่้ารักษาพยาบาลไดรั้บยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ�ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 

 รายไดค่้ารักษาพยาบาล 

 รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ค่ายาและเวชภณัฑ ์  

ค่าหอ้งพกัผูป่้วย ค่าบริการทางการแพทย ์และค่าบริการอื�น โดยจะบนัทึกเป็นรายไดเ้มื�อไดใ้หบ้ริการแลว้ตาม

เกณฑค์งคา้ง 

 รายไดค่้ารักษาพยาบาลในระบบประกนัสงัคมรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

 ดอกเบี�ยรับและเงินปันผลรับ 

 ดอกเบี� ยรับบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑค์งคา้ง  เงินปันผลรับบนัทึกในงบ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในวนัที�บริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล  ซึ� งตามปกติในกรณีเงินปันผลที�จะไดรั้บจาก

หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด จะพิจารณาจากวนัที�มีการประกาศสิทธิการรับปันผล 

 รายไดอื้�น 

 รายไดอื้�น ๆ บนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จตามเกณฑค์งคา้ง 
 

5.12 ค่าใช้จ่าย 

 ค่าใชจ่้ายบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จตามเกณฑค์งคา้ง 
  

5.13 สัญญาเช่า 

 ถือปฏิบติัตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2563 

 ณ วนัเริ� มตน้สัญญา บริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า

หรือไม่ โดยสญัญาจะเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่า ถา้สญัญานั�นเป็นการใหสิ้ทธิในการควบคุม

การใชสิ้นทรัพยที์�ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหนึ�งเพื�อการแลกเปลี�ยนกบัสิ�งตอบแทน 

 บริษทัประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที�บอกเลิกไม่ได้ที�ระบุในสัญญาเช่าหรือตาม

ระยะเวลาที�เหลืออยู่ของสัญญาเช่าที�มีผลอยู่ ณ วนัที�นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นครั� งแรก 

(ณ วนัที� 1 มกราคม 2563) โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอน

อย่างสมเหตุสมผลที�จะใชสิ้ทธิเลือกนั�นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความ

แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั�น ทั�งนี� พิจารณาถึงผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงใน

เทคโนโลยี และ/หรือ การเปลี�ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการต่ออายุของสัญญาเช่า

ดงักล่าว เป็นตน้ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ผู้เช่า 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชรั้บรู้ ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหกัค่าเสื�อม

ราคาสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหนี� สินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถา้มี) 

ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ย จาํนวนเงินของหนี� สินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเริ�มแรก ตน้ทุนทาง
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ตรงที�เกิดขึ�น และการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าใด ๆ ที�จ่ายชาํระ ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผลหรือก่อนวนัที�

สญัญาเริ�มมีผลหกัสิ�งจูงใจตามสญัญาเช่าที�ไดรั้บ 

ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้วมถึงประมาณการตน้ทุนที�จะเกิดขึ�นสาํหรับผูเ้ช่าในการรื� อและ

ขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานที�ตั�งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยู่ใน

สภาพตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเงื�อนไขของสญัญาเช่า 

ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุ

ของสญัญาเช่า หรืออายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละประเภท  

 หนี�สินตามสัญญาเช่า 

หนี� สินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที�ยงัไม่ไดจ่้าย

ชาํระ ณ วนัที�สญัญาเช่าเริ�มมีผล การจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าดงักล่าวประกอบดว้ย การจ่ายชาํระคงที� (รวมถึง

การจ่ายชาํระคงที�โดยเนื�อหา) หักลูกหนี� สิ�งจูงใจตามสัญญาเช่า (ถา้มี) และจาํนวนเงินที�คาดว่าผูเ้ช่าจะจ่าย

ชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ นอกจากนี�  การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่ายงัรวมถึงราคาใชสิ้ทธิของ

สิทธิการเลือกซื�อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�บริษทัจะใช้สิทธิเลือกนั�น และการจ่ายชําระ

ค่าปรับเพื�อการยกเลิกสญัญาเช่า หากขอ้กาํหนดสญัญาเช่าแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิก

สญัญาเช่า  

บริษทัคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าโดยใชอ้ตัราดอกเบี�ยการกูย้ืมส่วนเพิ�ม 

ณ วนัที�สัญญาเช่ามีผล หากอตัราดอกเบี� ยตามนยัของหนี� สินสัญญาเช่านั�นไม่สามารถกาํหนดได ้ทั�งนี�อตัรา

ดอกเบี�ยการกูย้ืมส่วนเพิ�มอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลปรับดว้ยค่าความเสี�ยงที�เหมาะสม

ตามระยะเวลาของสญัญาเช่านั�น หลงัจากวนัที�สญัญาเช่าเริ�มมีผลบริษทัจะวดัมูลค่าของหนี� สินตามสัญญาเช่า

เพิ�มขึ�นเพื�อสะทอ้นดอกเบี�ยจากหนี� สินตามสญัญาเช่า และลดลงเพื�อสะทอ้นการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที�จ่าย

ชาํระแลว้ นอกจากนี�  บริษทัจะวดัมูลค่าหนี� สินตามสัญญาเช่าใหม่ เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงอายุสัญญาเช่า 

จาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายชาํระ หรือการประเมินสิทธิการเลือกในการซื�อสินทรัพยอ์า้งอิง 
 

สัญญาเช่าระยะสั�นและสัญญาเช่าซึ�งสินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าตํ�า 

บริษทัเลือกใชข้อ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการสาํหรับสัญญาเช่าระยะสั�น (สัญญาเช่าที�มีอายุสัญญาเช่า 

12 เดือนหรือนอ้ยกว่านบัจากวนัที�สัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิการเลือกซื�อ) และสัญญาเช่าซึ� งสินทรัพย์

อา้งอิงมีมูลค่าตํ�า จาํนวนเงินที�จ่ายชาํระตามสัญญาเช่าดงักล่าวจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

สัญญาเช่าดําเนินงาน 

ถือปฏิบติัก่อนวนัที� 1 มกราคม 2563 

สัญญาเช่าทรัพย์สินที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนแก่เจา้ของทรัพยสิ์นยงัเป็นของผูใ้ห้เช่าจะถูก

จัดเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน โดยบริษทัและบริษัทย่อยจะบันทึกการจ่ายชําระค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่า

ดาํเนินงานเป็นค่าใชจ่้ายตามระยะเวลาของสญัญา 
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5.14 ภาษเีงินได้ 

 ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

   บริษทับนัทึกภาษีเงินได ้(ถา้มี) ตามจาํนวนที�จะตอ้งจ่าย คาํนวณตามหลกัเกณฑแ์ห่งประมวล

รัษฎากรในอตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ของกาํไรก่อนภาษีเงินได ้ หลงัจากปรับปรุงบวกกลบัดว้ยค่าใชจ่้าย

ต่างๆ ซึ�งไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษีและหกัออกดว้ยรายการที�ไดรั้บยกเวน้หรือไม่ถือเป็น

รายไดใ้นการคาํนวณภาษี 

 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 สินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะคาํนวณขึ�นจากผลแตกต่างชั�วคราวระหว่าง

มูลค่าตามบัญชีกับฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี� สินนั� น ณ วันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน รายการ

เปลี�ยนแปลงของสินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกรับรู้เป็นรายไดภ้าษีเงินไดร้อการตดั

บญัชีหรือค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยจะรับรู้ในกาํไรขาดทุน เวน้แต่ในส่วนที�เกี�ยวกบัรายการที�

รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้ักภาษีจะถูกรับรู้

เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเมื�อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีจาก

การดาํเนินงานในอนาคตเพียงพอที�จะนําสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใช้ประโยชน์ไดแ้ละผล

แตกต่างชั�วคราวที�ตอ้งเสียภาษีทุกรายการจะถกูรับรู้เป็นหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 สินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีถกูวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีเงินไดส้าํหรับงวด

ที�บริษทัคาดวา่จะไดรั้บประโยชนจ์ากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือจะจ่ายชาํระหนี� สินภาษีเงินได ้

โดยใชอ้ตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที�มีผลบงัคบัใชอ้ยู่หรือที�คาดไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าจะมีผลบงัคบัใช้

ภายในสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน  

 ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก

ทบทวนและปรับลดมลูค่า เมื�อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่บริษทัจะไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอ

ต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั�งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชนไ์ด ้
 

5.15 การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที�สําคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลย

พินิจและการประมาณการในเรื�องที�มีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี�

ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินที�แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลที�แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที�

เกิดขึ�นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที�ประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการที�สาํคญัมีดงันี�  

 ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี� 

 ในการประมาณค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�นจากลูกหนี�  โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของ

หนี� ที�คงคา้ง เป็นตน้ 
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 รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ 

 รายไดค่้าบริการทางการแพทยค์า้งรับเป็นรายไดค่้าบริการทางการแพทยที์�ยงัไม่ไดรั้บจาก

สาํนกังานประกนัสังคม ซึ� งบริษทัไม่สามารถทราบจาํนวนเงินที�จะไดรั้บแน่นอน ผูบ้ริหารของบริษทัจึงได้

ประมาณการรายไดค้า้งรับดงักล่าวตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและเงื�อนไขตามที�กาํหนดโดยหน่วยงานดงักล่าว

และจากจาํนวนเงินที�ไดรั้บจริงครั� งล่าสุดควบคู่ไปกบัภาวะการณ์ในปัจจุบนั 
 

การกาํหนดอายุสัญญาเช่าที�มสิีทธิการเลอืกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลกิสัญญาเช่า 

บริษทักาํหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที�บอกเลิกไม่ไดส้ัญญาเช่า โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิ

เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�จะใชสิ้ทธิเลือกนั�น และระยะเวลา

ตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�จะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั�น ฝ่าย

บริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินวา่บริษทัมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที�จะใชสิ้ทธิ

เลือกในการขยายอายสุญัญาเช่าหรือที�จะไม่ใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า โดยพิจารณาขอ้เท็จจริงและ

สภาพแวดลอ้มที�เกี�ยวขอ้งทั�งหมดที�ทาํใหเ้กิดสิ�งจูงใจในทางเศรษฐกิจสาํหรับบริษทัในการใชเ้ลือกสิทธินั�น 

ภายหลงัจากวนัที�สัญญาเช่ามีผล บริษทัจะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที�มี

นยัสาํคญัซึ�งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลที�จะใชสิ้ทธิเลือก 

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ และค่าเสื�อมราคา 

ในการคาํนวณค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้ง

ทาํการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื�อเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์

สิทธิการใช ้และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชนแ์ละมลูค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ�น 

นอกจากนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์

สิทธิการใช ้ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนตํ�ากว่า

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการคาดการณ์

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัสินทรัพยน์ั�น 

 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน  

ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที�ไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่า

ในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดที�คาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์หรือ 

หน่วยของสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั�งการเลือกอตัราคิดลดที� เหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่า

ปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั�น ๆ 

 สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี   

บริษทัจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใช้หักภาษีและ

ขาดทุนทางภาษีที�ไม่ไดใ้ชเ้มื�อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้

ประโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวและขาดทุนนั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าควรรับรู้

จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีที�คาดว่า

จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
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 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึ�นตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซึ� งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั�น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ�นเงินเดือน

ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
 

6. ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื�องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่มา

ถือปฏิบัต ิ

ตามที�กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

กลุ่มเครื�องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างปีปัจจุบนั 

โดยบริษัทได้เลือกปรับผลกระทบสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว และไม่ปรับ

ยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนที�แสดงเปรียบเทียบ 

จากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีเนื�องจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว

ขา้งตน้มาถือปฏิบติั แสดงไดด้งันี�   

 บาท 

 ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2562 
 

 ผลกระทบจาก

มาตรฐานการ 

รายงานทาง

การเงิน 

กลุ่มเครื�องมือ 

ทางการเงิน 

 ผลกระทบ

มาตรฐานการ

รายงานทาง

การเงิน 

ฉบบัที� 16 

 ณ วนัที� 1 

มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ        

สินทรัพยห์มุนเวยีน        

 เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด 708,143,626 

 

(464,487,447) 

 

- 

 

243,656,179 

 เงินลงทุนชั�วคราว 1,386,731  (1,386,731)  -  - 

 สินทรัพยท์างการเงิน

หมุนเวยีนอื�น - 

 

      465,874,178 

 

- 

 

465,874,178 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน        

 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  8,039,832  8,039,832 

หนี� สินหมนุเวยีน        

 ส่วนของหนี� สินตามสญัญา

เช่าที�ถึง  

 

 

 

 

 

 

     กาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี -  -  3,951,447  3,951,447 

หนี� สินไม่หมนุเวยีน        

 หนี� สินตามสญัญาเช่า -  -  4,088,385  4,088,385 
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6.1  เครื�องมอืทางการเงนิ 

 ณ วนัที� 1 มกราคม  2563 (วนัที�ถือปฏิบติัครั� งแรก) ผูบ้ริหารของบริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจ

ที�ใชจ้ดัการสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงิน และจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงิน ดงันี�  

 บาท 

 มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น 

 ราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

 รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที� 1 มกราคม 2563       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 243,656,179  243,656,179

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น - - 72,918,198  72,918,198

รายไดค้า้งรับจากประกนัสงัคม - - 79,827,351  79,827,351

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื�น 464,550,290 - 1,323,888  465,874,178

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนั - - 22,427,000  22,427,000

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื�น - 171,666,495 -  171,666,495

 464,550,290 171,666,495 420,152,616  1,056,369,401

 

บริษทัจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี� ที�ไม่เป็นไปตามเงื�อนไขการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดั

จาํหน่ายหรือการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นเป็นประเภทมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินที�ตอ้งวดัดว้ยมลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน มีรายการดงัต่อไปนี�  

 บาท 

สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที� 1 มกราคม 2563  

กองทุนรวมตราสารหนี� ที�จะถือจนครบกาํหนดในหนึ�งปี 464,550,290 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน 464,550,290 

 

 บาท 

 ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 รวม 

หนี� สินทางการเงิน ณ วนัที� 1 มกราคม 2563    

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น 97,591,391 97,591,391

หนี� สินตามสญัญาเช่า 8,039,832 8,039,832

 105,631,223 105,631,223
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การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

บริษทัมีรายการลูกหนี�การคา้ที�ตอ้งมีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นลูกหนี�

การคา้ 

บริษทัไดป้ฏิบติัตามวิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตที�

คาดวา่จะเกิดขึ�นตลอดอายสุาํหรับลกูหนี�การคา้ทั�งหมด 

ในการวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น บริษทัมีการจดักลุ่มลูกหนี�การคา้ตามความ

เสี�ยงดา้นเครดิตที�มีลกัษณะร่วมกนัและระยะเวลาเกินกาํหนดชาํระ อตัราขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะ

เกิดขึ�นพิจารณาจากลกัษณะการจ่ายเงินชาํระเงินในอดีต ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ใน

อดีตและปัจจยัในอนาคตที�จะมีผลกระทบต่ออตัราขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น ดว้ยวิธีการดงักล่าว 

ค่าเผื�อผลขาดทุนสาํหรับลกูหนี�การคา้มีรายละเอียดดงันี�  

 บาท 

 ยงัไม่ถึง 

กาํหนดชาํระ 

 

 

ไม่เกิน 

3 เดือน  3 - 6 เดือน  6 - 12 เดือน 

 

 
เกินกวา่ 

12 เดือน  รวม 

ณ วนัที� 1 มกราคม 

2563          

  

ยอดลูกหนี�  49,763,723 14,339,336 1,809,246 753,025 993,344   67,658,674

ค่าเผื�อผลขาดทุน 17,816 46,498 46,404 94,453 993,944     1,199,115

 

การกระทบยอดค่าเผื�อผลขาดทุนลกูหนี�การคา้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 กบัค่าเผื�อผลขาดทุน

ลกูหนี�การคา้ ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 มีดงันี�   

 บาท 

ค่าเผื�อผลขาดทุนลกูหนี�การคา้  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562          1,370,706 

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 9 มาถือปฏิบติั (171,591) 

ค่าเผื�อผลขาดทุน ณ วนัที� 1 มกราคม 2563        1,199,115 

 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัมีผลกระทบอย่างไม่เป็นสาระสําคญั

ต่องบการเงินของบริษทั ดงันั�นฝ่ายบริหารของบริษทัจึงพิจารณาไม่ปรับปรุงผลกระทบดงักล่าวต่อกาํไร

สะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ ตน้งวด  

 

6.2    สัญญาเช่า 

 หนี� สินตามสัญญาเช่าดงักล่าววดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายชาํระตาม

สญัญาเช่าที�ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ คิดลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยเงินกูย้ืมส่วนเพิ�มของบริษทั อตัราดอกเบี�ยเงินกูย้ืมส่วน

เพิ�มดงักล่าวที�นาํมาคาํนวณหนี� สินตามสญัญาเช่า ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 อยูที่�ร้อยละ 3.13 ต่อปี 
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สาํหรับสัญญาเช่าที�เคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 17 บริษทั

รับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินตามสัญญาเช่าดงักล่าวก่อนวนันาํมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัที� 16 มาถือปฏิบติัเป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหนี� สินตามสัญญาเช่า ณ 

วนัที�นาํมาปฏิบติัใชค้รั� งแรก  

 บาท 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดาํเนินงานที�เปิดเผย  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 3,741,362 

บวก สิทธิที�จะซื�อหรือขยายระยะเวลาที�ค่อนขา้งแน่ที�จะมีการใชสิ้ทธิ 4,577,226 

หกั  ดอกเบี�ยจ่ายรอตดับญัชี (278,756) 

หนี� สินตามสญัญาเช่าเพิ�มขึ�นจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 ฉบบัที� 16 มาถือปฏิบติั  8,039,832 

หนี� สินสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562                   - 

หนี� สินตามสญัญาเช่า ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 8,039,832 

  

ประกอบดว้ย  

   หนี� สินสญัญาเช่าหมุนเวยีน 3,951,447 

   หนี� สินสญัญาเช่าไม่หมุนเวยีน 4,088,385 

 8,039,832 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้บ่งตามประเภทสินทรัพย ์ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 ไดด้งันี�  

 บาท 

อุปกรณ์การแพทย ์ 509,287 

อุปกรณ์สาํนกังาน 7,530,545 

รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 8,039,832 
 

7. การดาํเนินงานที�เป็นไปตามฤดูกาล 

บริษทัไม่ไดถู้กกระทบจากปัจจยัที�มีลกัษณะเป็นวฏัจกัรหรือเป็นไปตามฤดูกาลที�สาํคญัในระหวา่งปี 
 

8.  เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

ประกอบดว้ย 
 บาท 

 2563  2562 

เงินสดในมือ 1,989,668  2,960,366 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 133,920,662  240,695,813 

เงินลงทุนระยะสั�นอายไุม่เกิน 3 เดือน -  464,487,447 

รวม 135,910,330  708,143,626 
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บญัชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์มีอตัราดอกเบี�ย

ลอยตวัในอตัราร้อยละ 0.13 ต่อปีและร้อยละ 0.38 ต่อปี ตามลาํดบั 
  

9. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 

ประกอบดว้ย 
 บาท 

 2563  2562 

ลูกหนี�การค้า    

   ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 44,698,984  49,763,723 

   เกินวนัครบกาํหนดชาํระ:    

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 14,261,354  14,339,336 

3 - 6 เดือน 614,175  1,809,246 

6 - 12 เดือน 605,428  753,025 

มากกวา่ 12 เดือน 882,824  993,344 

 61,062,765  67,658,674 

หกั ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (972,095)  (1,370,705) 

สุทธิ 60,090,670  66,287,969 
 

 บาท 

 2563  2562 

ลูกหนี�หมนุเวยีนอื�น    

   ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 1,760,784  3,061,215 

   เงินทดรองจ่าย 455,203  733,369 

   รายไดค้า้งรับอื�น 2,511,652  2,777,270 

   อื�น ๆ 485,421  58,375 

 5,213,060  6,630,229 

รวมลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น 65,303,730  72,918,198 
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โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชื�อแก่ลกูคา้ของบริษทัมีระยะเวลาตั�งแต่ 30 วนั ถึง 120 วนั 

 

 บาท 

 ยงัไม่ถึง 

กาํหนดชาํระ 

 

 

ไม่เกิน 

3 เดือน  3 - 6 เดือน  6 - 12 เดือน 

 

 
เกินกวา่ 

12 เดือน  รวม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563            

ยอดลูกหนี�  44,698,984 14,261,354 614,175  605,428 882,824 61,062,765

ค่าเผื�อผลขาดทุน 13,864 50,687 14,487  51,306 841,751 972,095
 

10. รายได้จากสํานักงานประกนัสังคมค้างรับ 

ประกอบดว้ย 

 บาท 

 2563  2562 

รายไดจ้ากสาํนกังานประกนัสงัคมคา้งรับ    

ภาระเสี�ยงคา้งรับ 10,823,623  27,336,788 

ผูป่้วยดว้ยโรคที�มีค่าใชจ่้ายสูงคา้งรับ 24,824,757  21,931,413 

รายไดป้ระกนัสงัคมคา้งรับอื�น 10,921,231  30,559,150 

รวม 46,569,611  79,827,351 

      

บริษทัไม่สามารถทราบจาํนวนเงินแน่นอนสาํหรับรายไดจ้ากสาํนกังานประกนัสังคมสาํหรับผูป่้วย

ด้วยโรคที� มีค่าใช้จ่ายสูงและรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ภาระเสี� ยงที�ย ังไม่ได้รับจากสํานักงาน

ประกนัสงัคม ดงันั�นผูบ้ริหารของบริษทัจึงไดป้ระมาณรายไดค้า้งรับดงักล่าวจากจาํนวนเงินที�ไดรั้บจริงครั� ง

ล่าสุดควบคู่ไปกบัภาวะการณ์ในปัจจุบนั ซึ� งผูบ้ริหารของบริษทัเชื�อว่าผลที�เกิดขึ�นจริงในภายหลงัจะไม่

แตกต่างไปจากจาํนวนที�ประมาณไวอ้ยา่งเป็นสาระสาํคญั 
 

11. สินค้าคงเหลอื 

ประกอบดว้ย 
 บาท 

 2563  2562 

ยาและเวชภณัฑ ์ 44,591,587  45,038,667 

วสัดุสิ�นเปลือง 7,451,686  8,801,337 

รวม 52,043,273  53,840,004 
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12. เงนิลงทุนและสินทรัพย์ทางการเงนิ 

ประกอบดว้ย 
 บาท 

 2563  2562 

เงนิลงทุนชั�วคราว    

เงินฝากธนาคารประเภทประจาํ -  1,323,888 

กองทุนรวมตราสารหนี� ที�จะถือจนครบกาํหนดในหนึ�งปี -  62,843 

รวม -  1,386,731 

    

สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวยีนอื�น    

เงินฝากธนาคารประเภทประจาํ 10,436,993  - 

กองทุนรวมตราสารหนี� ที�จะถือจนครบกาํหนดในหนึ�งปี 661,278,497  - 

รวม 671,715,490  - 

    

เงนิฝากธนาคารที�ตดิภาระคํ�าประกนั    

เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกนั 13,587,200  22,427,200 

รวม 13,587,200  22,427,200 

 

 บาท 

 2563  2562 

เงนิลงทุนระยะยาว    

ตราสารทุนที�เป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย -  171,666,495 

รวม -  171,666,495 

    

สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีน    

ตราสารทุนที�วดัมลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน    

เบด็เสร็จอื�น 137,999,862  - 

รวม 137,999,862  - 

    

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินฝากธนาคารประเภทประจาํมีอตัราดอกเบี�ยร้อยละ 1.00 ต่อ

ปี และร้อยละ 1.00 ต่อปี และเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี� ที�จะถือครบกาํหนดในหนึ�งปี มี

ผลตอบแทนในอตัราร้อยละ 0.12 ต่อปี และร้อยละ 0.79 ต่อปี ตามลาํดบั 
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินฝากธนาคารประเภทประจาํ จาํนวน 13.59 ลา้นบาท และ 

22.43 ลา้นบาท ตามลาํดบั ใชเ้ป็นหลกัประกนัในการขอหนงัสือคํ�าประกนัจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ�ง 

  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนในตราสารทุนในความ

ตอ้งการของตลาดวดัดว้ยมลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นประกอบดว้ย 
 ถือหุน้อตัราร้อยละ  ลา้นบาท 

 2563  2562  2563  2562 

     ราคาทุน  ราคาตลาด  ราคาทุน  ราคาตลาด 

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ             

   จาํกดั (มหาชน) 0.06  0.06  2.20  138.00  2.20  171.67 

บวก กาํไรจากการวดัมูลค่า            

        สินทรัพยท์างการเงิน     135.80    169.47   

รวม     138.00    171.67   

 

13. ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

ประกอบดว้ย 

 บาท 

 ยอดตามบญัชี 

ณ 31 ธ.ค. 62 

 จาํนวนที� 

เพิ�มขึ�น 

 รับโอน 

(โอนออก) 

 จาํนวนที� 

ลดลง 

 ยอดตามบญัชี 

ณ 31 ธ.ค. 63 

ราคาทุน          

ที�ดิน 108,160,300  -  -  -  108,160,300 

อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 

938,923,897  4,846,892  45,146,866  (256,960)  988,660,695 

อุปกรณ์แพทย ์ 301,051,430  5,636,991  24,825  (7,479,785)  299,233,461 

เครื�องตกแต่งและ

ติดตั�ง 

34,458,246  938,294  451,652  (17,438)  35,830,754 

อุปกรณ์สาํนกังาน 69,621,811  2,555,380  1,348,120  (1,537,219)  71,988,092 

ยานพาหนะ 22,638,924  -  -  -  22,638,924 

สินทรัพยร์ะหวา่ง

ก่อสร้างและติดตั�ง 

33,767,295  29,154,028  (46,973,863)  -  15,947,460 

    รวม 1,508,621,903  43,131,585  (2,400)  (9,291,402)  1,542,459,686 

หกั  ค่าเสื�อมราคา

สะสม 

         

อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 

425,320,969  34,217,526  -  (256,154)  459,282,341 

อุปกรณ์การแพทย ์ 225,858,269  18,142,054  (906)  (7,213,578)  236,785,839 
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 บาท 

 ยอดตามบญัชี 

ณ 31 ธ.ค. 62 

 จาํนวนที� 

เพิ�มขึ�น 

 รับโอน 

(โอนออก) 

 จาํนวนที� 

ลดลง 

 ยอดตามบญัชี 

ณ 31 ธ.ค. 63 

เครื�องตกแต่งและ

ติดตั�ง 

31,038,727  1,198,603  -  (17,431)  32,219,899 

อุปกรณ์สาํนกังาน 52,642,044  4,741,124  -  (1,509,937)  55,873,231 

ยานพาหนะ 17,173,176  1,072,055  -  -  18,245,231 

    รวม 752,033,185  59,371,362  (906)  (8,997,100)  802,406,541 

สุทธิ 756,588,718        740,053,145 

          

ราคาทุน          

ที�ดิน 108,160,300            -  -  -  108,160,300 

อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 

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�องตกแต่งและ

ติดตั�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 

สินทรัพยร์ะหวา่ง

ก่อสร้างและติดตั�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�อมราคา

สะสม 

         

อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 

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�องตกแต่งและ

ติดตั�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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ค่าเสื�อมราคาอาคารและอุปกรณ์ สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ซึ� งแสดงไวใ้น

ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลและค่าใชจ่้ายในการบริหาร ดงันี�  
 บาท 

 2563  2562 

ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล 52,563,358  51,360,793 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6,808,004  6,809,992 

 รวม 59,371,362  58,170,785 

  

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีอุปกรณ์และยานพาหนะจาํนวนหนึ�ง ซึ� งตดัค่าเสื�อม

ราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยูมี่ราคาทุนเป็นจาํนวนเงิน 309.59 ลา้นบาท และ 289.91 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ส่วนหนึ�งของที�ดิน อาคารและงานระหวา่งก่อสร้าง รวมทั�งงานระหว่างก่อสร้างที�จะมีขึ�นในอนาคต

ของบริษทัถูกจาํนองเป็นหลกัทรัพยที์�ใชค้ ํ� าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาว และเงินเบิกเกินบญัชี ซึ� งมีมูลค่าตาม

บญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จาํนวนเงิน 582.58 ลา้นบาท และ 567.22 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีกรมธรรม์ประกนัภยัคุม้ครองความเสี�ยงทุกประเภท 

(ARIP) กบัผูรั้บประกนัโดยมีวงเงินประกนัครอบคลุมมลูค่าทรัพยสิ์นแลว้ กรมธรรมด์งักล่าวมีการต่ออายทุุกปี 
 

14. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

มลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชต้ามสญัญาเช่าอุปกรณ์การแพทยแ์ละอุปกรณ์สาํนกังาน

และการเคลื�อนไหวสาํหรับงวดปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 แสดงไดด้งันี�  

  บาท 

  อุปกรณ์การแพทย ์  อุปกรณ์สาํนกังาน  รวม 

ราคาทุน       

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562  - - -

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงาน 

 ทางการเงินฉบบัที� 16 มาถือปฏิบติั  509,287 7,530,545 8,039,832

ณ วนัที� 1 มกราคม 2563  509,287 7,530,545 8,039,832

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563  509,287 7,530,545 8,039,832

ค่าเสื�อมราคาสะสม  

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี  339,525 3,674,764 4,014,289

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563  339,525 3,674,764 4,014,289

มูลค่าสุทธิตามบญัชี  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562  - - -

ณ วนัที� 1 มกราคม 2563  509,287 7,530,545 8,039,832

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563  169,762 3,855,781 4,025,543
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15. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

ประกอบดว้ย 

 บาท 

 ยอดตามบญัชี 

ณ 31 ธ.ค. 62 

 จาํนวนที� 

เพิ�มขึ�น 

 รับโอน 

(โอนออก) 

 ยอดตาม

บญัชี 

ณ 31 ธ.ค. 

63 

ราคาทุน        

ค่าซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 72,120,926  140,000  -  72,260,926 

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม 33,371,994  5,346,521  -  38,718,515 

สุทธิ 38,748,932      33,542,411 

 

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 

 

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ซึ� งแสดงอยู่

ในตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล และค่าใชจ่้ายในการบริหาร ดงันี�  
 บาท 

 2563  2562 

ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล 4,990,140  4,882,442 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 356,381  273,389 

 รวม 5,346,521  5,155,831 

 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ซึ� งหักตดัจาํหน่ายทั�งจาํนวน

แลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่มีราคาทุนจาํนวนเงิน 20.91 ลา้นบาท และ 20.83 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

16. สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชีและหนี�สินภาษเีงินได้รอการตดับัญชี 

การเปลี�ยนแปลงของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี�  
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 บาท 

 

ยอดตาม

บญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 

62 

 ในกาํไร

ขาดทุน 

 ในกาํไร

ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น 

 ณ 31 ธ.ค. 63 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ลูกหนี�การคา้ 274,141  (79,722)  -  194,419 

      สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  12,568  -  12,568 

ประมาณการหนี� สินหมนุเวยีนอื�น -  3,000,000  -  3,000,000 

      ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 13,208,386  1,859,863  -  15,068,249 

    รวม 13,482,527  4,792,709  -  18,275,236 

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจากการวดั

มูลค่า        

  สินทรัพยท์างการเงินไม่

หมุนเวยีนอื�น (33,893,300)  -  6,733,327  (27,159,973) 

    รวม (33,893,300)  -  6,733,327  (27,159,973) 

สินทรัพย ์ (หนี� สิน) ภาษีเงินไดร้อการตดั

บญัชี-สุทธิ (20,410,773)      (8,884,737) 

 

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�นจริงจาการวดั

มูลค่า        

  เงินลงทุนเผื�อขาย (32,493,301)  -  (1,399,999)  (33,893,300) 

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

สินทรัพย ์ (หนี� สิน) ภาษีเงินไดร้อการตดั

บญัชี-สุทธิ (23,022,276)      (20,410,773) 
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17.  เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวยีนอื�น 

ประกอบดว้ย 
 บาท 

 2563  2562 

เจ้าหนี�การค้า 72,662,845  78,441,540 

เจ้าหนี�หมุนเวยีนอื�น    

   เจา้หนี�ทรัพยสิ์น 4,696,874  6,037,401 

   เจา้หนี� เชค็หมดอาย ุ 4,413,015  4,034,487 

   เจา้หนี� เงินประกนัผลงาน 3,240,392  2,424,137 

   เจา้หนี�กรมสรรพากร 1,408,444  2,081,325 

   อื�น ๆ 9,382,518  4,572,501 

 23,141,243  19,149,851 

รวมเจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมนุเวยีนอื�น 95,804,088  97,591,391 

 

18. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

ประกอบดว้ย 
 บาท 

  2563  2562 

ค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย 38,817,525  43,439,108 

ค่าจา้งนอกเวลาคา้งจ่าย 5,788,101  9,245,936 

โบนสัคา้งจ่าย 12,153,226  12,233,997 

ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย 993,841  972,902 

ค่าใชจ่้ายประกนัสงัคมคา้งจ่าย 15,170,906  6,995,692 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอื�น 10,816,144  12,877,955 

รวม 83,739,743  85,765,590 
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19.  หนี�สินตามสัญญาเช่า 

มูลค่าตามบญัชีของหนี� สินตามสัญญาเช่าและการเคลื�อนไหวสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 

2563 แสดงไดด้งันี�  
 บาท 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 - 

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 16  

 มาถือปฏิบติั 8,039,832 

ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 8,039,832 

เพิ�มขึ�นจากดอกเบี�ย 195,280 

เงินจ่ายชาํระ (4,146,727) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 4,088,385 

หกั ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระในหนึ�งปี 3,165,526 

หนี� สินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระในหนึ�งปี 922,859 

 

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัสญัญาเช่าที�รับรู้ในรายการต่อไปนี� เป็นส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
 บาท 

ค่าเสื�อมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 4,014,289 

ดอกเบี�ยจ่ายจากหนี� สินตามสญัญาเช่า 195,280 

     รวม 4,209,569 

 

20.  ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

 บาท 

 2563  2562 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานตน้ปี 66,041,927  46,047,616 

ผลประโยชนจ่์ายโดยโครงการ (3,776,658)  (2,825,934) 

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชนพ์นกังาน -  (1,705,970) 

ตน้ทุนบริการและดอกเบี�ยในอดีต    

 - การแกไ้ขโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน -  12,804,826 

ตน้ทุนบริการและดอกเบี�ยปีปัจจุบนั 13,075,978  11,721,389 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานปลายปี 75,341,247  66,041,927 
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ค่าใช้จ่ายที�รับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 บาท 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม  2563  2562 

ตน้ทุนบริการและดอกเบี�ยในอดีต -  12,804,826 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 11,525,699  10,453,582 

ดอกเบี�ยจากภาระผกูพนั 1,550,279  1,267,807 

รวม 13,075,978  24,526,215 

   

  ข้อสมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภัย 

 ร้อยละ 

 2563  2562 

อตัราคิดลด 2.44   2.44  

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน 6   6  

อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน 8 - 22   8 - 22  

อตัราการทุพลภาพ 5*   5*  

*  อา้งอิงตามอตัราในตารางมรณภาพปี 2560 

 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว   

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสมมติฐานที�สาํคญัต่อมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์

ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี�  

 บาท 

 2563  2562 

  อตัราคิดลด    

 เพิ�มขึ�นร้อยละ 1 (5,667,089)  (4,965,998) 

 ลดลงร้อยละ 1 6,523,922  5,716,485 

  อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน    

 เพิ�มขึ�นร้อยละ 1 7,640,452  6,046,802 

 ลดลงร้อยละ 1 (6,702,134)  (5,334,345) 

  อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน    

 เพิ�มขึ�นร้อยละ 1 (6,331,344)  (5,549,555) 

 ลดลงร้อยละ 1 6,518,665  5,723,527 
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21. ส่วนเกนิทุนและสํารองตามกฎหมาย 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที�บริษทัเสนอ

ขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที�จดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินนี�ตั�งเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่า

หุน้”) ส่วนเกินมลูค่าหุน้นี�จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

ผลกาํไร/ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง 

ผลกําไร/ขาดทุนที�ย ังไม่เกิดขึ� นจริงที�บันทึกไปยังส่วนของผู ้ถือหุ้น รวมผลสะสมของการ

เปลี�ยนแปลง สุทธิในมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขายจนกระทั�งมีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั�น 

 สาํรองตามกฎหมาย 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรร

ทุนสาํรอง (“สาํรองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยก

มา (ถา้มี) จนกวา่สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองนี�จะนาํไปจ่าย

เป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

22. เงนิปันผล 

 ปี 2563 

ตามที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเมื�อวนัที� 23 เมษายน 2563 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรร

กาํไรเป็นเงินปันผลจากกาํไรสุทธิของปี 2562 จาํนวนเงินทั�งสิ�น 67.27 ลา้นบาท จาํนวนหุน้ 149.91 ลา้นหุน้ 

ในอตัราหุน้ 0.45 บาท เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที� 18 พฤษภาคม 2563 

 ปี 2562 

ตามที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเมื�อวนัที� 23 เมษายน 2562 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรร

กาํไรเป็นเงินปันผลจากกาํไรสุทธิของปี 2561 จาํนวนเงินทั�งสิ�น 71.76 ลา้นบาท จาํนวนหุน้ 149.91 ลา้นหุน้ 

ในอตัราหุน้ 0.48 บาท เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที� 17 พฤษภาคม 2562 
 

23. รายได้อื�น 

   ประกอบดว้ย 

 บาท 

 2563  2562 

รายไดส่้วนแบ่งฟอกไตเทียม 13,414,949  12,342,900 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพื�นที� 8,797,924  9,212,714 

ดอกเบี�ยรับ 3,261,667  7,370,280 

อื�น ๆ 9,584,284  11,822,569 

รวม 35,058,824  40,748,463 
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24. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย

รายการค่าใชจ่้ายที�สาํคญัดงัต่อไปนี�  

 บาท 

 2563  2562 

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังาน 479,658,446  555,492,332 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 25,268,794  30,447,642 

ค่าธรรมเนียมแพทย ์ 334,092,294  383,494,037 

ยาเวชภณัฑแ์ละวสัดุสิ�นเปลืองใชไ้ป 238,337,978  291,099,879 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 68,732,172  63,326,616 

อื�นๆ 204,791,836  207,723,965 

รวม 1,350,881,520  1,531,584,471 

 

25. ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 

25.1 ส่วนประกอบหลกัของค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย  
 บาท 

 2563  2562 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้�แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :    

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั :    

  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 22,050,957  36,391,749 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :    

  การเปลี�ยนแปลงของผลต่างชั�วคราว    

   ที�รับรู้เมื�อเริ�มแรกและที�กลบัรายการ (4,792,709)  (4,352,696) 

   รวม 17,258,248  32,039,053 

ภาษีเงินไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนประกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น :    

  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกี�ยวขอ้งกบั    

   การวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย -  1,399,999 

   การวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินไม่

หมุนเวยีนอื�น 

(6,733,327)  - 

   ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของ

ผลประโยชน์พนกังาน 

-  341,194 

   รวม (6,733,327)  1,741,193 

 

 



 
 102 

 
 

 

ลงนาม ...................................... รองประธานกรรมการ 

                                                                         ( นางพจนา  มาโนช )     

25.2 การกระทบยอดระหวา่งจาํนวนค่าใชจ่้ายและผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีที�ใช ้

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี�  

 บาท 

 2563  2562 

กาํไรทางบญัชีสาํหรับปี 89,456,498  165,185,455 

อตัราภาษีที�ใช ้(ร้อยละ) 20  20 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีที�ใช ้ 17,891,299  33,037,091 

รายการกระทบยอด    

 ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถนาํมาหกั    

  ในการคาํนวณกาํไรทางภาษี    

  -  ค่าใชจ่้ายที�ไม่อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่าย    

   ในการคาํนวณกาํไรทางภาษี 130,364  216,147 

 ผลกระทบทางภาษีของรายไดห้รือกาํไรที�ไม่ตอ้งนาํมา    

  คาํนวณกาํไรทางภาษี    

- รายไดเ้งินปันผลที�ไดรั้บยกเวน้ (400,000)  (586,666) 

- อื�นๆ (363,415)  (627,519) 

รวมรายการกระทบยอด (633,051)  (998,038) 

รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 17,258,248  32,039,053 

 

25.3 การกระทบยอดระหวา่งอตัราภาษีที�แทจ้ริงถวัเฉลี�ยและอตัราภาษีที�ใช ้

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี�  

 บาท 

 2563  2562 

 จาํนวนภาษี 

(บาท) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

 จาํนวนภาษี 

(บาท) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้

สาํหรับปี 

89,456,498    165,185,455   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีที�ใช ้ 17,891,299  20.00  33,037,091  20.00 

รายการกระทบยอด (633,051)  (0.64)  (998,038)  (0.60) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีที�แทจ้ริงถวั

เฉลี�ย 

 

17,258,248 

  

19.36 

  

32,039,053 

  

19.40 
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26. เงนิสมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 

บริษทัไดจ้ดัตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพสําหรับพนกังานของบริษทับนพื�นฐานความสมคัรใจของ

พนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนทุกเดือน 

และบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสํารองเลี�ยงชีพนี� ไดจ้ด

ทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเลี� ยงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการ

กองทุนที�ไดรั้บอนุญาต บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 

2563 และ 2562 เป็นจาํนวนเงิน 4.81 ลา้นบาท และ 4.74 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

27. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารนี� เป็นผลประโยชนที์�จ่ายใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 

ประกอบดว้ยค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที�เกี�ยวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์

ตอบแทนในรูปอื�น ทั�งนี� กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัหมายถึงบุคคลที�กาํหนดตามกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

กรรมการ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน  

ผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล และผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร 
 

28. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน  

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที�นาํเสนอนี�สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัที�ผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ�าเสมอเพื�อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร

และประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงานของบริษทั  

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การใหบ้ริการสถานพยาบาล

ในลกัษณะโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลในเครือประกนัสังคมและดาํเนินงานในส่วนงานภูมิศาสตร์

หลกั คือ ประเทศไทย  บริษทัประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจาก

การดาํเนินงานซึ� งวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑเ์ดียวกบัที�ใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบ

การเงิน ดงันั�น รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท์ั�งหมดที�แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการ

รายงานตามส่วนงานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  

ขอ้มลูเกี�ยวกบัลกูคา้รายใหญ่ 

กลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทั ประกอบดว้ย บุคคลทั�วไป กลุ่มลูกคา้บริษทัประกนัชีวิตที�ถือกรมธรรม ์

กลุ่มลูกคา้บริษทัคู่สัญญา และกลุ่มผูป้ระกนัตนประกนัสังคมที�ประสงค์เลือกใชบ้ริการของโรงพยาบาลใน

อตัราเหมาจ่ายจากภาครัฐ 
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29. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับปีดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั

ที�ออกและเรียกชาํระแลว้ในระหวา่งปี 

 2563  2562 

กาํไรสาํหรับปีที�เป็นของผูถื้อหุน้สามญั (บาท) 72,198,250  133,146,402 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั (หุน้) 149,909,264  149,909,264 

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.48  0.89 

 

30. การบริหารจดัการทุน  

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที�สาํคญัของบริษทั คือการจดัใหมี้ซึ� งโครงสร้างทางการเงินที�

เหมาะสมและการดาํรงไวซึ้�งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเนื�อง 

ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีอตัราส่วนหนี� สินต่อทุน

เท่ากบั 0.19 : 1 และ 0.18 : 1 ตามลาํดบั 
 

31. เครื�องมอืทางการเงนิ 

31.1 นโยบายการจดัการความเสี�ยงทางด้านการเงนิ 

 บริษทัมีความเสี�ยงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ย และจาก

การไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษทัไม่มีการถือหรือออกเครื�องมือทางการที�เป็นตรา

สารอนุพนัธ์ เพื�อการเกง็กาํไรหรือการคา้ 
  

31.2 ความเสี�ยงด้านอตัราดอกเบี�ย 

 ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี� ย หมายถึง ความเสี�ยงที�เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงที�จะเกิดใน

อนาคตของอตัราดอกเบี�ยในตลาดซึ� งส่งผลกระทบต่อรายไดด้อกเบี�ยและค่าใชจ่้ายดอกเบี�ยในปีปัจจุบนัและ

ในอนาคต บริษทัมีความเสี� ยงดา้นอตัราดอกเบี� ยที�สําคญัอนัเกี�ยวเนื�องกบั เงินฝากสถาบนัการเงินและ

สินทรัพยท์างการเงิน ในอตัราดอกเบี�ย บริษทัไม่มีนโยบายในการใชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน เพื�อป้องกนั

ความเสี�ยงดงักล่าว  
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 บาท  

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563   

 อตัราดอกเบี�ยคงที� 

 อตัรา

ดอกเบี�ย 

 

ไม่มี 

 

รวม 

 อตัรา

ดอกเบี�ย 

 ภายใน 1 ปี 

 มากกวา่ 

1 

 

ปรับขึ�นลง 

 อตัรา

ดอกเบี�ย 

 

 

 ที�

แทจ้ริง 

  

 

ถึง 5 ปี 

 ตามราคา

ตลาด 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ร้อยละ

ต่อปี) 

สินทรัพย์ทาง

การเงนิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงินสดและ

รายการเทียบเท่า

เงินสด  - 

 

- 

 

133,920,662 

 

1,989,668 

 

135,910,330 

 

0.13 

ลูกหนี�การคา้และ

ลูกหนี�หมุนเวยีน

อื�น  - 

 

- 

 

- 

 

65,303,730 

 

65,303,730 

 

- 

รายไดจ้ากสาํนกังาน

ประกนัสงัคมคา้งรับ         - 

 

- 

 

- 

 

46,569,611 

 

46,569,611 

 

- 

สินทรัพยท์าง

การเงิน

หมุนเวยีนอื�น  - 

 

- 

 

671,715,490 

 

- 

 

671,715,490 

 

0.12 

เงินฝากธนาคาร

ที�ติดภาระคํ�า

ประกนั 13,587,200 

 

- 

 

- 

 

- 

 

13,587,200 

 

1.00 

 13,587,200  -  805,636,152  113,863,009  933,086,361   

หนี�สินทาง

การเงนิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจา้หนี�การคา้และ

เจา้หนี�หมุนเวยีน

อื�น  - 

 

- 

 

- 

 

95,804,088 

 

95,804,088 

 

- 

หนี� สินตาม

สญัญาเช่า  - 

 

- 

 

4,088,385 

 

- 

 

4,088,385 

 

3.13 

  -  -  4,088,385  95,804,088  99,892,473   
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 บาท   

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562   

 อตัราดอกเบี�ยคงที� 

 อตัรา

ดอกเบี�ย 

 

ไม่มี 

 

รวม 

 อตัรา

ดอกเบี�ย 

 ภายใน 1 ปี 

 มากกวา่ 

1 

 

ปรับขึ�นลง 

 อตัรา

ดอกเบี�ย 

 

 

 ที�

แทจ้ริง 

  

 

ถึง 5 ปี 

 ตามราคา

ตลาด 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ร้อยละ

ต่อปี) 

สินทรัพย์ทาง

การเงนิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงินสดและ

รายการเทียบเท่า

เงินสด  - 

 

- 

 

705,183,260 

 

2,960,366 

 

708,143,626 

 

0.38 - 

1.25 

เงินลงทุน

ชั�วคราว 1,323,888 

 

- 

 

62,843 

 

- 

 

1,386,731 

 0.12 - 

1.00 

ลูกหนี�การคา้และ

ลูกหนี�หมุนเวยีน

อื�น  - 

 

- 

 

- 

 

72,918,198 

 

72,918,198 

 

- 

รายไดจ้ากสาํนกังาน

ประกนัสงัคมคา้งรับ         - 

 

- 

 

- 

 

79,827,351 

 

79,827,351 

 

- 

เงินฝากธนาคาร

ที�ติดภาระคํ�า

ประกนั 22,427,200 

 

- 

 

- 

 

- 

 

22,427,200 

 

1.00 

 23,751,088  -  705,246,103  155,705,915  884,703,106   

หนี�สินทาง

การเงนิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจา้หนี�การคา้และ

เจา้หนี�หมุนเวยีน

อื�น  - 

 

- 

 

- 

 

97,591,391 

 

97,591,391 

 

- 

  -  -  -  97,591,391  97,591,391   

  

  



 
 107 

 
 

 

ลงนาม ...................................... รองประธานกรรมการ 

                                                                         ( นางพจนา  มาโนช )     

31.3 ความเสี�ยงทางด้านสินเชื�อ 

 ความเสี�ยงทางดา้นสินเชื�อ คือ ความเสี�ยงที�ลูกหนี�การคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหนี�แก่

บริษทัตามเงื�อนไขที�ตกลงไวเ้มื�อครบกาํหนด  

 ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเชื�อเพื�อควบคุมความเสี�ยงทางดา้นสินเชื�อดงักล่าว

โดยสมํ�าเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ การกาํหนดระยะเวลาการเรียกเก็บหนี�  การเรียก

เก็บเงินมดัจาํบางส่วนหรือเรียกหลกัทรัพยค์ ํ� าประกนั ดงันั�น บริษทัไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายที�เป็น

สาระสาํคญัจากการเกบ็เงินจากลกูหนี�ดงักล่าว นอกเหนือไปจากที�ไดต้ั�งค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญไวแ้ลว้ 
 

31.4 ความเสี�ยงจากสภาพคล่อง 

 บริษทัมีการควบคุมความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของบริษทัและเพื�อทาํให้ผลกระทบจากความผนัผวน

ของกระแสเงินสดลดลง 
 

31.5 การวดัมูลค่ายุตธิรรมของเครื�องมอืทางการเงนิ 

 บริษทัใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินซึ� งมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกาํหนดใหต้อ้งวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีที�ไม่มีตลาดที�มีสภาพ

คล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องได ้บริษทัจะใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้

ในการวดัมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินดงักล่าวแทน 

ลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม 

ระดบัที� 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื�อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือ

หนี� สินอยา่งเดียวกนั 

ระดบัที� 2 ใชข้อ้มลูอื�นนอกเหนือจากราคาเสนอซื�อขายซึ�งรวมอยู่ในระดบั 1 ที�สามารถสังเกตไดโ้ดยตรง 

(ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลที�คาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพยน์ั�นหรือ

หนี� สินนั�น  

ระดบัที� 3 ใชข้อ้มลูที�ไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มลูเกี�ยวกบักระแสเงินในอนาคตที�กิจการประมาณขึ�น  

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดง

ตามลาํดบัชั�นของมลูค่ายติุธรรม ดงันี�   
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  บาท 

  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพย์         

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น         

- กองทุนรวมตราสารหนี� ที�จะถือ         

 จนครบกาํหนดในหนึ�งปี  -  671,715,490  -  671,715,490 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน         

 - ตราสารทุน  137,999,862  -  -  137,999,862 

 รวม  137,999,862  671,715,490  -  809,715,352 

 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและขอ้มูลที�ใช้สําหรับการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 2 มูลค่า

ยติุธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที�มิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คาํนวณโดยใช้

มลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยที�ประกาศโดยผูจ้ดัการกองทุน ในระหวา่งปีไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบั

ชั�นของมลูค่ายติุธรรม 
 

32. สินทรัพย์และหนี�สินทางการเงนิ 

ณ วนัที� 1 มกราคม  2563 (วนัที�ถือปฏิบติัครั� งแรก) ผูบ้ริหารของบริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจที�ใช้

จดัการสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงิน และจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงิน มียอด

คงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุของงบการเงินขอ้ 6 

 บาท 

 มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น 

 ราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

 รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 135,910,330  135,910,330

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น - - 65,303,730  65,303,730

รายไดค้า้งรับจากประกนัสงัคม - - 46,569,611  46,569,611

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื�น 661,278,497 - 10,436,993  671,715,490

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนั - - 13,587,200  13,587,200

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื�น - 137,999,892 -  137,999,892

 661,278,497 137,999,892 271,807,864  1,071,086,253
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บริษทัจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี� ที�ไม่เป็นไปตามเงื�อนไขการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดั

จาํหน่ายหรือการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นเป็นประเภทมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินที�ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 มี

รายการดงัต่อไปนี�  

 บาท 

สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563  

กองทุนรวมตราสารหนี� ที�จะถือจนครบถึงกาํหนดในหนึ�งปี 661,278,497 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน 661,278,497 

 

 บาท 

 ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 รวม 

หนี� สินทางการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563    

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวยีนอื�น 95,804,088 95,804,088

หนี� สินตามสญัญาเช่า 4,088,385 4,088,385

 99,892,473 99,892,473

 

33. การเปลี�ยนแปลงในหนี�สินที�เกิดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ 

การเปลี�ยนแปลงในหนี� สินที�เกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 มี

ดงันี�  

 บาท 

 ยอดคงเหลือ ณ  กระแสเงินสด  รายการที�ไม่ใช่

เงินสด 

 ยอดคงเหลือ ณ 

 วนัที� 1 มกราคม 

2563* 

 เพิ�ม (ลด)  เพิ�มขึ�น  วนัที� 31 ธนัวาคม 

2563 

หนี� สินตามสญัญาเช่า 8,039,832 (4,146,727) 195,280 4,088,385

 8,039,832 (4,146,727) 195,280 4,088,385

 

* หนี� สินตามสญัญาเช่าเพิ�มขึ�นจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 16 มาถือปฏิบติั  
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34. ภาระผูกพนัที�มกีบับุคคลหรือกจิการที�ไม่เกี�ยวข้องกัน 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีภาระผกูพนัดงันี�  

 บาท 

 2563  2562 

34.1 หนงัสือคํ�าประกนัจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ�ง    

    ต่อหน่วยงานราชการและรัฐวสิาหกิจ 24,247,200  22,427,200 

34.2 สญัญาค่าก่อสร้างและติดตั�งอุปกรณ์กบับริษทัหลายแห่ง 7,858,797  17,532,591 

34.3 สญัญาดาํเนินงาน บริษทัไดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่าเครื�อง    

 คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใชง้านจาํนวน    

 1 สญัญา กบับริษทัแห่งหนึ�ง มีอายขุองสญัญา 3 ปี บริษทั    

 มีเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายในอนาคตทั�งสิ�น ภายใตส้ญัญา    

 ดาํเนินงานดงันี�     

   จ่ายชาํระภายใน 1 ปี -  2,274,606 

   จ่ายชาํระภายใน 2 - 3 ปี -  1,466,756 

 -  3,741,362 

 

ในระหวา่งปี บริษทัไดรั้บรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับสญัญาเช่าตามที�แสดงในหมายเหตุ

ประกอบการเงินขอ้ 14 
 

35. คดฟ้ีองร้อง 

(1)  บริษทัถูกคนไขฟ้้องร้องเรียกค่าเสียหายเกี�ยวกบัการรักษาพยาบาล เนื�องจากผลการให้การ

รักษาพยาบาลโจทกไ์ม่เป็นที�พึงพอใจ โดยมีทุนทรัพยที์�ฟ้องร้องประมาณ 40.97 ลา้นบาท ณ ปัจจุบนัคดี

ดงักล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ซึ� งฝ่ายบริหารของบริษทัเห็นว่า ผลของคดีศาลอาจมีคาํสั�งใหท้าง

บริษทัชดใชค่้าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นจาํนวนเงินประมาณ 9.00 ลา้นบาท ดงันั�นบริษทัจึงบนัทึกประมาณ

การค่าความเสียหายที�อาจเกิดขึ�นดงักล่าวไวใ้นงบการเงินของบริษทัแลว้ 

(2)  บริษทัถูกคนไขร้้องเรียนเนื�องจากไม่พึงพอใจแผนการรักษาของแพทยที์�ล่าชา้ทาํใหค้นไขไ้ดรั้บ

ผลกระทบจากการรักษาดงักล่าว คนไขไ้ดเ้รียกค่าเสียหายจากการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล ซึ� งฝ่ายบริหาร

ของบริษทัเห็นว่า บริษทัอาจตอ้งชดใชค่้าเสียหายดงักล่าวให้แก่คนไขเ้ป็นจาํนวนเงินประมาณ 6.00 ลา้นบาท 

ดงันั�นบริษทัจึงบนัทึกประมาณการค่าความเสียหายที�อาจเกิดขึ�นดงักล่าวไวใ้นงบการเงินของบริษทัแลว้ 
 

36. การจดัประเภทรายการในงบการเงนิ 

รายการบญัชีบางรายการในงบการเงินสาํหรับปี 2562 ไดมี้การจดัประเภทใหม่เพื�อใหส้อดคลอ้งกบั

การจดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจุบนั ซึ� งไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิหรือส่วนของ ผูถื้อหุน้ การจดั

ประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปนี�  
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 บาท 

 

ตามที�เคย

รายงานไวเ้ดิม  

เพิ�มขึ�น 

(ลดลง)  

ตามที�รายงาน 

ใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562      

          ลูกหนี�การคา้ 66,287,969  (66,287,969)       - 

          ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น    -  72,918,198  72,918,198 

          รายไดค้า้งรับ 82,604,621  (82,604,621)       - 

          รายไดจ้ากสาํนกังานประกนัสงัคมคา้งรับ      -  79,827,351  79,827,351 

          สินทรัพยห์มนุเวยีนอื�น 3,852,959  (3,852,959)       - 

          เจา้หนี�การคา้ 78,441,540  (78,441,540)       - 

          เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวยีนอื�น      -  97,591,391  97,591,391 

          เจา้หนี� อื�น 6,037,401  (6,037,401)       - 

          หนี� สินหมุนเวยีนอื�น 22,421,653  (13,112,450)  9,309,203 

งบกระแสเงินสด สาํหรับปีสิ�นสุด วนัที� 31 ธนัวาคม 2562     

          ลูกหนี�การคา้ 5,420,275  (5,420,275)       - 

          ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น    -  4,174,346  4,174,346 

          รายไดค้า้งรับ 2,633,056  (2,633,056)       - 

          รายไดจ้ากสาํนกังานประกนัสงัคมคา้งรับ      -  3,573,527  3,573,527 

          สินทรัพยห์มนุเวยีนอื�น (305,458)  305,458       - 

          เจา้หนี�การคา้ 3,389,884  (3,389,884)       - 

          เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวยีนอื�น      -  4,474,296  4,474,296 

          หนี� สินหมุนเวยีนอื�น 3,604,654  (1,084,412)  2,520,242 
 

37. การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปัจจุบนัไดข้ยายวง

กวา้งขึ�นอยา่งต่อเนื�อง ส่งผลทาํใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม

โดยรวม สถานการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทั การรับรู้และการวดัมูลค่าของ

สินทรัพยแ์ละหนี� สินในงบการเงิน อยา่งไรกต็าม ฝ่ายบริหารจะติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าว 

และทาํการประเมินผลกระทบทางการเงินเกี�ยวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนี� สินและหนี� สินที�อาจ

เกิดขึ�นอยา่งต่อเนื�อง 
 

38. การอนุมตัิงบการเงิน 

งบการเงินนี�ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัเมื�อวนัที� 22 กมุภาพนัธ์ 2564 
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ส่วนที� 4 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลสําหรับการส่งแบบ 56-1 One-Report  

 

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบับนี�แล้ว ด้วยความระมัดระวัง 

บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้อื�นสําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที�

ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ นอกจากนี� บริษทัขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที�สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูล

อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญเกี�ยวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด ของบริษัท

และบริษทัย่อยแล้ว  

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที�ดี เพื�อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที�

เป็นสาระสําคัญทั�งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั�งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติ

ตามระบบดงักล่าว 

(3)   บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที�ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ

ดงักล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที� 31  ธันวาคม 2563 ต่อผู้สอบ

บัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ�งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี�ยนแปลงที�สําคัญของ

ระบบการควบคุมภายใน รวมทั�งการกระทําที�มิชอบที�อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของ

บริษทัและบริษทัย่อย  

ในการนี� เพื�อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั�งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที�บริษัทได้รับรองความ

ถูกต้องแล้ว บริษทัได้มอบหมายให้ นางพจนา  มาโนช เป็นผู้ลงลายมอืชื�อกาํกบัเอกสารนี� ไว้ทุกหน้าด้วย หาก

เอกสารใดไม่มลีายมอืชื�อของ นางพจนา  มาโนช กํากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที�บริษัทได้รับรองความ

ถูกต้องของข้อมูลแล้วดงักล่าวข้างต้น 

 

       ชื�อ – สกลุ ตาํแหน่ง ลายมอืชื�อ 

1. นายอภิรักษ์   วานิช ประธานกรรมการ                                  

2. นางพจนา    มาโนช  รองประธานกรรมการ                                 

3.  นางสาวกาญจนา วานิช กรรมการ                                              

   ชื�อ – สกลุ  ตาํแหน่ง ลายมอืชื�อ 

ผู้รับมอบอาํนาจ   นางพจนา  มาโนช รองประธานกรรมการ                                 
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รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการบริษทั ผู้บริหาร  

ผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ  

เลขานุการบริษทั  
1. ขอ้มลูของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม ผูที้�ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชี

และการเงิน ผูที้�ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบญัชี เลขานุการบริษทั  

กรรมการบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2563 มีจาํนวนทั�งสิ�น  9 ท่าน ดงันี�  

รายชื�อ ตาํแหน่ง 

1. นายอภิรักษ ์ วานิช ประธานกรรมการ 

2. นางพจนา  มาโนช รองประธานกรรมการ,ประธานกรรมการบริหาร 

3. ผศ.นพ.กฤษฎา บานชื�น 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

4. นางสาวกาญจนา วานิช กรรมการ 

5. นางสาวอรนุช วานิช กรรมการ 

6. นพ.สานิตย ์ ชากฤษณ์ 
กรรมการ, กรรมการบริหาร, ผูอ้าํนวยการฝ่ายการแพทย์

โรงพยาบาลเอกชล  

7. นางฐิตะวฒัน์ โพธานนัท ์
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

8. ผศ.ดร.ศรายทุธ เรืองสุวรรณ 
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

9. นายกดุั�น สุขมุานนท ์ กรรมการ 

ผูบ้ริหาร  ผูที้�ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน เลขานุการบริษทั  

รายชื�อ ตาํแหน่ง 

1.นางพจนา มาโนช ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายแพทยส์านิตย ์ ชากฤษณ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการแพทย ์โรงพยาบาลเอกชล  

3. นายแพทยพิ์ชยั ศิริพรพาณิชย ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการแพทย ์โรงพยาบาลเอกชล 2 

4. นายสิริพจน ์ มาโนช ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร 

5. นายแพทยเ์กศดา จนัทร์สวา่ง ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

6. นางปริยนาถ  เฉลิมช่วง ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน (CFO) 

7. นางประภาพรรณ ตณัฑวิรัตน์ เลขานุการบริษทั 
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กรรมการบริษทั 
 

 

 

 

 

 

 

 

   1    2    3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   4    5    6 

 

 

 

 

 

 

 

 

   7    8    9 



 
 115 

 
 

เอกสารแนบ 1 

 

ลงนาม ...................................... รองประธานกรรมการ 

                                                                         ( นางพจนา  มาโนช )     

1.  นายอภิรักษ์  วานิช 
ตาํแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั  

ปัจจุบนัอาย ุ55 ปี  

ไดรั้บแต่งตั�งเป็นประธานกรรมการครั� งแรก เมื�อวนัที� 15 เมษายน 2534 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัอิบรม 

การศึกษา 

- MBA., Indiana University. 

- B.S. Agricultural Economics, Purdue University. 

ประวติัอบรม 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� 37/2005 

- หลกัสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที� 60/2005 

- หลกัสูตร Finance for Non-Financial Director (FND) รุ่นที� 19/2005 

- หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที� 13/2006 

- หลกัสูตร Leadership Program, Capital Market Academy รุ่นที� 11จากสถาบนัวิทยาการตลาดทุน 

(วตท.) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 

21.10% (ตนเอง 19.30% คู่สมรส 1.80%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

1. นางพจนา  มาโนช ความสมัพนัธ์ พี�นอ้ง 

2. นางสาวกาญจนา วานิช ความสมัพนัธ์ พี�นอ้ง 

3. นางสาวอรนุช วานิช ความสมัพนัธ์ พี�นอ้ง 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 

1. ประธานกรรมการบริษทั ยนิูวานิช นํ�ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน)  

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

1. ประธานกรรมการบริษทั เจียรวานิช จาํกดั 

2. ประธานกรรมการบริษทั เจียรวานิชการขนส่ง จาํกดั 

3. ประธานกรรมการบริษทั วานิชยิบซั�ม จาํกดั 

4. ประธานกรรมการบริษทั วานิชลิเนียล จาํกดั 

5. ประธานกรรมการบริษทั ภูเกต็โรงงานยาง จาํกดั 

6. ประธานกรรมการบริษทั เอกอุตสาหกรรมหิน จาํกดั 

7. ประธานกรรมการบริษทั แอสเส็ทส์ อาร์ อสั จาํกดั 
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2. นางพจนา มาโนช 
ตาํแหน่ง รองประธานกรรมการ และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั  

ปัจจุบนัอาย ุ66 ปี  

ไดรั้บแต่งตั�งเป็นกรรมการครั� งแรก เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2524  

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัอิบรม 

การศึกษา 

- ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์, มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

- M.S. Hospital Administration, University of Wisconsin, U.S.A. 

- B.S. Business Administration, University of Wisconsin, U.S.A. 

- นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

ประวติัอบรม 

- หลกัสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที� 25/2002 

- หลกัสูตร Financial Statement for Director (FSD) รุ่นที� 13/2011 

- หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที� 13/2014 

- หลกัสูตรประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลทางการแพทย ์สาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง (ปธพ.) รุ่นที� 1  

พ.ศ. 2555 สถาบนัพระปกเกลา้ 

- หลกัสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที� 14/2019 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program รุ่น 175/2020 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%)  

2.92% (ตนเอง 2.26% คู่สมรส 0.66%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

1. นายอภิรักษ ์  วานิช ความสมัพนัธ์ พี�นอ้ง 

2. นางสาวกาญจนา วานิช ความสมัพนัธ์ พี�นอ้ง 

3. นางสาวอรนุช วานิช ความสมัพนัธ์ พี�นอ้ง 

4. นายสิริพจน์  มาโนช ความสมัพนัธ์ บุตร 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 

1. กรรมการบริษทั ยนิูวานิชนํ�ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน)  

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

1. กรรมการบริษทั เจียรวานิช จาํกดั 

2. กรรมการบริษทั วานิชลิเนียล จาํกดั 
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3. นายแพทย์กฤษฎา บานชื�น 
ตาํแหน่งกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   

ปัจจุบนัอาย ุ73 ปี  

ไดรั้บแต่งตั�งเป็นกรรมการครั� งแรก เมื�อวนัที� 12 กนัยายน 2521  

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัอิบรม 

การศึกษา 

- แพทยศ์าสตร์บณัฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

- DIP. American Board of Pediatrics  

- วฒิุบตัรแพทยสภา สาขากมุารเวชศาสตร์ 

- อนุมติับตัรแพทยสภา สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 

ประวติัอบรม 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 37/2005 

- หลกัสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 156/2012 

- หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15/2012 

- หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 42/2013 

- หลกัสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 

14/2013 

- หลกัสูตร Monitor the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 14/2013 

- หลกัสูตร Monitor the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 17/2013 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%)  

0.14% (ตนเอง 0.14% คู่สมรส 0%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 

ไม่มี 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

1. กรรมการบริษทั โรงนํ�าแขง็ชลบุรี จาํกดั 
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4. นางสาวกาญจนา  วานิช 
ตาํแหน่งกรรมการ และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั  

ปัจจุบนัอาย ุ62 ปี  

ไดรั้บแต่งตั�งเป็นกรรมการครั� งแรก เมื�อวนัที� 23 กุมภาพนัธ์ 2537  

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัอิบรม 

การศึกษา 

- B.S. Finance, University of Wisconsin, U.S.A.  

- B.S. Human & Relationship University of Wisconsin, U.S.A. 

ประวติัอบรม 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� 36/2005 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%)  

ไม่มี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

1. นายอภิรักษ ์ วานิช ความสมัพนัธ์ พี�นอ้ง 

2. นางพจนา มาโนช ความสมัพนัธ์ พี�นอ้ง 

3. นางสาวอรนุช วานิช ความสมัพนัธ์ พี�นอ้ง 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 

1. กรรมการบริษทั ยนิูวานิชนํ�ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน)  

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

1. กรรมการบริษทั เจียรวานิช จาํกดั 

2. กรรมการบริษทั เจียรวานิชการขนส่ง จาํกดั 

3. กรรมการบริษทั วานิชปิลอ๊กไมนนิ์�ง จาํกดั 

4. กรรมการบริษทั วานิชยิบซั�ม จาํกดั 

5. กรรมการบริษทั วานิชลิเนียล จาํกดั 

6. กรรมการบริษทั ภูเกต็โรงงานยาง จาํกดั 
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5. นางสาวอรนุช วานิช 
ตาํแหน่ง กรรมการ  

ปัจจุบนัอาย ุ57 ปี  

ไดรั้บแต่งตั�งเป็นกรรมการครั� งแรก เมื�อวนัที� 11 เมษายน 2554 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัอิบรม 

การศึกษา 

- B.S. Marketing, Indiana State University, U.S.A. 

- Hotel Management Diploma, Hotel Management School “Les Roches”, Switzerland  

ประวติัอบรม 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� 92/2011 

- หลกัสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที� 19/2013 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%)  

3.87%  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

1. นายอภิรักษ ์  วานิช  ความสมัพนัธ์ พี�นอ้ง 

2. นางพจนา  มาโนช  ความสมัพนัธ์ พี�นอ้ง 

3. นางสาวกาญจนา  วานิช  ความสมัพนัธ์ พี�นอ้ง 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น  

 ไม่มี 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

1. กรรมการบริหารบริษทั วานิชยิบซั�ม จาํกดั  

2. กรรมการบริหารบริษทั เจียรวานิชการขนส่ง จาํกดั 

3. กรรมการบริหารบริษทั เจียรวานิช จาํกดั 
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6.  นายแพทย์สานิตย์ ชากฤษณ์ 
ตาํแหน่งกรรมการ, กรรมการบริหาร และผูอ้าํนวยการฝ่ายการแพทย ์โรงพยาบาลเอกชล  

ปัจจุบนัอาย ุ72 ปี 

ไดรั้บแต่งตั�งเป็นกรรมการครั� งแรก เมื�อวนัที� 18 เมษายน 2557 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัอิบรม 

การศึกษา 

- วิทยาศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- แพทยศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

ประวติัอบรม 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� 121/2015 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%)  

ไม่มี  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี  

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น  

ไม่มี 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

ไม่มี 
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7. นางฐิตะวฒัน์  โพธานันท์ 
ตาํแหน่งกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ปัจจุบนัอาย ุ65 ปี   

ไดรั้บแต่งตั�งเป็นกรรมการครั� งแรก เมื�อวนัที� 21 เมษายน 2560  

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัอิบรม 

การศึกษา 

- M.B.A. (Finance), ST. John University, New York, U.S.A. 

- B.S. (Business Administration), Kasetsart University, Thailand. 

ประวติัอบรม 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� 140/2017 

- หลกัสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที� 30/2018 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%)  

 ไม่มี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น  

ไม่มี 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

ไม่มี 

ประสบการณ์ทํางาน ในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั  

1. ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส สายบริหารความเสี�ยงดา้น Credit Risk, ธนาคารซีไอเอม็บีไทย 

2. Senior Credit Officer, Standard Chartered Bank Philipines. 

3. Corporate Finance Executive Wholesales Banking Department The Chase Manhattan Bank, 

N.A., Bangkok Branch. 
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8. ผศ.ดร.ศรายุทธ  เรืองสุวรรณ 
ตาํแหน่งกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ปัจจุบนัอาย ุ37 ปี  

ไดรั้บแต่งตั�งเป็นกรรมการครั� งแรก เมื�อวนัที� 23 เมษายน 2562  

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัอิบรม 

การศึกษา 

- Doctor  of  Philosophy in Accountancy, University of Exeter, UK 

- Master of Research in Finance with Merit, City University London, UK 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ�ง) คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ 

ประวติัอบรม 

- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 33/2019 

- Directors Certification Program (DCP) รุ่น 246/2017 

- JENESYS 2016 Economics: Trade and Investment Promotions Japanese Government 

- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 129/2016 

- GW4 PhD Training in Accounting University of Exeter and University of Bristol 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%)  

 ไม่มี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น  

ไม่มี 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

1. ประธานเจา้หนา้ที�บริหารบริษทั เอเชีย แคบ็ จาํกดั 

2. กรรมการบริษทั  เอเชียแคบ็ แอพพลิเคชนั คอนชลัติ�ง จาํกดั 

3. กรรมการบริษทั แคบ็ ไดรเวอร์ส จาํกดั 

4. กรรมการบริษทั ซี.เอ.เอส. โฮลดิ�ง กรุ๊พ จาํกดั 

5. กรรมการบริษทั ออลเอส โฮลดิ�ง จาํกดั 

6. กรรมการอิสระบริษทั อิเควเตอร์ โซลาร์ แคปปิทอล จาํกดั 

7. กรรมการบริษทั ไทยเอวิเอชั�น จาํกดั 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั  

1. ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจาํภาควิชาบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2. ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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3. ประธานคณะทาํงานประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของการใช้มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัใหม่ในประเทศไทย สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัป์ 

4. อดีตประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดสัทรี 

จาํกดั (มหาชน) 

5. อดีตกรรมการโครงการปริญญาตรีบญัชีภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ 

 
9. นายกดุั�น  สุขุมานนท์ 
ตาํแหน่งกรรมการ  

ปัจจุบนัอาย ุ45 ปี  

ไดรั้บแต่งตั�งเป็นกรรมการครั� งแรก เมื�อวนัที� 23 เมษายน 2562  

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัอิบรม 

การศึกษา 

- นิติศาสตร์มหาบณัฑิต Columbia University สหรัฐอเมริกา 

- นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวติัอบรม 

- หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 154/2011 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%)  

 ไม่มี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น  

- กรรมการ บริษทั ศรีสวสัดิ�  คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทัเงินทุน ศรีสวสัดิ�  จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

- กรรมการ บริษทั กดุั�น แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จาํกดั 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมี� จาํกดั (มหาชน) 

- ทนายความหุน้ส่วนบริษทั วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และเพียงพนอ จาํกดั 

- ทนายความอาวโุส บริษทั วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และเพียงพนอ จาํกดั  

- ทนายความบริษทั ไวท้ ์แอนด ์เคส (ประเทศไทย) จาํกดั 
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ผู้บริหาร 
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1. นางพจนา มาโนช 
ตาํแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร  

ปัจจุบนัอาย ุ66 ปี  

ไดรั้บแต่งตั�งเป็นผูบ้ริหารครั� งแรก เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2524  

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัอิบรม 

การศึกษา 

- ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์, มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

- M.S. Hospital Administration, University of Wisconsin, U.S.A. 

- B.S. Business Administration, University of Wisconsin, U.S.A. 

- นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

ประวติัอบรม 

- หลกัสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที� 25/2002 

- หลกัสูตร Financial Statement for Director (FSD) รุ่นที� 13/2011 

- หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที� 13/2014 

- หลกัสูตรประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลทางการแพทย ์สาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง (ปธพ.) รุ่นที� 1  

พ.ศ. 2555 สถาบนัพระปกเกลา้ 

- หลกัสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที� 14/2019 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program รุ่น 175/2020 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%)  

2.92% (ตนเอง 2.26% คู่สมรส 0.66%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

1. นายอภิรักษ ์  วานิช ความสมัพนัธ์ พี�นอ้ง 

2. นางสาวกาญจนา วานิช ความสมัพนัธ์ พี�นอ้ง 

3. นางสาวอรนุช วานิช ความสมัพนัธ์ พี�นอ้ง 

4. นายสิริพจน์  มาโนช ความสมัพนัธ์ บุตร 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 

1. กรรมการบริษทั ยนิูวานิชนํ�ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน)  

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

1. กรรมการบริษทั เจียรวานิช จาํกดั 

2. กรรมการบริษทั วานิชลิเนียล จาํกดั 
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2.  นายแพทย์สานิตย์ ชากฤษณ์ 
ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการฝ่ายการแพทย ์โรงพยาบาลเอกชล  

ปัจจุบนัอาย ุ72 ปี 

ไดรั้บแต่งตั�งเป็นผูบ้ริหารครั� งแรก เมื�อวนัที� 6 ตุลาคม 2551 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัอิบรม 

การศึกษา 

- วิทยาศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- แพทยศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

ประวติัอบรม 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� 121/2015 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%)  

ไม่มี  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี  

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น  

ไม่มี 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

ไม่มี 

 
3.  นายแพทย์พชัิย ศิริพรพาณชิย์ 
ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการฝ่ายการแพทย ์โรงพยาบาลเอกชล 2  

ปัจจุบนัอาย ุ64 ปี  

ไดรั้บแต่งตั�งใหเ้ป็นผูบ้ริหารเมื�อวนัที� 6 ตุลาคม 2559  

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัอิบรม 

การศึกษา 

- คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล  

ประวติัอบรม 

- หลกัสูตรพฒันารองผูอ้าํนวยการฝ่ายการแพทยข์องโรงพยาบาลศูนย/์ โรงพยาบาลทั�วไป และ

โรงพยาบาลในสงักดักระทรวงสาธารณสุข รุ่นที� 5 ปี 2555 

- หลกัสูตรนกับริหารการแพทยแ์ละการสาธารณสุขระดบัสูง ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที� 

28/2556 
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สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%)  

ไม่มี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น  

ไม่มี 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

ไม่มี 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

1. ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลกาํแพงเพชร  

 
4.  นายสิริพจน์  มาโนช 
ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร 

ปัจจุบนัอาย ุ37 ปี  

ไดรั้บแต่งตั�งเมื�อวนัที� 19 กรกฎาคม 2562 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัอิบรม 

การศึกษา 

- ปริญญาโท Master of Fine Arts in Lighting Design (MFALD) : Parsons School of Design, 

New York, USA (2549 - 2551) 

- ปริญญาตรี สาขาวชิาออกแบบตกแต่งภายใน: คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  

 (2544 - 2548) 

ประวติัอบรม 

- หลกัสูตร การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการลงทุน : คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2562) 

- หลกัสูตรการบริหารจดัการระบบสาธารณูปโภคในโรงพยาบาล : คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น (2561) 

- หลกัสูตรการบริหารจดัการงานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (OH&S) และสิ�งแวดลอ้มใน

โรงพยาบาล (ENV) : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น (2560) 

- หลกัสูตรการพฒันาศกัยภาพคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังานในอาคารประเภท

โรงพยาบาล : กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน (2560) 

- หลกัสูตรการบริหารโรงพยาบาล:คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลยัมหิดล 

(2559) 
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- หลกัสูตรAdvanced Healthcare Accreditation A-HA in Practice (HA 702) : สถาบนัรับรอง

คุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)(2559) 

- หลกัสูตร Mini Financial Business Management : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

(2557) 

- Festival of Light AIA/CES Registered Program : AIA/CES - The American Institute of Architects 

Continuing Education, USA (2551) 

- Annual IALD Education Conference & Annual Meeting Light Play Workshop : Montreal, Canada 

(2550) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%)  

1.15 %  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

1. นางพจนา  มาโนช ความสมัพนัธ์ มารดา 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น  

ไม่มี 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

ไม่มี 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

1. ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ บริษทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) (2562) 

2. อาจารยพิ์เศษ หลกัสูตรปริญญาโท ภาควิชานวตักรรมการออกแบบและการจดัการโรงแรม

และอสงัหาริมทรัพย ์คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร (2561) 

3. อาจารยพิ์เศษ เรื�องการออกแบบร้านอาหารและครัว หลกัสูตรปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ 

การจดัการการโรงแรม มหาวิทยาลยักรุงเทพ (2561) 

 
5.  นายแพทย์เกศดา จันทร์สว่าง 
ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

ปัจจุบนัอาย ุ61ปี 

ไดรั้บการแต่งตั�งเมื�อวนัที� 28 พฤศจิกายน 2562  

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัอิบรม 

การศึกษา 

- วิทยาศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ.2524 

- แพทยศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ.2526 

- สาธารณสุขศาสตร์บณัฑิต (สาขาบริหารโรงพยาบาล) มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พ.ศ.2529 
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- ประกาศนียบตัรบณัฑิตวิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก สาขากมุารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั พ.ศ.2530 

- วฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญ สาขาโลหิตวิทยา แพทยสภา พ.ศ.2532 

- หนงัสืออนุมติัผูมี้ความรู้ความชาํนาญ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา พ.ศ.2544 

ประวติัอบรม 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์รุ่นที� 5 กลุ่มสถาบนัผลิตแพทยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ.2547 

- หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูงทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข รุ่นที� 31 วิทยาลยันกับริหาร

สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 

- หลกัสูตรธรรมาภิบาลเพื�อการพฒันาอยา่งย ั�งยืน สาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นที� 3 สาํนกั

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ พ.ศ.2559 

- หลกัสูตรนกัเจรจาไกล่เกลี�ยระดบัสูง ในระบบการแพทยแ์ละสาธารณสุข ศูนยส์นัติวิธี 

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2559 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%)  

ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี  

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น  

ไม่มี 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

ไม่มี 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

1. รองผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย พ.ศ.2560 – 2562 

2. รองผูอ้าํนวยการฝ่ายการแพทย ์โรงพยาบาลชลบุรี พ.ศ.2558 – 2560 
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ลงนาม ...................................... รองประธานกรรมการ 

                                                                         ( นางพจนา  มาโนช )     

ผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  

6.  นางปริยนาถ  เฉลมิช่วง 
ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ปัจจุบนัอาย ุ63 ปี  

ไดรั้บแต่งตั�งใหเ้ป็นผูบ้ริหารเมื�อวนัที� 29 ตุลาคม 2561 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัอิบรม 

การศึกษา 

- Mini MBA สาขาการบริหาร คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี สาขาการบญัชี คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวติัอบรม 

- การอบรมหลกัสูตร การเตรียมความพร้อมทางบญัชีและการเงิน (Orientation) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%)  

ไม่มี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี  

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น  

ไม่มี 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

ไม่มี 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

1. ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั บทด จาํกดั   

2. ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั สยามเภตรา อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั  

3. ผูจ้ดัการอาวโุส บริษทั เงินทุนเอกธนกิจ จาํกดั (มหาชน)  
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เลขานุการบริษทั 

7. นางประภาพรรณ ตัณฑวรัิตน์ 

ตาํแหน่ง เลขานุการบริษทั  

ปัจจุบนัอาย ุ71 ปี  

ไดรั้บแต่งตั�งเมื�อวนัที� 18 สิงหาคม 2551 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัอิบรม 

การศึกษา 

- ปริญญาตรีการบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

- ปริญญาโท สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวติัอบรม 

- หลกัสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที� 12/2014 

- หลกัสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุ่นที� 18/2551 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%)  

ไม่มี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี  

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น  

ไม่มี 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

ไม่มี 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

- ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเอกชล 

หน้าที�ความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที�ตามที�กําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2551 ซึ� งมีผลใชบ้งัคบัในวนัที� 31 สิงหาคม 

2551 ดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั และความซื�อสัตยสุ์จริต รวมทั�งตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ ทั�งนี�  หนา้ที�ตามกฎหมายของ

เลขานุการบริษทัมีดงันี�  
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1. จดัทาํและเกบ็รักษาเอกสารดงัต่อไปนี�  

 ก. ทะเบียนกรรมการ 

 ข. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปี

ของบริษทั 

 ค. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

2. เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที�รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งสาํเนา

รายงานการมีส่วนไดเ้สียตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัที�บริษทัไดรั้บรายงานนั�น 

3. ดาํเนินการอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

4. ใหค้าํแนะนาํดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต่์างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง และขอ้พึงปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแล

ในการดาํเนินกิจกรรมของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

5. ทาํหนา้ที�ในการดาํเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุน้ 

6. ปฏิบติัหนา้ที�อื�นๆ ตามที�ไดรั้บมอบหมายจากบริษทั 
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ลงนาม ...................................... รองประธานกรรมการ 
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รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการของบริษทัย่อย 
 

-บริษทัไม่มีบริษทัยอ่ย- 
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ลงนาม ...................................... รองประธานกรรมการ 

                                                                         ( นางพจนา  มาโนช )     

รายละเอยีดเกี�ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและ 

หัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษทั 
 

1.  หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

นางสาวทวพีร  แก้วไทรเลิศ 

ตาํแหน่ง หวัหนา้แผนกตรวจสอบภายใน, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ50 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัอิบรม 

 การศึกษา 

- ปริญญาตรีบญัชี สาขาบญัชีการเงิน มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

 ประวติัอบรม 

- หลกัสูตร “ การจดัทาํกระดาษทาํการ เพื�อมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชั�นในองคก์ร ” : สภาวิชาชีพ

บญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

- หลกัสูตร “ Analytical Thinking in the internal Audit Process “ : สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม

ราชูปถมัภ ์

- หลกัสูตร “ Anti-Corruption : Synergy to Success ” : สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  

- หลกัสูตร “ Data Analytics for Internal Auditor ” : สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

- หลกัสูตร “ IT Audit for Non - IT Auditor Master class ” : สถาบนัวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) 

- หลกัสูตร “Health Service Management”: สมาคมโรงพยาบาลเอกชน  

- หลกัสูตร “Business Management for Internal Audit”: สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

- หลกัสูตร “การเตรียมความพร้อมสาํหรับการตรวจสอบ IT”: สมาคมผูต้รวจสอบและควบคุมระบบ

สารสนเทศ (ISACA) 

- หลกัสูตร “Certification Professional Internal Audit of Thailand” (CPIAT) : สมาคมผูต้รวจสอบ

ภายในแห่งประเทศไทย 

- หลกัสูตร “เทคนิคการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน ยคุปี 2013”: คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสูตร “การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน เพื�อหาทุจริต”: สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

- หลกัสูตร “นกับญัชีกบัการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน หลกัสูตร 1”: สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม

ราชูปถมัภ ์

ประสบการณ์ทํางาน 

ปี 2562 –  ปัจจุบนั  - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.โรงพยาบาลเอกชล 

ปี 2553 – ปัจจุบนั  - หวัหนา้แผนกตรวจสอบภายใน บมจ.โรงพยาบาลเอกชล 
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ลงนาม ...................................... รองประธานกรรมการ 

                                                                         ( นางพจนา  มาโนช )     

2. หัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏบิัติงานของบริษทั 
-ไม่มี- 
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ลงนาม ...................................... รองประธานกรรมการ 

                                                                         ( นางพจนา  มาโนช )     

ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกจิและ 

รายละเอยีดเกี�ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 
 (1)  ทรัพย์สินถาวรหลกัที�บริษัทใช้ในการประกอบธุรกจิ  

ทรัพย์สินถาวรหลกัที�ใช้ประกอบธุรกจิ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 2563 

เอกชล 1 เอกชล 2 รวม 

ที�ดิน     60,160,300.00      48,000,000.00    108,160,300.00  

อาคารและส่วนประกอบ   264,832,242.90    264,546,129.02    529,378,371.92  

อุปกรณ์การแพทย ์     50,803,047.01      11,644,574.65      62,447,621.66  

เครื�องตกแต่งและติดตั�ง       2,938,201.78           672,636.37        3,610,838.15  

อุปกรณ์สาํนกังานและสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตน* 
    37,840,921.13      11,816,351.02      49,657,272.15  

ยานพาหนะ       2,962,538.90        1,431,153.37        4,393,692.27  

งานระหวา่งก่อสร้างและติดตั�ง     15,165,306.29           782,153.95      15,947,460.24  

รวม   434,702,558.02    338,892,998.38    773,595,556.40  

* สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดแ้ก่ค่าซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 

 

(2) บริษทัไม่มีบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

(3) บริษทัไม่มีการปรับโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจ จึงไม่มีการตรีราคาทรัพยสิ์นใหม่ในระหวา่งรอบ

ระยะเวลาบญัชี 
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                                                                         ( นางพจนา  มาโนช )     

นโยบายและแนวปฏิบตักิารกาํกบัดูแลกจิการ ฉบับเตม็  

และจรรยาบรรณธุรกจิ ฉบับเตม็ 

 

1. คู่มอืการกาํกบัดูแลกจิการที�ดี ฉบับเต็ม  
 ไดแ้สดงไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.aikchol.com 

2. จรรยาบรรณธุรกจิ ฉบับเต็ม  
 ไดแ้สดงไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.aikchol.com 

3. กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั ฉบับเต็ม  
 ไดแ้สดงไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั  www.aikchol.com 

4. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบับเต็ม  
 ไดแ้สดงไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั  www.aikchol.com 

5. กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ฉบับเต็ม  
 ไดแ้สดงไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั  www.aikchol.com 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บการต่อวาระตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั โรงพยาบาลเอก

ชล จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 321มีผลตั�งแต่วนัที� 8 พฤษภาคม 2563 โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 2 ปี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้าที�ตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ให้

เป็นไปตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความสําคญัในการสอบทานเกี�ยวกบังบการเงิน การ

กาํกบัดูแลกิจการที�ดี ระบบการบริหารความเสี�ยง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และ

การสอบทานให้บริษทัฯ มีการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั�งกฎหมายต่างๆ ที�เกี�ยวข้องในการดาํเนินงานของบริษทัฯ ซึ� ง

คณะกรรมการตรวจสอบใชค้วามรู้ความสามารถ ความระมดัระวงั มีความเป็นอิสระเพียงพอ เพื�อใหบ้ริษทัฯ 

ดาํเนินการภายใตก้ารบริหารจดัการที�โปร่งใส และเชื�อถือได ้

คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. โรงพยาบาลเอกชล ประกอบดว้ย 

1. ผศ.นพ.กฤษฎา  บานชื�น ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. รศ.ดร.นพ.อติเรก จิวะพงศ ์ กรรมการตรวจสอบ (ลาออก มีผลตั�งแต่ 27 ส.ค. 2563) 

3. นางฐิตะวฒัน ์ โพธานนัท ์ กรรมการตรวจสอบ : มีความรู้ดา้นการเงินและบญัชี 

4. ผศ.ดร.ศรายทุธ เรืองสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ : มีความรู้ดา้นการเงินและบญัชี 

ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 9 ครั� ง  

สรุปประเดน็ตามขอบเขต หนา้ที�ความรับผิดชอบที�สาํคญัตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ดงันี�   

1.  สอบทานงบการเงิน รายไตรมาส  และงบการเงินประจาํปี 2563 ซึ� งผ่านการสอบทานและ

ตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ แลว้  ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมัติ ซึ� ง

คณะกรรมการตรวจสอบ และผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประชุมร่วมกนัโดยไม่มีผูบ้ริหาร 

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นสอดคลอ้งกับผูส้อบบญัชีว่า การจดัทาํงบการเงินของ

บริษทัฯ มีความถูกตอ้ง เชื�อถือไดใ้นสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป และมีการเปิดเผยขอ้มูล

อยา่งเพียงพอ 

2. พิจารณาเสนอแต่งตั�งผูส้อบบญัชี สังกดั บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั และเสนอกาํหนดค่า

สอบบญัชีปี 2564  

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ผลการปฏิบติังานในปีที�ผ่านมา เป็นไปตามขั�นตอน 

และมีความเป็นอิสระอยา่งพอเพียงในการทาํหนา้ที�เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

3. สอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ  

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในที�เหมาะสม มี

ประสิทธิภาพและเพียงพอ ที�จะช่วยลดความเสี�ยงของบริษทัฯ ใหอ้ยูใ่นระดบัที�ยอมรับได ้



 

 

                                                                         

นอกจากนั�น ในปี 2563 

จาํกดั เพื�อสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ประกอบดว้ย

 - ระบบวงจรรายจ่าย

 - ระบบวงจรรายได้

4. อนุมติัแผนงานตรวจสอบ ประจาํปี 

การตรวจสอบในแต่ละไตรมาส  

เพื�อให้มั�นใจว่า มีการแก้ไขหรือปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือแผนก

ตรวจสอบภายใน 

5. สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษทัฯ ไม่มีการปฏิบติัที�ฝ่าฝืนกฎหมาย ขอ้กาํหนด 

และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

6. สอบทานรายการที�เกี�ยวโยงกนั หรือรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

เพื�อใหม้ั�นใจวา่บริษทัฯ ดาํเนินการตามเงื�อนไขทางธุรกิจปกติ และปฏิบติัตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ในปี 

รายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

7. คณะกรรมการตรวจสอบประชุมร่วมกบัผูส้อบบญั

มกราคม 2564 เพื�อความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีในการรายงานถึงปัญหาหรือขอ้จาํกดัที�เกิดขึ�นจากการ

ตรวจสอบงบการเงินของบริษทัฯ 

8. คณะกรรมการตรวจสอบสนบัสนุนการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ พนกังาน สามารถ

แจง้เบาะแส (Whistleblower) ในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้ร้องเรียน หรือขอ้สงสัยในการรายงานทางการเงิน 

หรือระบบการควบคุมภายในโดยตรงที�คณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ริหาร ตามที�ระบุไวใ้นจรรยาบรรณ

บริษทัฯ หรือส่งมาที� E-mail : cg@aikchol.co

ลงนาม ...................................... 

                                                                        ( นางพจนา  มาโนช )    

2563 คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอว่าจา้งบริษทั พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั�น 

บบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ประกอบดว้ย 

ระบบวงจรรายจ่าย  - ระบบบริหารสินคา้และคลงัสินคา้

ระบบวงจรรายได ้  - ระบบบริหารสินทรัพยถ์าวร

อนุมติัแผนงานตรวจสอบ ประจาํปี 2563 ของแผนกตรวจสอบภายใน และพิจารณารายงานผล

การตรวจสอบในแต่ละไตรมาส  พร้อมทั�งกาํกบัให้แผนกตรวจสอบภายในติดตามเรื�องที�ไดรั้บมอบหม

หรือปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือแผนก

สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษทัฯ ไม่มีการปฏิบติัที�ฝ่าฝืนกฎหมาย ขอ้กาํหนด 

สอบทานรายการที�เกี�ยวโยงกนั หรือรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

เพื�อใหม้ั�นใจวา่บริษทัฯ ดาํเนินการตามเงื�อนไขทางธุรกิจปกติ และปฏิบติัตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ในปี 2563 บริษทัฯ ไม่มีรายการที�เกี�ยวขอ้งกนั หรือ

รายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

คณะกรรมการตรวจสอบประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยไม่มีผูบ้ริหาร เมื�อวนัที� 

เพื�อความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีในการรายงานถึงปัญหาหรือขอ้จาํกดัที�เกิดขึ�นจากการ

 

คณะกรรมการตรวจสอบสนบัสนุนการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ พนกังาน สามารถ

ในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้ร้องเรียน หรือขอ้สงสัยในการรายงานทางการเงิน 

หรือระบบการควบคุมภายในโดยตรงที�คณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ริหาร ตามที�ระบุไวใ้นจรรยาบรรณ

cg@aikchol.com 

 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

( ผศ.นพ. กฤษฎา บานชื�น ) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

28 มกราคม 2564 
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เอกสารแนบ 6 
 

...................................... รองประธานกรรมการ 

)     

คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอว่าจา้งบริษทั พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั�น 

สินคา้และคลงัสินคา้ 

ระบบบริหารสินทรัพยถ์าวร 

ของแผนกตรวจสอบภายใน และพิจารณารายงานผล

พร้อมทั�งกาํกบัให้แผนกตรวจสอบภายในติดตามเรื�องที�ไดรั้บมอบหมาย 

หรือปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือแผนก

สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษทัฯ ไม่มีการปฏิบติัที�ฝ่าฝืนกฎหมาย ขอ้กาํหนด 

สอบทานรายการที�เกี�ยวโยงกนั หรือรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

เพื�อใหม้ั�นใจวา่บริษทัฯ ดาํเนินการตามเงื�อนไขทางธุรกิจปกติ และปฏิบติัตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

บริษทัฯ ไม่มีรายการที�เกี�ยวขอ้งกนั หรือ

ชีของบริษทัฯ โดยไม่มีผูบ้ริหาร เมื�อวนัที� 28 

เพื�อความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีในการรายงานถึงปัญหาหรือขอ้จาํกดัที�เกิดขึ�นจากการ

คณะกรรมการตรวจสอบสนบัสนุนการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ พนกังาน สามารถ

ในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้ร้องเรียน หรือขอ้สงสัยในการรายงานทางการเงิน 

หรือระบบการควบคุมภายในโดยตรงที�คณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ริหาร ตามที�ระบุไวใ้นจรรยาบรรณ



 
 
 

140 

 

ภาคผนวก 

 

ลงนาม ...................................... รองประธานกรรมการ 

                                                                         ( นางพจนา  มาโนช )     

รายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหุ้นบริษทัของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2563 

ขอ้มูล ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 

ลาํดบั รายชื�อ ตาํแหน่ง 

จาํนวนหุ้นที�

ถือ ณ วนัที� 

31 ธนัวาคม 

2562 

จาํนวนหุ้นที�

ถือ ณ วนัที� 

31 ธนัวาคม 

2563 

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 1,921,992 - - 

2 นายพจนา  มาโนช รองประธานกรรมการ 3,389,808 3,329,808 - 2.22 

 คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  987,600 987,600 - - 

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 กรรมการและ 

ผอ.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 เลขานุการบริษทั - - - - 

 คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

13 นายแพทยพ์ิชยั  ศิริพรพาณิชย ์ ผอ.ฝ่ายการแพทย ์รพ.เอกชล 2 - - - - 

 คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

14 นางปริยนาถ  เฉลิมช่วง ผอ.ฝ่ายบญัชีและการเงิน - - - - 

 คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

15 นายสิริพจน์  มาโนช ผอ.ฝ่ายบริหาร 1,700,496 1,546,396 - 1.03 

 คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

16 นายแพทยเ์กศดา จนัทร์สวา่ง ผอ.ฝ่ายพฒันาธุรกิจ - - - - 

 คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 
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การเปิดเผยข้อมูลผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 
 

ผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19 

1. การดําเนินงาน   กระทบ       ไม่กระทบ 

  ความตอ้งการสินคา้และบริการ   การระบาดของโรคในกลุ่มพนกังาน 

  การเปลี�ยนแปลงแผนงานหรือเป้าหมายที�เคย

รายงานไว ้

  ห่วงโซ่อุปทาน 

  การปิดหรือหยดุดาํเนินงาน   อื�นๆ 

  ขอ้จาํกดัในการดาํเนินงาน  

คาํอธิบาย:  

1. การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไดส้ร้างผลกระทบในความตอ้งการสินคา้และบริการที�

ลดลง เนื�องจากความวิตกกงัวลของผูม้าใชบ้ริการ ประกอบกบัภาครัฐบาลตอ้งใชม้าตรการเขม้งวดเพื�อ

ควบคุมการระบาด และการปรับพฤติกรรมการใชชิ้วติประจาํวนัที�เปลี�ยนไป (New Normal)โดยปัจจุบนั

บริษทัฯยงัไดด้าํเนินการภายใตก้ารกาํกบัของภาครัฐบาล ในการจดัตั�งพื�นที�ในการเฝ้าระวงั ป้องกนั และ

ควบคุมโรคโควดิ-19 อยา่งรัดกุม เพื�อความปลอดภยัของผูรั้บบริการและพนกังานทุกคน 

2. ผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในส่วนของห่วงโซ่อุปทาน คือ การขาด

แคลนเวชภณัฑ์ทางการแพทย ์ซึ� งไดแ้ก่ หน้ากาก, ชุดป้องกนั PPE และ face shield เป็นตน้ ซึ� งทาง

บริษทัฯไดมี้การควบคุมการใชง้านและจดัเตรียมสินคา้ใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการแลว้ 
 

2. การเงิน   กระทบ       ไม่กระทบ 

  ความสามารถในการชาํระหนี�    สภาพคล่อง 

  การปฏิบติัตามเงื�อนไขสัญญาเงินกูแ้ละหุน้กู ้   อื�นๆ 

  ความสามารถในการจ่ายเงินปันผล  

คาํอธิบาย:  --ไม่มี-- 
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3. ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน    กระทบ       ไม่กระทบ 

  การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์   การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบญัชีที�เคย

เปิดเผยไว ้

  การไดม้าหรือจาํหน่ายสินทรัพยไ์ปของ

สินทรัพยไ์ม่เป็นไปตามแผน 

  การเปลี�ยนแปลงรายจ่ายฝ่ายทุนที�เคยวางแผน

ไว ้

  อื�นๆ  

คาํอธิบาย:  ทางบริษทัได้มีการทบทวนแผนการลงทุนที�ลดลงให้สอดคล้องกบัสถานการณ์การ

แพร่ระบาดโควดิ-19 

 

4. ภาระผูกพนัตามสัญญา   กระทบ       ไม่กระทบ 

  ความเสี�ยงในสิทธิหรือภาระผกูพนัในสัญญา   บริษทัหรือคู่สัญญาใชสิ้ทธิตามสัญญาในการ

ปลดเปลื�องภาระลูกหนี� เป็นการชั�วคราว สิทธิ� เรื�อง

เหตุสุดวสิัย หรือสิทธิเลิกสัญญาที�สาํคญั 

  การเปลี�ยนแปลงขอ้ตกลงที�สาํคญั   อื�นๆ  

คาํอธิบาย:  --ไม่มี-- 

 

5. ความเสี�ยงต่อความอยู่รอดของกจิการ   กระทบ       ไม่กระทบ 

  การดาํเนินงานต่อเนื�อง   การเปลี�ยนแผนทางธุรกิจเพื�อจดัการตน้ทุนใน

ระยะสั�น 

  ผลกระทบต่อบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั

ร่วมและบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง 

  อื�นๆ 

คาํอธิบาย:  บริษทัฯไดด้าํเนินนโยบายควบคุมค่าใชจ่้ายของพนกังานโดยเฉพาะค่าจา้งนอกเวลาค่า

ล่วงเวลาและค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวกบัแพทยอ์ยา่งรัดกุมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์โควดิ-19 

 






