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• เราจะเป็นโรงพยาบาลที�มีคณุภาพใหบ้ริการอยา่งมีคณุภาพ 
ดว้ยมาตรฐานสากล เพื�อผูร้บับริการมีความปลอดภยัและ
พึงพอใจ

วิสยัทศัน์

• To be Quality Hospital according to International Standard 
Practice to serve 

• จะเป็นโรงพยาบาลคณุภาพที�ใหบ้ริการแบบองคร์วมโดย
ทีมสหสาขาวชิาชีพผูเ้ชี�ยวชาญเพื�อใหผู้ร้บับริการมีความ
ปลอดภยัและพึงพอใจ

พนัธกิจ

• To be the Quality Hospital that provide holistic care for 
customer safety and satisfaction by professional team
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เราจะเป็นโรงพยาบาลที�มีคณุภาพใหบ้ริการอยา่งมีคณุภาพ 
ดว้ยมาตรฐานสากล เพื�อผูร้บับริการมีความปลอดภยัและ

วิสยัทศัน์

To be Quality Hospital according to International Standard 
Practice to serve our customer with safety and satisfaction

จะเป็นโรงพยาบาลคณุภาพที�ใหบ้ริการแบบองคร์วมโดย
สาขาวชิาชีพผูเ้ชี�ยวชาญเพื�อใหผู้ร้บับริการมีความ

ปลอดภยัและพึงพอใจ

พนัธกิจ

To be the Quality Hospital that provide holistic care for 
customer safety and satisfaction by professional team

Mission

  

 

 

เราจะเป็นโรงพยาบาลที�มีคณุภาพใหบ้ริการอยา่งมีคณุภาพ 
ดว้ยมาตรฐานสากล เพื�อผูร้บับริการมีความปลอดภยัและ

To be Quality Hospital according to International Standard 
our customer with safety and satisfaction

Vision 

จะเป็นโรงพยาบาลคณุภาพที�ใหบ้ริการแบบองคร์วมโดย
สาขาวชิาชีพผูเ้ชี�ยวชาญเพื�อใหผู้ร้บับริการมีความ

To be the Quality Hospital that provide holistic care for 
customer safety and satisfaction by professional team

Mission
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Innovation 
สรา้งสรรค์

Agility 
วอ่งไว 

FINANCIAL 

MARKETING 

QUALITY 

OPERATION 

HUMAN 
RESOURCE 
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Innovation  
สรา้งสรรค ์

Attitude 
คิดดี 

Holistic care 
ใส่ใจ 

Drive New Product and New Customer
Excellent medical center & Go-to-market

Strengthen Existing Brand for Profitable Growth
AHC 40th Anniversary 

Improve Customer Experience 
Excellent service behavior & Safety 

Improve Internal Process 
Increase process efficiency 

Empower Employee a Sense of Ownership
Engagement & Leadership 

  

Moral  
Commitment 
ทําดี 

Collaboration 
สามคัคี 

Drive New Product and New Customer 
market 

Strengthen Existing Brand for Profitable Growth 

Empower Employee a Sense of Ownership 
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ขอ้มลูทางการเงินโดยสรปุ 

 

 (หน่วย : พนับาท)

2564 2563 2562 2561

งบการเงินโดยสรปุ

รายไดร้วม 1,849,532       1,440,533   1,696,770   1,671,771   

รายไดค่้ารักษาพยาบาล 1,811,883       1,405,474   1,656,021   1,636,781   

รายไดอ้ ื�น 37,650            35,059        40,748        34,990        

ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล 1,407,582       1,244,518   1,434,308   1,383,684   

กําไรขั �นต้น 404,300          160,956      221,713      253,097      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 120,335          106,364      97,276        113,568      

ภาษีเงนิได้ 63,053            17,258        32,039        33,803        

กําไรสุทธสิาํหรับปี 258,437          72,198        133,146      140,716      

กําไรต่อหุน้ขั �นพ ื�นฐาน (บาท) 1.72               0.48           0.89           0.94           

สนิทรัพย์หมุนเวยีน 1,408,188       971,542      916,116      851,150      

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 921,033          929,377      989,621      989,903      

สนิทรัพย์รวม 2,329,220       1,900,919   1,905,736   1,841,053   

หนี�สนิหมุนเวยีน 394,137          218,043      199,551      220,606      

หนี�สนิไม่หมุนเวยีน 80,903            85,149        86,453        69,070        

หนี�สนิรวม 475,040          303,192      286,004      289,675      

ส่วนของผู้ถือหุน้ 1,854,180       1,597,727   1,619,732   1,551,377   
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อตัราสว่นทางการเงิน 

2564 2563 2562 2561

อตัราส่วนสภาพคล่อง

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.57               4.46           4.59           3.86           

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 3.44               4.22           4.32           3.64           

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด (เท่า) 1.29               0.96           0.87           0.75           

อตัราส่วนทางการเงิน

อตัราส่วนสภาพคล่อง (ต่อ)

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี�การคา้ (เท่า) 30.62             21.84          23.44          21.93          

ระยะเวลาเกบ็หนี� เฉล ี�ย (วนั) 11.92             16.71          15.57          16.65          

อตัราส่วนหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื (เท่า) 27.22             23.51          28.27          29.88          

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉล ี�ย (วนั) 13.41             15.53          12.91          12.21          

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนี� (เท่า) 17.12             16.47          18.69          18.32          

ระยะเวลาชําระหนี�  (วนั) 21.32             22.16          19.53          19.92          

วงจรเงนิสด (วนั) 4.01               10.08          8.95           8.94           

อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร

อตัรากําไรขั �นต้น (%) 22.31             11.45          13.39          15.46          

อตัราผลตอบแทนต่อรายไดค่้ารักษาพยาบาล 14.26             5.14           8.04           8.60           

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 15.67             3.88           7.51           8.52           

อตัรากําไรอ ื�น (%) 2.04               2.43           2.40           2.09           

อตัราส่วนเงนิสดต่อการทํากําไร (%)    139.01            366.06        147.18        124.24        

อตัรากําไรสุทธ ิ(%) 13.97             5.01           7.85           8.42           

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุน้ (%) 14.97             4.49           8.40           9.36           

อตัราส่วนประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 12.22             3.79           7.11           7.82           

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%) 42.72             17.92          24.61          24.84          

อตัราการหมุนของสนิทรัพย์ (เท่า) 0.87               0.76           0.91           0.93           

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อตัราส่วนหนี�สนิต่อส่วนของผู้ถือหุน้ (เท่า) 0.26               0.19           0.18           0.19           

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

                                                                                                                             

 
 

 

ในปี 2564 บรษิทัดาํเนินธุรกจิมาครบ 
นบัเป็นปีแหง่ความภาคภมูใิจของบุคลากรทกุคน อยา่งไร
กต็ามสถานการณ์โรคโควดิ-19 ที�สง่ผลกระทบต่อธุรกจิ
มาตั �งแต่ปี 2563 และรนุแรงมากขึ�นในปี 

ชลบุรปีระกาศใหเ้ป็นพื�นที�ควบคมุสงูสดุและเขม้งวดทาํ
ใหก้ารดาํเนินธรุกจิไมเ่ป็นไปตามแผนงานที�วางไว้

บรษิทัตอ้งมกีารปรบัเปลี�ยนแผนกลยทุธเ์พื�อ
รองรบักบัสถานการณ์ที�เกดิขึ�นและเพื�อที�จะสามาร
การดแูล รกัษาประชาชนทั �งในพื�นที�จงัหวดัชลบุรแีละ

พื�นที�ใกลเ้คยีงใหไ้ดม้ากที�สดุ ในขณะเดยีวกนับรษิทัก็
ยงัคงใหค้วามสาํคญักบัมาตรฐานการรกัษาพยาบาลและ
คณุภาพในการใหบ้รกิาร โดยในปี 2564 
เอกชลไดผ้า่นการรบัรอง Re-Accreditation JCI
Edition Standards ซึ�งเป็นไปตามปณิธาน และวสิยัทศัน์

“ให้บริการอย่างมีคณุภาพ ด้วยมาตรฐานสากล เพื�อ

ผู้รบับริการมีความปลอดภยัและพึงพอใจ

และหลงัจากนี�ต่อไปการดาํเนนิธุรกจิ และวถิชีวีติของผูค้นจะเปลี�ยนแปลงไป สิ�งสาํคญัที�เราตอ้งมแีละ
เตรยีมพรอ้มไวเ้สมอกค็อื ความสามารถในการปรบัตวั ใหพ้รอ้มรบักบัสถานการณ์ใหมไ่ดอ้ยา่งรวดเรว็และทนั
ต่อเหตุการณ์ นอกจากนี�บรษิทัใหค้วามสาํคญักบัการดาํเนนิธุรกจิอยา่งยั �งยนื มคีวามรบัผดิชอบต่อเศรษฐกจิ 
สงัคม และสิ�งแวดลอ้ม บรษิทัไดอ้นุมตัใิหจ้ดัตั �งคณะทาํงานดา้นการพฒันาอยา่งยั �งยนื เพื�อกาํ
ทางการบรหิารจดัการองคก์รตามหลกัการพฒันาอยา่งยั �งยนืและสรา้งการมี

มุง่รกัษาสมดุลและควบคมุผลกระทบดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิ�งแวดลอ้ม ตลอดจนกาํหนดนโยบายดา้นการ
พฒันาอยา่งยั �งยนื  

ตลอดระยะเวลา 40 ปีที�ผา่นมาบรษิทัมคีวามมุง่มั �นในการใหบ้รกิารทางการแพทยบ์นพื�นฐานความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม คาํนึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย ดาํเนินธุรกจิดว้ยความซื�อสตัย ์โปรง่ใส มคีณุธรรม 
จรยิธรรม ภายใตห้ลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีกระผมในฐานะตวัแทนคณะกรรมการบริ
แพทย ์พยาบาล ผูบ้รหิารและพนกังานทั �งหมดที�ไดท้าํงานดว้ยความทุม่เทและเสยีสละเพื�อใหก้ารดาํเนินธุรกจิ

ของบรษิทัมคีวามต่อเนื�องเป็นอยา่งด ีและขอขอบคณุผูถ้อืหุน้ ผูร้บับรกิาร ตลอดจนผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุภาคสว่น
ที�ไดใ้หค้วามไวว้างใจและสนบัสนุนการดาํเนินธุ
แขง็แรง  

สารจากประธานกรรมการ
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บรษิทัดาํเนินธุรกจิมาครบ 40 ปี 
นบัเป็นปีแหง่ความภาคภมูใิจของบุคลากรทกุคน อยา่งไร

ที�สง่ผลกระทบต่อธุรกจิ
และรนุแรงมากขึ�นในปี 2564 จงัหวดั

ชลบุรปีระกาศใหเ้ป็นพื�นที�ควบคมุสงูสดุและเขม้งวดทาํ
ใหก้ารดาํเนินธรุกจิไมเ่ป็นไปตามแผนงานที�วางไว ้

บรษิทัตอ้งมกีารปรบัเปลี�ยนแผนกลยทุธเ์พื�อ
รองรบักบัสถานการณ์ที�เกดิขึ�นและเพื�อที�จะสามารถให้

ประชาชนทั �งในพื�นที�จงัหวดัชลบุรแีละ

ในขณะเดยีวกนับรษิทัก็
ยงัคงใหค้วามสาํคญักบัมาตรฐานการรกัษาพยาบาลและ

2564 นี� โรงพยาบาล
Accreditation JCI 7th 

ซึ�งเป็นไปตามปณิธาน และวสิยัทศัน์ 

อย่างมีคณุภาพ ด้วยมาตรฐานสากล เพื�อ

ผู้รบับริการมีความปลอดภยัและพึงพอใจ” 

และหลงัจากนี�ต่อไปการดาํเนนิธุรกจิ และวถิชีวีติของผูค้นจะเปลี�ยนแปลงไป สิ�งสาํคญัที�เราตอ้งมแีละ
ความสามารถในการปรบัตวั ใหพ้รอ้มรบักบัสถานการณ์ใหมไ่ดอ้ยา่งรวดเรว็และทนั

ต่อเหตุการณ์ นอกจากนี�บรษิทัใหค้วามสาํคญักบัการดาํเนนิธุรกจิอยา่งยั �งยนื มคีวามรบัผดิชอบต่อเศรษฐกจิ 
สงัคม และสิ�งแวดลอ้ม บรษิทัไดอ้นุมตัใิหจ้ดัตั �งคณะทาํงานดา้นการพฒันาอยา่งยั �งยนื เพื�อกาํ
ทางการบรหิารจดัการองคก์รตามหลกัการพฒันาอยา่งยั �งยนืและสรา้งการม ีสว่นรว่มกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุ่ม 

มุง่รกัษาสมดุลและควบคมุผลกระทบดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิ�งแวดลอ้ม ตลอดจนกาํหนดนโยบายดา้นการ

ปีที�ผา่นมาบรษิทัมคีวามมุง่มั �นในการใหบ้รกิารทางการแพทยบ์นพื�นฐานความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม คาํนึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย ดาํเนินธุรกจิดว้ยความซื�อสตัย ์โปรง่ใส มคีณุธรรม 
จรยิธรรม ภายใตห้ลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีกระผมในฐานะตวัแทนคณะกรรมการบรษิทัขอขอบคณุทมี
แพทย ์พยาบาล ผูบ้รหิารและพนกังานทั �งหมดที�ไดท้าํงานดว้ยความทุม่เทและเสยีสละเพื�อใหก้ารดาํเนินธุรกจิ

ของบรษิทัมคีวามต่อเนื�องเป็นอยา่งด ีและขอขอบคณุผูถ้อืหุน้ ผูร้บับรกิาร ตลอดจนผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุภาคสว่น
ที�ไดใ้หค้วามไวว้างใจและสนบัสนุนการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัดว้ยดเีสมอมา และขอใหท้กุทา่นมสีขุภาพที�

 

 

จากประธานกรรมการ 

นายอภิรกัษ์ วานิช 

ประธานกรรมการ 
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และหลงัจากนี�ต่อไปการดาํเนนิธุรกจิ และวถิชีวีติของผูค้นจะเปลี�ยนแปลงไป สิ�งสาํคญัที�เราตอ้งมแีละ
ความสามารถในการปรบัตวั ใหพ้รอ้มรบักบัสถานการณ์ใหมไ่ดอ้ยา่งรวดเรว็และทนั

ต่อเหตุการณ์ นอกจากนี�บรษิทัใหค้วามสาํคญักบัการดาํเนนิธุรกจิอยา่งยั �งยนื มคีวามรบัผดิชอบต่อเศรษฐกจิ 
สงัคม และสิ�งแวดลอ้ม บรษิทัไดอ้นุมตัใิหจ้ดัตั �งคณะทาํงานดา้นการพฒันาอยา่งยั �งยนื เพื�อกาํหนดแนว

สว่นรว่มกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุ่ม 

มุง่รกัษาสมดุลและควบคมุผลกระทบดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิ�งแวดลอ้ม ตลอดจนกาํหนดนโยบายดา้นการ

ปีที�ผา่นมาบรษิทัมคีวามมุง่มั �นในการใหบ้รกิารทางการแพทยบ์นพื�นฐานความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม คาํนึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย ดาํเนินธุรกจิดว้ยความซื�อสตัย ์โปรง่ใส มคีณุธรรม 

ษทัขอขอบคณุทมี
แพทย ์พยาบาล ผูบ้รหิารและพนกังานทั �งหมดที�ไดท้าํงานดว้ยความทุม่เทและเสยีสละเพื�อใหก้ารดาํเนินธุรกจิ

ของบรษิทัมคีวามต่อเนื�องเป็นอยา่งด ีและขอขอบคณุผูถ้อืหุน้ ผูร้บับรกิาร ตลอดจนผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุภาคสว่น
รกจิของบรษิทัดว้ยดเีสมอมา และขอใหท้กุทา่นมสีขุภาพที�
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 “ปี 2564 ที �ผ่านมาเป็นปีที �พวกเราชาวเอกชล

ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกนั เพื �อให้สามารถดูแล

ผู้มารับบริการให้มีความปลอดภัยภายใต้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื� อไวรสัโค

วิด-19”   

ผมตอ้งขอขอบคุณคณะแพทย์ พยาบาล 

นกัเทคนิคการแพทย ์นกัรงัสเีทคนิค 

ทุกท่าน ที�ช่วยกนัดูแลผู้ป่วยกันอย่างเต็มกําลัง

โดยไมไ่ดห้ยดุพกั  

ปี 2564 นับไดว้่าเป็นปีที�ตอ้ง

กบัความท้าทายครั �งสําคญั ด้วยวิกฤตการณ์การ

แพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19 ที�ไดส้รา้งผลกระทบ

อย่างมากทั �งเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล้อม 

ส่งผลให้มีผู้ติดเชื�อและผู้เสียชีวิต

รฐับาลได้ออกมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาด หนึ�งในมาตรการสํา

ระหว่างกนั ที�สรา้งความเปลี�ยนแปลงทางสงัคม

สาํหรบั บรษิทั โรงพยาบาลเอกชล

สิ�งสําคญัในการรบัมอืกบัสถานการณ์เศรษฐกจิที�ผนัผวน ทาํ

สรา้งความต่อเนื�องในการดําเนินธุรกจิเพื�อ 

ความปลอดภยัและพงึพอใจ” ตามวสิยัทศัน์ที�กาํ

ตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูร้บับรกิาร ชุมชน

ไวรสัโควดิ-19 ไดอ้ยา่งทนัทว่งท ีเช่น 

ไวรสัโควดิ-19 ที�ผ่านการรบัรองจากกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ การบรหิารจดัการเตยีงภายในโรงพยาบาล 

การเปิดทั �ง Hospitel และโรงพยาบาลสนาม เพื�อใหเ้พยีงพอต่อการรองรบัผูป่้วย

การดแูลรกัษาอย่างสะดวกและปลอดภยั นอกจากนี�ยงัสรา้งความมั �นใจใหก้บัผูร้บับรกิารทั �วไปในการป้องกนั

และควบคุมการตดิเชื�อโควดิ-19 โดยจดัใหม้จีุดคดักรอง การแยกพื�นที�ใหบ้รกิาร การสวมใส่ชุดป้องกนั และ

การปฏบิตัติามแนวทางที�กระทรวงสาธารณสขุกาํหนดอยา่งเครง่

สารจาก CEO 

10 

 

ที �ผ่านมาเป็นปีที �พวกเราชาวเอกชล

ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกนั เพื �อให้สามารถดูแล

ผู้มารับบริการให้มีความปลอดภัยภายใต้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื� อไวรสัโค

แพทย์ พยาบาล เภสชักร 

นกัรงัสเีทคนิค และพนักงาน

ที�ช่วยกนัดูแลผู้ป่วยกันอย่างเต็มกําลัง

ตอ้งเผชญิหน้า

คญั ด้วยวิกฤตการณ์การ

ดส้รา้งผลกระทบ

มากทั �งเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล้อม 

ส่งผลให้มีผู้ติดเชื�อและผู้เสียชีวิตจํานวนมาก 

มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาด หนึ�งในมาตรการสําคญั คอื การกํา

ระหว่างกนั ที�สรา้งความเปลี�ยนแปลงทางสงัคม และนําไปสูค่วามปกตใิหม ่(New Normal)

โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั  (มหาชน) ความคล่องตวัและการปรบัตวัเพื�อฝ่าวกิฤตเป็น

ในการรบัมอืกบัสถานการณ์เศรษฐกจิที�ผนัผวน ทาํใหบ้รษิทัสามารถบรหิารจดัการความเสี�ยง

เนินธุรกจิเพื�อ “ใหบ้รกิารอย่างมคีุณภาพ ดว้ยมาตรฐานสากล เพื�อผูร้บับรกิารมี

ตามวสิยัทศัน์ที�กาํหนดไว ้อกีทั �งบรษิทัยงัสามารถสรา้งโอกาสในภาวะวกิฤตเพื�อ

ความตอ้งการของผูร้บับรกิาร ชุมชน และสงัคมที�เปลี�ยนแปลงอนัเนื�องมาจากการแพร่ระบาดของ

ไดอ้ยา่งทนัทว่งท ีเช่น การคดักรอง คน้หาผูต้ดิเชื�อเชงิรุก การเปิดหอ้งปฏบิตักิารตรวจหาเชื�อ

ที�ผ่านการรบัรองจากกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ การบรหิารจดัการเตยีงภายในโรงพยาบาล 

และโรงพยาบาลสนาม เพื�อใหเ้พยีงพอต่อการรองรบัผูป่้วยในทุกสทิธกิารรกัษา

การดแูลรกัษาอย่างสะดวกและปลอดภยั นอกจากนี�ยงัสรา้งความมั �นใจใหก้บัผูร้บับรกิารทั �วไปในการป้องกนั

โดยจดัใหม้จีุดคดักรอง การแยกพื�นที�ใหบ้รกิาร การสวมใส่ชุดป้องกนั และ

การปฏบิตัติามแนวทางที�กระทรวงสาธารณสขุกาํหนดอยา่งเครง่ครดั 

 

คอื การกําหนดระยะห่าง

ormal) 

ความคล่องตวัและการปรบัตวัเพื�อฝ่าวกิฤตเป็น

ใหบ้รษิทัสามารถบรหิารจดัการความเสี�ยง และ

าตรฐานสากล เพื�อผูร้บับรกิารมี

สามารถสรา้งโอกาสในภาวะวกิฤตเพื�อ

สงัคมที�เปลี�ยนแปลงอนัเนื�องมาจากการแพร่ระบาดของ

เปิดหอ้งปฏบิตักิารตรวจหาเชื�อ

ที�ผ่านการรบัรองจากกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ การบรหิารจดัการเตยีงภายในโรงพยาบาล 

ในทุกสทิธกิารรกัษาใหเ้ขา้ถงึ

การดแูลรกัษาอย่างสะดวกและปลอดภยั นอกจากนี�ยงัสรา้งความมั �นใจใหก้บัผูร้บับรกิารทั �วไปในการป้องกนั

โดยจดัใหม้จีุดคดักรอง การแยกพื�นที�ใหบ้รกิาร การสวมใส่ชุดป้องกนั และ
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ปี 2564 ทางบรษิทัยงัมเีรื�องที�น่ายนิดแีละภาคภูมใิจคอื โรงพยาบาลเอกชลไดร้บัการตรวจต่ออายุ

รบัรองจาก JCI (Joint Commission International) อย่างเป็นทางการดว้ยมาตรฐานฉบบัที� 7 มคีะแนนยอด

เยี�ยมเป็นอนัดบัหนึ�งของโรงพยาบาลระดบัตติยภูมใินส่วนของภูมิภาค นอกจากนี�อกีสาขาของบรษิัทคือ

โรงพยาบาลเอกชล 2 กไ็ด้รบัการตรวจต่ออายุรบัรองจากสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาลอย่างเป็น

ทางการเชน่กนั 

สาํหรบัปี 2565 ที�จะถงึนี� สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื�อไวรสัโควดิ-19 มแีนวโน้มที�ดขี ึ�น จาก

การฉีดวคัซนี และการรูจ้กัป้องกนัตวัเองใหป้ลอดภยัจากการตดิเชื�อ ด้วยการใชว้ถิชีวีติใหม่ (New Normal) 

ทาํใหก้ารตดิเชื�อลดลง เศรษฐกจิและสถานการณ์คงจะดขีึ�นตามลาํดบั ในสว่นของบรษิทักจ็ะเดนิหน้าตามแผน

กลยุทธท์ี�วางไว ้อย่างเตม็กาํลงัเพื�อที�จะสามารถช่วยเหลอืผูร้บับรกิารใหม้คีุณภาพชวีติที�ดขี ึ�นจากการเขา้ถงึ

การบรกิารทางการแพทยท์ี�มคีณุภาพและปลอดภยั  

สดุทา้ยนี�ผมขอขอบคณุทกุทา่นที�ใหค้วามไวว้างใจบรษิทั โรงพยาบาลเอกชล จํากดั (มหาชน) ดว้ยดี

ตลอดมา 

  

 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.นายแพทยเ์ทอดศกัดิ � โรจน์สรุกติต ิ

ประธานกรรมการบรหิาร 
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โครงสรา้งและการดําเนินงานของบรษิทั 

  

 บรษิทั โรงพยาบาลเอกชล จํากดั ก่อตั �งขึ�นโดยนายเอกพจน์ วานิช นับเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรก

ในจงัหวดัชลบุร ีจงึไดนํ้าชื�อแรกของผูก้่อตั �งรวมกบัชื�อแรกของจงัหวดั เป็น “เอก-ชล” เปิดดําเนินกจิการอย่าง

เป็นทางการเมื�อวนัที� 22 กุมภาพนัธ์ 2524 มเีตยีงรองรบัผูป่้วยจํานวน 80 เตยีง โดยโรงพยาบาลเอกชลตั �งอยู่ที� 
บรเิวณถนนพระยาสจัจา ตําบลบ้านสวน อําเภอเมอืง จงัหวดัชลบุร ีเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยเมื�อวนัที� 10 มกราคม 2535 เป็นบรษิทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน)  

 ในปี 2549 บรษิทัซื�อกจิการโรงพยาบาลและดาํเนินการเป็นโรงพยาบาลเอกชล 2 ที�บรเิวณ ถนนอ่างศลิา 
ตําบลเสมด็ อาํเภอเมอืง จงัหวดัชลบุร ีปัจจุบนัโรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 2 ดําเนินธุรกจิหลกั
เกี�ยวกบัการใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลครบวงจรทั �งในด้านการใหบ้รกิารป้องกนัโรค รกัษาโรค เสรมิสุขภาพ และ
ฟื�นฟูสขุภาพ เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 ชั �วโมง มเีตยีงรองรบัใหบ้รกิารผูป่้วยเป็นจํานวน 310 เตยีง ไม่มบีรษิทัย่อย

หรอืบรษิทัรว่ม 
 

การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สาํคญั 
 ปี 2564 บรษิทัมกีารเปลี�ยนแปลงโครงสรา้งการบรหิารงาน ดงันี� 

 เปลี�ยนแปลงประธานกรรมการบรหิาร (CEO) ใหม ่โดยนางพจนา มาโนช ครบวาระการดาํรงตาํแหน่งเมื�อ 
31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรษิทัจงึไดพ้จิารณาคดัเลอืกและแต่งตั �ง ผศ.ดร.นพ.เทอดศกัดิ � โรจน์สรุกติต ิเขา้
ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบรหิาร (CEO) ตั �งแต่วนัที� 1 มกราคม 2564 

 ปรบัเปลี�ยนโครงสรา้งการบรหิารในฝ่ายบรหิาร จากเดมิ มฝ่ีายบรหิารทั �งโรงพยาบาลเอกชล และ
โรงพยาบาลเอกชล 2 ปรบัเปลี�ยนเป็นฝ่ายบรหิารกลางโดยมนีายสริพิจน์ มาโนช เป็นผูอ้าํนวยการฝ่ายบรหิาร  

 ยกเลกิฝ่ายพฒันาธุรกจิโดยใหโ้อนยา้ยมาเป็นสว่นหนึ�งของฝ่ายบรหิารภายใตก้ารดแูลของผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายบรหิาร 

 นายแพทยเ์กศดา จนัทรส์วา่ง เดมิดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธรุกจิ ไดป้รบัเปลี�ยนมาดาํรง

ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายการแพทย ์โรงพยาบาลเอกชล แทน นายแพทยส์านิตย ์ชากฤษณ์ ซึ�งครบวาระการ
ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายการแพทย ์โรงพยาบาลเอกชล ในวนัที� 31 มนีาคม 2564 และครบวาระการดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการบรษิทัในวนัที� 23 เมษายน 2564 โดยไม่ประสงคต์่อวาระทั �ง 2 ตาํแหน่งเนื�องจากตอ้งการ
เกษยีณอาย ุ 

 ดา้นโรงพยาบาลเอกชล 2 แตง่ตั �งนายแพทยว์ริฬุห ์พรพฒัน์กลุ ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่าย

การแพทย ์โรงพยาบาลเอกชล 2 เมื�อวนัที� 1 มถิุนายน 2564 แทนนายแพทยพ์ชิยั ศริพิรพาณิชย ์ซึ�งลาออกจาก
ตาํแหน่งเพื�อไปประกอบธุรกจิสว่นตวั 

 ในรอบปี 2564 บรษิทัไมไ่ดม้กีารเสนอขายตราสารทนุหรอืตราสารหนี�เพื�อระดมทนุแต่อยา่งใด 
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ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
โครงสร้างรายได้ 

บรษิทัมรีายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงพยาบาล ไดแ้ก ่โรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 

โดยในปี 2564 บรษิทัมรีายไดจ้ากการประกอบกจิการแยกไดด้งันี�
 

รายได้จากการประกอบกิจการ

รายไดค้า่รกัษาพยาบาล รพ

รายไดค้า่รกัษาพยาบาล รพ

รายไดอ้ื�นๆ 

 

  การใหบ้รกิารทางการแพทยข์องโรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 
 คลนิิกหวัใจ   
 คลนิิกอายรุกรรมทั �วไป 
 คลนิิก ห ูคอ จมกู 

 คลนิิกจกัษุ  
 คลนิิกศลัยกรรมทั �วไป
 คลนิิกศลัยกรรมกระดกูและขอ้
 งานวสิญัญวีทิยา 
 คลนิิกสตู-ินรเีวช 
 คลนิิกกมุารเวช 

 คลนิิกศลัยกรรมเดก็
 คลนิิกทนัตกรรม 
 ศนูยก์ระดกูสนัหลงั
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บรษิทัมรีายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงพยาบาล ไดแ้ก ่โรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 

บรษิทัมรีายไดจ้ากการประกอบกจิการแยกไดด้งันี� 

รายได้จากการประกอบกิจการ ปี 2564 ปี 2563 

รายไดค้า่รกัษาพยาบาล รพ.เอกชล 904,199,028 786,866,314 

รายไดค้า่รกัษาพยาบาล รพ.เอกชล 2 907,683,596 618,608,161 

37,649,567 35,058,824 

การใหบ้รกิารทางการแพทยข์องโรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 2ประกอบดว้ย
 

คลนิิกอายรุกรรมทั �วไป  
  

คลนิิกศลัยกรรมทั �วไป  
คลนิิกศลัยกรรมกระดกูและขอ้ 

 

คลนิิกศลัยกรรมเดก็ 

ศนูยก์ระดกูสนัหลงั 

 คลนิิกโรคผวิหนงั 
 คลนิิกทางเดนิอาหารและตบั
 คลนิิกไตเทยีม 

 คลนิิกโรคทางเดนิปัสสาวะ
 คลนิิกกายภาพบาํบดัและเวชศาสตรฟื์�นฟู
 คลนิิกจติเวช 
 แผนกอบุตัเิหตุและฉุกเฉิน
 แผนกศนูยบ์รกิารสขุภาพ 
 แผนกรงัสวีนิิจฉยั และ เทคโนโลยทีาง

การแพทย ์
 พรเีมี�ยมคลนิิก 
 คลนิิกประกนัสงัคม 

 

 

บรษิทัมรีายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงพยาบาล ไดแ้ก ่โรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 2 

ปี 2562 

991,293,930 

664,727,533 

40,748,463 

ประกอบดว้ย 

คลนิิกทางเดนิอาหารและตบั 

คลนิิกโรคทางเดนิปัสสาวะ 
คลนิิกกายภาพบาํบดัและเวชศาสตรฟื์�นฟู 

แผนกอบุตัเิหตุและฉุกเฉิน 
 

แผนกรงัสวีนิิจฉยั และ เทคโนโลยทีาง
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สรปุผลการดาํเนินงานในรอบปี 2564 
 โรงพยาบาลเอกชล 
 ในปี 2564 โรงพยาบาลเอกชลมเีป้าหมายในการขยายศนูยค์วามเป็นเลศิ 4 ดา้น ไดแ้ก ่ 

 ศนูยโ์รคทางเดินอาหาร (GI Center) 

  ดว้ยสถานการณ์โรคโควดิ-19 ทาํใหก้ระทบกบัแผนงานตามโครงการที�ตั �งเป้าหมายไว ้โดยพื�นที�ที�จะ
ปรบัปรงุเป็นศนูยโ์รคทางเดนิอาหาร อาคาร 1 ชั �น 4 ถกูปรบัใหเ้ป็นหอผูป่้วยโรคโควดิ-19 เพื�อรองรบักบัปรมิาณ

ผูป่้วยโรคโควดิ-19 ที�เพิ�มมากขึ�น อยา่งไรกต็ามในปี 2564 แมจ้ะยงัไมส่ามารถปรบัปรงุพื�นที�ใหบ้รกิารใหมต่าม
แผนงานได ้แต่ยงัคงเปิดใหบ้รกิารรกัษาโรคทางเดนิอาหารตามปกต ิอาทเิชน่การใหบ้รกิารสอ่งกลอ้งกระเพาะ
อาหารและลาํไส ้

 ศนูยโ์รคเบาหวาน (DM Center) 

 ผูป่้วยโรคเบาหวาน ซึ�งจดัเป็นกลุ่มโรคเรื�อรงั ลดการเขา้มารบัการรกัษาในโรงพยาบาลเนื�องจาก
ความกงัวลในเรื�องความปลอดภยัจากการตดิเชื�อโควดิ-19 ทาํใหต้อ้งแจง้อาการผา่นโทรศพัทแ์ละรบัยาทาง

ไปรษณียแ์ทน 

 ศนูยโ์รคผิวหนัง (Dermatology Center) 

  มกีารจดัซื�ออปุกรณ์เครื�องเลเซอรส์าํหรบัใหบ้รกิารรกัษาในโรคผวิหนงัเพิ�มเตมิ แต่จากสถานการณ์
ของโรคโควดิ-19 ที�กลบัมาระบาดอยา่งหนกัอกีครั �งในชว่งระหว่างเดอืนมนีาคมจนถงึประมาณกลางเดอืนตุลาคม 
และจงัหวดัชลบุรเีป็นพื�นที�ควบคมุสงูสดุ จงึตอ้งงดการใหบ้รกิารผูป่้วยโรคผวิหนงัตั �งแต่เดอืนเมษายนไปจนถงึ
เดอืนสงิหาคมตามประกาศของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุและกลบัมาเปิดใหบ้รกิารไดอ้กีครั �งในชว่ง

เดอืนกนัยายน 

 ศนูยโ์รคหวัใจ (Heart Center) 

  การใหบ้รกิารผูป่้วยโรคหวัใจในปี 2564 ยงัคงเปิดใหบ้รกิารหอ้งปฏบิตักิารตรวจหวัใจและการฉีดสี
สวนหลอดเลอืดหวัใจเพื�อตรวจการทาํงานของหวัใจ Cardiac Catheterization Lab หรอื Cath lab ซึ�งสามารถ
ตรวจสวนหวัใจ ดตูาํแหน่งผดิปกตแิละความรนุแรงของโรคหลอดเลอืดหวัใจตบี ดกูารทาํงานของกลา้มเนื�อหวัใจ 
การบบีตวัของหวัใจ การตายของกลา้มเนื�อหวัใจ และการวดัความดนัในหอ้งหวัใจตาํแหน่งต่างๆ ตลอดจนการ

รกัษาภาวะหลอดเลอืดสมองดว้ย เชน่ โรคหลอดเลอืดสมองอดุตนั โรคสมองขาดเลอืดเป็นตน้ นอกจากนี�ยงัรวม
ไปถงึการใหบ้รกิารตรวจหวัใจดว้ยเครื�องสะทอ้นเสยีงความถี�สงู (Echocardiogram)  ซึ�งการใหบ้รกิารในศนูย์
โรคหวัใจนี�ในสถานการณ์ของโรคโควดิ 19 ยงัคงเปิดใหบ้รกิารไดต้ามปกต ิซึ�งมผีูร้บับรกิารเพิ�มขึ�นอยา่งต่อเนื�อง 

 ศนูยโ์รคกระดกูสนัหลงั (Spine Center) 

 สาํหรบัศนูยโ์รคกระดกูสนัหลงัที�โรงพยาบาลเอกชล ดาํเนนิการรว่มกบั Bumrungrad Health Network 
ซึ�งเปิดดาํเนนิการตั �งแต่เดอืนธนัวาคม 2563 ในปี 2564 นี�ไดร้บัการตอบรบัจากผูร้บับรกิารเพิ�มขึ�นเป็นลาํดบั โดย

มผีูร้บับรกิารเขา้รบัการรกัษาดว้ยการฉีดยาและผา่ตดักระดสูนัหลงัผา่นกลอ้งไปแลว้หลายราย ผลตอบรบัจากผู้
เขา้รบับรกิารเป็นไปในทศิทางที�ด ี
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  โรงพยาบาลเอกชล 2 
 โรงพยาบาลเอกชล 2 เป็นโรงพยาบาลทั �วไปขนาดใหญ่ ใหบ้รกิารตรวจรกัษากลุ่มผูร้บับรกิารทั �วไป 
ทั �งประเภท เงนิสด ประกนัชวีติ พรบ
ผูป้ระกนัตนประมาณ 130,000 ราย และมคีลนิิกเครอืขา่ยในการใหบ้รกิารผูป้ระกนัตนจาํนวน 
ผูป้ระกนัตนเขา้ถงึบรกิารไดส้ะดวก 
 ในปี 2564 โรงพยาบาลเอกชล

  ศนูยอ์บุติัเหต ุ(Trauma Center

  ดว้ยสถานที�ตั �งของโรงพยาบาลอยูใ่กลแ้หล่งทอ่งเที�ยว และโรงงานอตุสาหกรรม จงึทาํใหเ้รามผีูป่้วย
ที�ไดร้บับาดเจบ็จากอบุตัเิหตุการจราจรและอบุตัเิหตุจากการทาํงานมารกัษาอยา่งต่อเนื�อง โรงพยาบาลไดม้กีาร
เพิ�มประสทิธภิาพในการตรวจวนิิจฉยัที�รวดเรว็และแมน่ยาํ โดยจดัใหม้เี
ตรวจวนิจิฉยั ทาํใหผู้ร้บับรกิารไดร้บัการรกัษาที�รวดเรว็และมคีวามปลอดภยั

  ศนูยโ์รคระบบทางเดินอาหาร 

  โรงพยาบาลเอกชล 2 

อาหาร แต่ดว้ยสถานการณ์การระบาดของโควดิ
ทางเดนิอาหาร โดยนําพื�นที�มาปรบัเป็นหอผูป่้วยโควดิ
นดัมาทาํหตัถการ ที�โรงพยาบาลเอกชลกอ่น

  ศนูยส์ขุภาพ (Wellness Center

  ศนูยส์ขุภาพมกีารเปิดใหบ้รกิารฝังเขม็ และคเีลชั �น และแมว้่าจะมสีถานการณ์การระบาดของโรค  
โควดิ-19 คลนิิกยงัคงเปิดใหบ้รกิารตามปกตซิึ�งมี
ผูร้บับรกิารเขา้มาอยา่งต่อเนื�อง 

  งานสร้างเสริมสขุภาพ

  เนื�องจากโรงพยาบาลเอกชล 
ผูป้ระกนัตนตามสทิธปิระกนัสงัคม จงึมกีารทาํงาน
ดา้นการสง่เสรมิสขุภาพใหก้ลุม่ผูป้ระกนัตน ไดแ้ก ่

18 

เป็นโรงพยาบาลทั �วไปขนาดใหญ่ ใหบ้รกิารตรวจรกัษากลุ่มผูร้บับรกิารทั �วไป 
ทั �งประเภท เงนิสด ประกนัชวีติ พรบ. กองทนุเงนิทดแทนคู่สญัญาบรษิทั และสทิธปิระกนัสงัคม ในปี 

ราย และมคีลนิิกเครอืขา่ยในการใหบ้รกิารผูป้ระกนัตนจาํนวน 
 

โรงพยาบาลเอกชล2 มเีป้าหมายในการขยายศนูยค์วามเป็นเลศิ 3 ดา้น ไดแ้ก่

Trauma Center) 

ดว้ยสถานที�ตั �งของโรงพยาบาลอยูใ่กลแ้หล่งทอ่งเที�ยว และโรงงานอตุสาหกรรม จงึทาํใหเ้รามผีูป่้วย
ที�ไดร้บับาดเจบ็จากอบุตัเิหตุการจราจรและอบุตัเิหตุจากการทาํงานมารกัษาอยา่งต่อเนื�อง โรงพยาบาลไดม้กีาร
เพิ�มประสทิธภิาพในการตรวจวนิิจฉยัที�รวดเรว็และแมน่ยาํ โดยจดัใหม้เีครื�อง CT Scan ที�ทนัสมยัมาชว่ยในการ
ตรวจวนิจิฉยั ทาํใหผู้ร้บับรกิารไดร้บัการรกัษาที�รวดเรว็และมคีวามปลอดภยั 

ศนูยโ์รคระบบทางเดินอาหาร (GI Center) 

2 มกีารจดับรกิารตรวจรกัษา และทาํหตัถการ ผูร้บับรกิารโรคระบบทางเดนิ

บาดของโควดิ-19 ทาํใหช้ะลอการปรบัปรงุพื�นที� ที�จะเปิดเป็นศนูยโ์รคระบบ
ทางเดนิอาหาร โดยนําพื�นที�มาปรบัเป็นหอผูป่้วยโควดิ-19 รวมทั �งชะลอการจดัซื�อเครื�อง Endoscope 
นดัมาทาํหตัถการ ที�โรงพยาบาลเอกชลกอ่น 

Wellness Center) 

ศนูยส์ขุภาพมกีารเปิดใหบ้รกิารฝังเขม็ และคเีลชั �น และแมว้่าจะมสีถานการณ์การระบาดของโรค  
คลนิิกยงัคงเปิดใหบ้รกิารตามปกตซิึ�งมี

งานสร้างเสริมสขุภาพ 

เนื�องจากโรงพยาบาลเอกชล 2 รบัดแูล
ผูป้ระกนัตนตามสทิธปิระกนัสงัคม จงึมกีารทาํงาน
ดา้นการสง่เสรมิสขุภาพใหก้ลุม่ผูป้ระกนัตน ไดแ้ก ่ 

 
 

 
 
 

 

งานฉีดวคัซนีไขห้วดัใหญ่ และงานตรวจสขุภาพประจําปี ให้

ผูป้ระกนัตน โดยจะมกีารตดิตามผูป้ระกนัตน ใหเ้ขา้มารบั

บริการ จนทําให้โรงพยาบาลเกิดภาพลักษณ์ที�แสดงถึง

ความห่วงใยผู้ร ับบริการ และในช่วงที�มีการระบาดขอ

โควดิ-19 ไดม้กีจิกรรมเขา้ไปบรกิารตรวจคดักรอง ประเมนิ

อาการผูต้ดิเชื�อ และใหค้าํแนะนําโรงงานในการดแูลผูต้ดิเชื�อ

ในโรงงาน และเป็นที�ปรกึษาปัญหาใหก้บัทางโรงงาน
 

เป็นโรงพยาบาลทั �วไปขนาดใหญ่ ใหบ้รกิารตรวจรกัษากลุ่มผูร้บับรกิารทั �วไป  
กองทนุเงนิทดแทนคู่สญัญาบรษิทั และสทิธปิระกนัสงัคม ในปี 2564 มี

ราย และมคีลนิิกเครอืขา่ยในการใหบ้รกิารผูป้ระกนัตนจาํนวน 11 แหง่ที�จะทาํให้

ดา้น ไดแ้ก ่

ดว้ยสถานที�ตั �งของโรงพยาบาลอยูใ่กลแ้หล่งทอ่งเที�ยว และโรงงานอตุสาหกรรม จงึทาํใหเ้รามผีูป่้วย
ที�ไดร้บับาดเจบ็จากอบุตัเิหตุการจราจรและอบุตัเิหตุจากการทาํงานมารกัษาอยา่งต่อเนื�อง โรงพยาบาลไดม้กีาร

ที�ทนัสมยัมาชว่ยในการ

มกีารจดับรกิารตรวจรกัษา และทาํหตัถการ ผูร้บับรกิารโรคระบบทางเดนิ

ทาํใหช้ะลอการปรบัปรงุพื�นที� ที�จะเปิดเป็นศนูยโ์รคระบบ
Endoscope แต่มกีารจะ

ศนูยส์ขุภาพมกีารเปิดใหบ้รกิารฝังเขม็ และคเีลชั �น และแมว้่าจะมสีถานการณ์การระบาดของโรค  

งานฉีดวคัซนีไขห้วดัใหญ่ และงานตรวจสขุภาพประจําปี ให้

ผูป้ระกนัตน โดยจะมกีารตดิตามผูป้ระกนัตน ใหเ้ขา้มารบั

บริการ จนทําให้โรงพยาบาลเกิดภาพลักษณ์ที�แสดงถึง

และในช่วงที�มีการระบาดของ     

ไดม้กีจิกรรมเขา้ไปบรกิารตรวจคดักรอง ประเมนิ

อาการผูต้ดิเชื�อ และใหค้าํแนะนําโรงงานในการดแูลผูต้ดิเชื�อ

ในโรงงาน และเป็นที�ปรกึษาปัญหาใหก้บัทางโรงงาน 
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  งานบริการกลุ่มผู้รบับริการต่างชาติที�อาศยัอยู่ในประเทศไทย (Expat) 

 โรงพยาบาลเอกชล 2 รบักลุ่มผูร้บับรกิารต่างชาตทิี�อาศยัอยู่ในประเทศไทย (Expat) อาทเิช่น กลุ่ม
ไตห้วนั พมา่ กมัพชูา ซึ�งเรามบีุคลากรที�สามารถสื�อสารภาษาจนีและภาษาเขมร กบัผูร้บับรกิารได ้โดยใหบ้รกิาร
ตรวจรกัษาโรคทั �วไป ตรวจสขุภาพกอ่นทาํงาน บรกิารฉีดวคัซนีโควดิ ตลอดจนใหบ้รกิารตรวจคดักรองโควดิ และ
รบัดแูลผูต้ดิเชื�อโควดิไวใ้นโรงพยาบาล  

 

 การให้บริการรกัษาโรคโควิด-19 
 สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรีซึ�งประกาศให้เป็นพื�นที�ควบคุมสูงสุด
โรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 2 ในฐานะผูใ้หบ้รกิารทางการแพทยจ์งึไดช้ะลอแผนงานต่างๆ ไวแ้ละ

ปรบัเปลี�ยนแผนงานใหมต่ามสถานการณ์เพื�อรองรบักบัการใหผู้ป่้วยโรคโควดิ-19 ที�มเีพิ�มขึ�นเป็นอนัดบัตน้ๆ ของ
ประเทศ ซึ�งในการดูแลผูป่้วยโรคโควดิ-19 ของโรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 2 ใชแ้นวทางเวช
ปฏบิตักิารวนิิจฉัยและรกัษาและป้องกนัการตดิเชื�อ โควดิ - 19  และใชเ้กณฑก์ารแบ่งระดบัคนไข ้ตามประกาศ
ของกรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสขุ 
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การปรบัตวัในช่วงที�มีการระบาดของโควิด
ในชว่งที�มกีารระบาดของโควดิ

บรกิารเพื�อรองรบัการระบาดดงันี� 

  มมีาตรการคดักรองผูร้บับรกิาร รวมถงึบุคลากรทกุรายกอ่นเขา้อาคาร

  ปรบัปรงุสถานที�ใหเ้ป็นคลนิิกแยกโรค

  ทาํความสะอาดลฟิต ์เกา้อี� หรอืจุดสมัผสัรว่มสมํ�าเสมอ

  ปรบัปรงุอาคาร 1 ชั �น 
 

  เป็นสถานที�ใหบ้รกิารฉีดวคัซนีโรคโควดิ

  จดัหาวคัซนีทางเลอืกเพื�อใหบ้รกิารกบับุคลากรของบรษิทัและประชาชนทั �วไปที�มคีวามสนใจ

 

20 

การปรบัตวัในช่วงที�มีการระบาดของโควิด-19 
ในชว่งที�มกีารระบาดของโควดิ-19 มผีูร้บับรกิารลดลง แต่มผีูต้ดิเชื�อเพิ�มขึ�น ทางโรงพยาบาลมกีารปรบั

มมีาตรการคดักรองผูร้บับรกิาร รวมถงึบุคลากรทกุรายกอ่นเขา้อาคาร 

ปรบัปรงุสถานที�ใหเ้ป็นคลนิิกแยกโรค 

ทาํความสะอาดลฟิต ์เกา้อี� หรอืจุดสมัผสัรว่มสมํ�าเสมอ 

ชั �น 4 ถงึ ชั �น 6 เป็นหอ้งพกัผูป่้วยโรคโควดิ -19 

 

 จดัใหม้ ีHospitel เพื�อรองรบัผูป่้วยและดแูลรกัษาสาํหรบั

ผูป่้วยโรคโควดิ-19 เมื�อไดร้บัการยนืยนัการตรวจตดิเชื�อดว้ยวธิ ี
RT-PCR ของโรงพยาบาลเอกชล และมอีาการไมร่นุแรงหรอืกลุ่ม
สเีขยีว โดยเขา้พกัที�โรงแรมบตูกิโฮเทล พทัยา 
ของโรงพยาบาลเอกชลมทีมีแพทยแ์ละพยาบาลประจาํตลอด 

ชั �วโมงและหากพบว่าผูป่้วยกลุ่มนี�มอีาการหนกัขึ�น จะรบักลบัเขา้
มารกัษาตวัในโรงพยาบาลโดยพจิารณาตามกลุ่มส ีผูป่้วยกลุ่มสี
เหลอืงจดัใหม้หีอผูป่้วยรวม (Cohort Ward
แยกจากผูป่้วยโรคทั �วไปอื�นๆ สาํหรบัผูป่้วยกลุ่มสแีดงจดัใหม้ี
หอ้งแยกในหอผูป่้วยวกิฤตและมอีปุกรณ์ที�จาํเป็นครบครนัในการ
ดแูล และป้องกนัการตดิเชื�อไดอ้ยา่งเหมาะสม

เป็นสถานที�ใหบ้รกิารฉีดวคัซนีโรคโควดิ-19 ตามนโยบายภาครฐั 

จดัหาวคัซนีทางเลอืกเพื�อใหบ้รกิารกบับุคลากรของบรษิทัและประชาชนทั �วไปที�มคีวามสนใจ

 

 

ทางโรงพยาบาลมกีารปรบั

เพื�อรองรบัผูป่้วยและดแูลรกัษาสาํหรบั

เมื�อไดร้บัการยนืยนัการตรวจตดิเชื�อดว้ยวธิ ี 
ของโรงพยาบาลเอกชล และมอีาการไมร่นุแรงหรอืกลุ่ม

สเีขยีว โดยเขา้พกัที�โรงแรมบตูกิโฮเทล พทัยา ภายใตค้วามดแูล
ของโรงพยาบาลเอกชลมทีมีแพทยแ์ละพยาบาลประจาํตลอด 24 

ชั �วโมงและหากพบว่าผูป่้วยกลุ่มนี�มอีาการหนกัขึ�น จะรบักลบัเขา้
มารกัษาตวัในโรงพยาบาลโดยพจิารณาตามกลุ่มส ีผูป่้วยกลุ่มสี

Cohort Ward) ในอาคารผูป่้วยที�
วไปอื�นๆ สาํหรบัผูป่้วยกลุ่มสแีดงจดัใหม้ี

หอ้งแยกในหอผูป่้วยวกิฤตและมอีปุกรณ์ที�จาํเป็นครบครนัในการ
ดแูล และป้องกนัการตดิเชื�อไดอ้ยา่งเหมาะสม 

จดัหาวคัซนีทางเลอืกเพื�อใหบ้รกิารกบับุคลากรของบรษิทัและประชาชนทั �วไปที�มคีวามสนใจ 



 

                                                                                                                             

 
 

 

  ตั �งศนูย ์Lab โควดิ ที�ผา่นการรบัรองมาตรฐานจากกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์เปิดดาํเนนิการเมื�อ

วนัที� 7 เมษายน 2564 สามารถใหบ้รกิารตรวจโควดิ ไดค้รบวงจร และยงัมกีารเพิ�มประสทิธภิาพในการ

ใหบ้รกิารที�ตอบโจทยเ์รื�องระยะเวลารอคอยผลการตรวจที�รวดเรว็ขึ�น จงึมกีารเปิดบรกิารตรวจ 

RT-PCR ที�ผา่นการรบัรองมาตรฐานจากกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยเ์ชน่กนัเปิดดาํเนินการเมื�อวนัที� 

พฤศจกิายน  2564 

 การดแูลผู้ป่วยโรคโควิด-

 เมื�อมกีารจาํหน่ายผูต้ดิเชื�อโควดิแลว้ มรีะบบการนดัหมายผูร้บับรกิารทกุรายใหม้าตรวจตดิตามอาการ

 

 

 

 

  

                                                                                                                                   56

21 

โควดิ ที�ผา่นการรบัรองมาตรฐานจากกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์เปิดดาํเนนิการเมื�อ

สามารถใหบ้รกิารตรวจโควดิ ไดค้รบวงจร และยงัมกีารเพิ�มประสทิธภิาพในการ

ใหบ้รกิารที�ตอบโจทยเ์รื�องระยะเวลารอคอยผลการตรวจที�รวดเรว็ขึ�น จงึมกีารเปิดบรกิารตรวจ 

ที�ผา่นการรบัรองมาตรฐานจากกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยเ์ชน่กนัเปิดดาํเนินการเมื�อวนัที� 

 

   ปรบัหอผูป่้วยใหม้หีอ้งพกัที�เพยีงพอในการรองรบัผูต้ดิเชื�อ

โควดิ โดยปรบัหอผูป่้วยถงึ 2 ชั �น สามารถรองรบัผูต้ดิเชื�อถงึ 
เตยีง แต่กย็งัไม่เพยีงพอ ในวนัที� 9 สงิหาคม 
โรงพยาบาลสนามเพิ�มอกี 1,545 เตยีง สําหรบัผูต้ดิเชื�อ มกีาร

ปรบัเตยีงผูป่้วยวกิฤตใิหส้ามารถรองรบัผูต้ดิเชื�อจาก 
4 เตยีง รวมทั �งมกีารปรบัการดูแลใหเ้ป็นแบบองค์รวม โดยรบั
ดแูลผูต้ดิเชื�อแบบครอบครวั มโีซนครอบครวัไวร้องรบั จนทาํใหม้ี
ผู้ร ับบริการในกลุ่มเด็กติดเชื�อโควิด เข้ามารับการรักษาเป็น
จาํนวนมาก 

 

 

-19 หลงัจากรกัษาหายแล้ว  

เมื�อมกีารจาํหน่ายผูต้ดิเชื�อโควดิแลว้ มรีะบบการนดัหมายผูร้บับรกิารทกุรายใหม้าตรวจตดิตามอาการ
หลงัจาํหน่ายโดยยงัใชส้ทิธเิบกิจากสปสช
ตดิเชื�อโควดิที�มารบัการรกัษาที�โรงพยาบาลเอกชล 
ไดร้บัความประทบัใจเป็นอยา่งมาก
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โควดิ ที�ผา่นการรบัรองมาตรฐานจากกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์เปิดดาํเนนิการเมื�อ

สามารถใหบ้รกิารตรวจโควดิ ไดค้รบวงจร และยงัมกีารเพิ�มประสทิธภิาพในการ

ใหบ้รกิารที�ตอบโจทยเ์รื�องระยะเวลารอคอยผลการตรวจที�รวดเรว็ขึ�น จงึมกีารเปิดบรกิารตรวจ Rapid 

ที�ผา่นการรบัรองมาตรฐานจากกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยเ์ชน่กนัเปิดดาํเนินการเมื�อวนัที� 29 

ปรบัหอผูป่้วยใหม้หีอ้งพกัที�เพยีงพอในการรองรบัผูต้ดิเชื�อ

ชั �น สามารถรองรบัผูต้ดิเชื�อถงึ 150 
สงิหาคม 2564 จงึมกีารเปิด
เตยีง สําหรบัผูต้ดิเชื�อ มกีาร

รบัเตยีงผูป่้วยวกิฤตใิหส้ามารถรองรบัผูต้ดิเชื�อจาก 2 เตยีง เป็น 
เตยีง รวมทั �งมกีารปรบัการดูแลใหเ้ป็นแบบองค์รวม โดยรบั

ดแูลผูต้ดิเชื�อแบบครอบครวั มโีซนครอบครวัไวร้องรบั จนทาํใหม้ี
ผู้ร ับบริการในกลุ่มเด็กติดเชื�อโควิด เข้ามารับการรักษาเป็น

เมื�อมกีารจาํหน่ายผูต้ดิเชื�อโควดิแลว้ มรีะบบการนดัหมายผูร้บับรกิารทกุรายใหม้าตรวจตดิตามอาการ
หลงัจาํหน่ายโดยยงัใชส้ทิธเิบกิจากสปสช.ได ้ซึ�งทาํใหผู้้
ตดิเชื�อโควดิที�มารบัการรกัษาที�โรงพยาบาลเอกชล 2 
ไดร้บัความประทบัใจเป็นอยา่งมาก 
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นวตักรรมทางการแพทย ์
TELEMEDICINE 

           ปัจจุบนัในภาวะที�ทั �งโลกตอ้งเผชญิกบัภาวะโรคระบาดจาก

ภาระที�ตอ้งรกัษาผูป่้วยมากขึ�น  ในบางครั �งการเดนิทางไปที�โรงพยาบาลเพื�อรบัการรกัษาไม่ว่าจะเป็นการรกัษา

ภูมศิาสตร์ เพื�อใชแ้ลกเปลี�ยนขอ้มูลที�เป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัย การรกัษ
ศึกษาวิจัยเพื�อเป็นประโยชน์สําหรับการศึกษาต่อเนื�องของบุคลากรทางการแพทย์ ระบบนี� เป็นระบบที�มี
ประสทิธผิลคุม้ต่อการลงทนุ เนื�องจากช่วยลดค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาลโดยรวม และเพิ�มประสทิธผิลในการ
รกัษา เพราะใชบุ้คลกรทางการแพทยร์่วมกนัร
เดินทางมาเพื�อรกัษาพยาบาล และช่วยให้ผู้ป่วยลดระยะเวลาการนอนพกัรกัษาในโรงพยาบาลได้ ผู้ป่วยจะ

สะดวกสบายมากขึ�นเพราะไมจ่าํเป็นตอ้งเดนิทางมาที�โรงพยาบาล
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งโลกตอ้งเผชญิกบัภาวะโรคระบาดจากโรคโควดิ -19 ทาํใหบุ้คลากรทางการแพทยม์ี

ในบางครั �งการเดนิทางไปที�โรงพยาบาลเพื�อรบัการรกัษาไม่ว่าจะเป็นการรกัษา
โรคทั �วโป หรือโรคที�ต้องการใช้การ

รกัษาจากแพทย์เฉพาะทางอาจเป็น
เรื�องที�มคีวามเสี�ยงต่อการแพร่กระจาย
ของเชื�อโรค ดว้ยเทคโนโลยดีจิติอลใน
ปัจจุบนัทําใหข้อ้จํากดัในการเดนิทาง
ลดลง ระบบการแพทย์ก็เช่

เทคโนโลยสีารสนเทศ และทมีแพทย ์
พยาบาล ของบริษัทจึงได้ร่วมกัน
พฒันาระบบบรกิารการแพทยท์างไกล 
หรือTelemedicine 
ให้บริการทางด้านสาธารณสุขแก่

ผู้ ร ับ บ ริก า ร เ พื� อ ล ดข้อ จํ า กัดทา ง
ภูมศิาสตร์ เพื�อใชแ้ลกเปลี�ยนขอ้มูลที�เป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัย การรกัษา และการป้องกนัโรค รวมถงึการ
ศึกษาวิจัยเพื�อเป็นประโยชน์สําหรับการศึกษาต่อเนื�องของบุคลากรทางการแพทย์ ระบบนี� เป็นระบบที�มี
ประสทิธผิลคุม้ต่อการลงทนุ เนื�องจากช่วยลดค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาลโดยรวม และเพิ�มประสทิธผิลในการ
รกัษา เพราะใชบุ้คลกรทางการแพทยร์่วมกนัระหว่างโรงพยาบาล อกีทั �งยงัช่วยลดระยะเวลาของแพทย์ ในการ
เดินทางมาเพื�อรกัษาพยาบาล และช่วยให้ผู้ป่วยลดระยะเวลาการนอนพกัรกัษาในโรงพยาบาลได้ ผู้ป่วยจะ

สะดวกสบายมากขึ�นเพราะไมจ่าํเป็นตอ้งเดนิทางมาที�โรงพยาบาล 

 

 

ทาํใหบุ้คลากรทางการแพทยม์ี

ในบางครั �งการเดนิทางไปที�โรงพยาบาลเพื�อรบัการรกัษาไม่ว่าจะเป็นการรกัษา
โรคทั �วโป หรือโรคที�ต้องการใช้การ

รกัษาจากแพทย์เฉพาะทางอาจเป็น
เรื�องที�มคีวามเสี�ยงต่อการแพร่กระจาย
ของเชื�อโรค ดว้ยเทคโนโลยดีจิติอลใน
ปัจจุบนัทําใหข้อ้จํากดัในการเดนิทาง
ลดลง ระบบการแพทย์ก็เช่นกนั ทีม

เทคโนโลยสีารสนเทศ และทมีแพทย ์
พยาบาล ของบริษัทจึงได้ร่วมกัน
พฒันาระบบบรกิารการแพทยท์างไกล 

Telemedicine เพื�อจัดการ
ให้บริการทางด้านสาธารณสุขแก่

ผู้ ร ับ บ ริก า ร เ พื� อ ล ดข้อ จํ า กัดทา ง
า และการป้องกนัโรค รวมถงึการ

ศึกษาวิจัยเพื�อเป็นประโยชน์สําหรับการศึกษาต่อเนื�องของบุคลากรทางการแพทย์ ระบบนี� เป็นระบบที�มี
ประสทิธผิลคุม้ต่อการลงทนุ เนื�องจากช่วยลดค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาลโดยรวม และเพิ�มประสทิธผิลในการ

ะหว่างโรงพยาบาล อกีทั �งยงัช่วยลดระยะเวลาของแพทย์ ในการ
เดินทางมาเพื�อรกัษาพยาบาล และช่วยให้ผู้ป่วยลดระยะเวลาการนอนพกัรกัษาในโรงพยาบาลได้ ผู้ป่วยจะ
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั   
ผูถ้ือหุ้น 

    รายชื�อผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 10 อนัดบัแรก ของบรษิทั ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ล่าสดุ เมื�อวนัที� 

12 มีนาคม 2564 มดีงันี� 

ลาํดบั ชื�อ จาํนวนหุ้น % 

1 นายอภริกัษ ์ วานิชและคูส่มรส 19,020,084 12.69% 

2 บรษิทั เจยีรวานิช จาํกดั 12,612,000 8.41% 

3 นางเตอืนจติต ์ กติตวิุฒ 9,994,140 6.67% 

4 นางพจนา มาโนชและคูส่มรส 4,377,408 
 

 
นายสริพิจน์ มาโนช (บุตร) 1,730,096 

 

 
นายคณุพฒัน์ มาโนช (บุตร) 1,552,384 

 

 
นายสทิธพิจน์ มาโนช (บุตร) 1,561,284 

 

 
รวม 9,143,672 6.15% 

5 บรษิทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) 7,245,200 4.83% 

6 นางสาวรจนา วานิช 6,026,940 4.02% 

7 นางสาวอรนุช วานิช 5,801,016 3.87% 

8 UBS AG SINGAPORE BRANCH 5,378,200 3.59% 

9 นางสาวองัคณา วานิช 5,325,984 3.55% 

10 นางสาวอมรรตัน์ เกษมศกัดากร 5,047,640 3.36% 

 

  กลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญไ่ม่มีพฤตกิารณ์ที�มอีทิธพิลต่อการกาํหนดนโยบายการจดัการหรอืการ

ดาํเนินงานของบรษิทัอยา่งมนียัสาํคญั 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล หากไม่มเีหตุจําเป็นอนัใด คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายที�จะเสนอให้ที�

ประชุมผูถ้อืหุน้จ่ายเงนิปันผลของบรษิทั ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นจํานวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของกําไรสุทธหิลงัจาก
ชาํระภาษแีลว้ 
 การจดัสรรเงนิทนุสาํรองตามกฎหมาย มาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 
(และที�มกีารแกไ้ขเพิ�มเตมิ) และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที� 46 บญัญตัวิ่า “บรษิทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธปิระจําปีส่วน
หนึ�งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธปิระจําปี หกัด้วยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี 
จนกว่าทนุสาํรองนี�จะมจีาํนวนไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน 

 ประวตักิารจ่ายเงนิปันผล จากการดาํเนินการของบรษิทัในชว่ง 5 ปีที�ผา่นมา สรปุไดด้งันี� 
 

การจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงาน

ประจาํปี 
2563 2562 2561 2560 2559 

อตัรากาํไรสทุธติ่อหุน้ของบรษิทั (งบการเงนิรวม) 0.48 0.89 0.94 0.85 1.22 

อตัราเงนิปันผลต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.25 0.45 0.48 0.44 0.63 

อตัราการจ่ายเงนิปันผลต่อหุน้/กาํไรสทุธติ่อหุน้ 51.91% 50.66% 51.14% 51.58% 51.74% 

วนัที�จ่ายเงนิปันผล 21/05/64 18/05/63 17/05/62 18/05/61 19/05/60 

 

 

การบรหิารความเสี�ยง 

 

นโยบายการบริหารความเสี�ยง 
บรษิัทตระหนักถงึความสําคญัของการบรหิารความเสี�ยงซึ�งถอืเป็นองค์ประกอบที�สําคญัของหลกัการ

กาํกบัดแูลกจิการที�ด ีโดยเชื�อมั �นมั �นว่าการบรหิารความเสี�ยงเป็นกลไกสาํคญัและเป็นเครื�องมอืในการบรหิารงานที�
จะใหบ้รรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายของบรษิทัที�ตั �งไว้ ตลอดจนช่วยลดอุปสรรคหรอืสิ�งที�ไม่คาดหวงัที�อาจจะ

เกดิขึ�นทั �งในดา้นกาํไร การปฏบิตังิาน ความเชื�อถอืจากผูล้งทนุและผูม้สีว่นไดเ้สยีอื�นๆ ต่อบรษิทั 
 

ความเสี�ยงด้านกลยทุธแ์ละการประกอบธรุกิจ  
 ความเสี�ยงจากโรคระบาด 
 จากการกาํกบักจิการดําเนินธุรกจิในปี 2564 พบว่า มคีวามเสี�ยงจากผลกระทบของสถานการณ์โควดิ 

(COVID 19) สง่ผลใหจ้าํนวนผูร้บับรกิารลดลงในไตรมาสที� 1 แต่ในภาวะวกิฤตดิงักล่าว บรษิทับรหิารความเสี�ยง
ในภาวะวกิฤต โดยจดัทาํแผนธุรกจิใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์โควดิเช่น การจดัตั �ง Lab Center จดัตั �ง Hospitel
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และโรงพยาบาลสนาม ในการรองรบัผูป่้วยโควดิ การจดับรกิารเชงิรุก การจดับรกิาร Telemedicine การจดัโซน
บริการและความรวดเร็วในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโควิด ทําให้ผู้รบับริการเกิดความมั �นใจในการให้บริการของ
โรงพยาบาล ซึ�งจากการปรับแผนธุรกิจให้ทันต่อการเปลี�ยนแปลงของสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ผล
ประกอบการเพิ�มขึ�นทั �งนี�  ทมีให้บรกิารยงัทบทวนเสยีงสะท้อนจากลูกค้า เช่น ระยะเวลาการรอคอย ได้ปรบั
รปูแบบบรกิารใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการและลดระยะเวลาในการรอคอย โดยจดับรกิารแบบ One Stop 
Service และนําระบบ EMR มาใชใ้นการสั �งยา ส่งผลใหร้ะยะเวลารอคอยการใหบ้รกิารของผูป่้วยลดลง สมัพนัธ์

กบัอตัราความพงึพอใจของผูป่้วยมแีนวโน้มเพิ�มขึ�น 
 

ความเสี�ยงด้านการดาํเนินงาน 
ความเสี�ยงจากการขาดแคลนบคุลากรทางการแพทย ์
การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ซึ�งเป็นบุคลากรด้านวิชาชพีที�ชํานาญการนั �น มผีลมาจากการ

ขยายตวัของธุรกจิการใหบ้รกิารทางการแพทย ์อย่างไรกต็ามบรษิทัยงัมไิดป้ระสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากร
ทางการแพทย์ ทั �งนี� เนื�องจาก บริษัทมีทําเลที�ตั �งอยู่ใกล้กบัโรงเรียนแพทย์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา และ
โรงพยาบาลชลบุร ีซึ�งเป็นโรงพยาบาลศนูยข์นาดใหญ่ที�สดุของภาคตะวนัออก ทาํใหบ้รษิทัมกีลุ่มแพทยร์ุ่นใหม่ๆ 
และกลุ่มแพทยผ์ูเ้ชี�ยวชาญมาเพิ�ม ที�เพยีงพอต่อการใหบ้รกิาร บรษิทัจดัสวสัดกิารต่างๆ รวมทั �งมอบทนุการศกึษา 
เพื�อเป็นการสรา้งแพทย์ในวชิาชพีเฉพาะทางและสรา้งความผูกพนัใหเ้กดิกบัองค์กรมากขึ�น เพื�อลดปัจจยัเสยีง

จากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย ์
 

ความเสี�ยงในด้านการแข่งขนั 
ปัจจุบนัธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน เป็นธุรกจิที�มกีารแขง่ขนัสูงและมแีนวโน้มที�รุนแรงขึ�น ผูป้ระกอบการ

รายใหญ่มกีารขยายตลาดและควบรวมกจิการ ทาํใหม้ขีอ้ไดเ้ปรยีบเรื�องตน้ทนุ ประกอบกบัปัจจยัทางเศรษฐกจิซึ�ง
เป็นตวัแปรสาํคญัที�ทาํใหผู้ร้บับรกิารลดลง นอกจากการแขง่ขนักบัโรงพยาบาลเอกชนอื�นๆ โรงพยาบาลภาครฐัที�
เริ�มขยายและปรบัการบรกิารใหม้รีปูแบบคลา้ยกบัเอกชนมากขึ�น สง่ผลใหเ้กดิการแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดและ

การตื�นตวัในการแขง่ขนัดา้นบรกิารมากขึ�น ซึ�งบรษิทัไดต้ดิตามสถานการณ์นี�อย่างใกลช้ดิ และใหค้วามสาํคญักบั
การรกัษาฐานลูกคา้หรอืผูร้บับรกิารเดมิ  ปรบัลดและควบคุมตน้ทุนการดําเนินงาน ตลอดจนปรบัเปลี�ยนรปูแบบ
การใหบ้รกิาร เช่น การใหบ้รกิารการแพทยท์างไกล Telemedicine  เพิ�มผลติภณัฑท์ี�สรา้งความแตกต่าง เปิด
ใหบ้รกิารศนูยค์วามเป็นเลศิทางการแพทยเ์พื�อเพิ�มศกัยภาพในการใหบ้รกิาร ตลอดจนฝึกอบรมพนักงานใหม้จีติ
บรกิาร เพื�อสรา้งความพงึพอใจสงูสดุใหเ้กดิกบัผูร้บับรกิาร 

 

ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงมาตรฐานหรือกฎระเบยีบต่างๆ 
กฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัการดาํเนินธรุกิจของบริษทั  
บรษิทัดาํเนินธุรกจิภายใตก้ารกาํกบัควบคมุดแูลโดยกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานราชการอื�นๆ ที�

เกี�ยวข้อง รวมถึงต้องได้ร ับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล และใบอนุญาตให้ดําเนินการ

สถานพยาบาล ตามที�กาํหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาล นอกจากนี�บรษิทัยงัตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายที�
เกี�ยวกบับรษิทัจดทะเบยีน การเปลี�ยนแปลงใดๆ ในการตคีวามกฎระเบยีบในปัจจุบนัหรอืการประกาศใชก้ฎหมาย 
หรอืกฎระเบียบใหม่ หรือการกําหนดนโยบายใหม่ที�มีแนวโน้มว่าจะเขม้งวดมากขึ�น อาจมผีลกระทบต่อการ
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ดําเนินงานของบรษิทั อย่างไรกต็ามบรษิทัไดม้กีารตดิตาม กํากบัดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ
ต่างๆ ตลอดจนการปฏบิตัติามมาตรฐานสากล JCI และ HA  อย่างเคร่งครดัสามารถที�จะช่วยลดผลกระทบที�อาจ
เกดิจากการเปลี�ยนแปลงกฎระเบยีบหรอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งได ้ 

 

 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล (Personal Data Protection Act-PDPA)  
พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายที�ออกมาเพื�อคุม้ครองการเกบ็ รวบรวม ขอ้มลู 

ใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลต่างๆ ซึ�งบรษิทัมสี่วนเกี�ยวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของผูม้สี่วนไดเ้สยี 
อาท ิลกูคา้/ผูร้บับรกิาร คูค่า้ พนกังาน บรษิทัคูส่ญัญา บรษิทัมกีารเตรยีมความพรอ้มกบัการปฏบิตัติามกฎหมาย
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยแต่งตั �งเจ้าหน้าที�คุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลตามที�กฎหมายกําหนด จดัให้มกีาร
ฝึกอบรมใหค้วามรูใ้นเรื�องพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ.2562 
 

ความเสี�ยงด้านการเงิน 
 ความเสี�ยงจากการถกูฟ้องร้องจากผูที้�มาใช้บริการ 
 เนื�องจากปัจจุบนัประชาชนไดร้บัขอ้มลูขา่วสารและรบัรูส้ทิธขิองตนมากขึ�น ผูร้บับรกิารสามารถฟ้องรอ้ง
บุคลากรทางการแพทยท์ี�ใหก้ารรกัษาพยาบาลตลอดจนโรงพยาบาลได ้หากเกดิความผดิพลาดหรอืเกดิความไม่
พอใจในการรกัษา ทาํใหโ้รงพยาบาลมคีวามเสี�ยงจากการถกูฟ้องรอ้ง และอาจสง่ผลกระทบต่อการดําเนินงานของ
บริษัทได้ บริษัทตระหนักถึงความเสี�ยงในกรณีดังกล่าว จึงให้ความสําคญักบักระบวนการในการดูแลรกัษา 

ตรวจสอบและควบคมุคณุภาพการรกัษาพยาบาล การคาํนึงถงึสทิธขิองผูป่้วย ตลอดจนการประเมนิคุณภาพการ
ใหบ้รกิารและความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร และปฏบิตัติามมาตรฐานการดแูลรกัษาอย่างเคร่งครดั  นอกจากนี�ยงั
มกีระบวนการรบัขอ้รอ้งเรยีน ไกล่เกลี�ย กอ่นจะเกดิคดกีารฟ้องรอ้ง เพื�อชว่ยลดผลกระทบจากปัจจยัดงักล่าว 
 

 ความเสี�ยงจากการรบัชาํระค่ารกัษาพยาบาล 
 การใหบ้รกิารแกผู่ป่้วยทั �วไปที�เขา้มารบับรกิาร นอกเหนือจากกลุ่มผูป่้วยที�ใชส้ทิธโิครงการสวสัดกิารดา้น

สุขภาพภาครฐั บรษิทัจะดําเนินการรกัษาพยาบาลแก่ผูป่้วยก่อนเรยีกเกบ็ค่ารกัษาพยาบาลตามจรรยาบรรณใน
การให้บริการทางการแพทย์ ซึ�งส่งผลให้บริษัทมีความเสี�ยงที�อาจจะไม่สามารถเรียกเก็บค่ารกัษาพยาบาล
ภายหลังการให้บริการ บริษัทจึงได้กําหนดให้มีการแจ้งค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นกบัผู้ร ับบริการหรือผู้ร ับผิดชอบ
ค่าบรกิารทราบเป็นระยะตลอดช่วงของการรกัษา ตลอดจนมกีารตรวจสอบและวเิคราะห์ลูกหนี�เพื�อหาแนวทาง
ป้องกนัความเสี�ยงที�อาจเกดิขึ�น อย่างไรกต็ามเมื�อมกีารวเิคราะหถ์งึคุณภาพของลูกหนี�ของบรษิทัพบว่า สดัส่วน
หนี�สว่นใหญ่เกดิจากกลุ่มบรษิทัประกนัชวีติ บรษิทัประกนัภยั  และหน่วยงานราชการซึ�งเป็นกลุ่มที�มคีวามเสี�ยงใน

การชาํระหนี�ตํ�า จงึทาํใหบ้รษิทัมคีวามเสี�ยงตํ�าในการเรยีกเกบ็คา่รกัษาพยาบาล 
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การขบัเคลื�อนธรุกิจเพื�อความยั�งยนื 

 

นโยบายและเป้าหมายการจดัการด้านความยั �งยืน 
ตลอด 40 ปีของการดําเนินธุรกจิ บรษิทัมกีารกาํกบัดูแลกจิการและการพฒันาธุรกจิโดยมุ่งไปสู่ความ

ยั �งยนืในธุรกจิการใหบ้รกิารทางการแพทย ์ 

ด้านเศรษฐกิจ บรษิทัมบีุคลากรกว่า 1,000 คน และมจีํานวนเตยีงตามโครงสรา้งเพื�อรองรบัผูป่้วยได ้

310 เตียง ตลอดจนด้านการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการ โรงพยาบาลเอกชลได้ร ับการรับรอง
มาตรฐานสากล Joint Commission International (JCI) และโรงพยาบาลเอกชล 2 ไดร้บัการรบัรองคุณภาพ
โรงพยาบาล Hospital Accreditation (HA)  

ด้านสิ�งแวดล้อม บรษิทักําหนดใหม้คีณะกรรมการสิ�งแวดล้อม อาชวีอนามยัและความปลอดภยั และ

คณะทาํงานดา้นความยั �งยนืขององคก์ร เพื�อดาํเนินโครงการดา้นสิ�งแวดลอ้มกบัโรงพยาบาล  

ด้านสงัคม ในสภาวการณ์ของโรคระบาดโควดิ-19 บรษิทัดําเนินกจิกรรมเพื�อสงัคมผ่านการใหบ้รกิาร

ตรวจโควดิ โดยความร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชนต่างๆ อาท ิใหบ้รกิารฉีดวคัซนี ในโครงการวคัซนี
ชว่ยชาต ิจดัหาสถานที�พกัรกัษาผูป่้วยโรคโควดิ-19 Hopitel และโรงพยาบาลสนาม  

 
เป้าหมายการพฒันาอย่างยั �งยนืของบรษิัท สอดรบักบัเป้าหมายการพฒันาความยั �งยนืขององค์การ

สหประชาชาต ิ
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ชุมชนและ
สังคม

การจดัการผลกระทบต่อผูมี้ส่วนได้เสียในห่วงโซ่คณุค่าของธรุกิจ
บรษิทักําหนดนโยบายการจดัซื�อจดัจ้างเพื�อใหก้ระบวนการจดัซื�อเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องตาม

มาตรฐานสากลและขอ้กาํหนดดา้นคณุภาพสนิคา้และการใหบ้รกิาร 
บรกิารการจดัซื�อจดัหา (Procurement Service) 

แพทย์ รวมถึงการจดัซื�อ จดัจ้าง บรกิาร เพื�อสนับสนุนการใหบ้รกิารที�มปีระสทิธิภาพ ผูข้อใชผ้ลติภณัฑ์ หรอื
บรกิาร สนบัสนุนต่างๆ ตอ้งปฏบิตัติามนโยบาย ดงันี�

1 ข ั �นตอนการขอใชต้อ้งพจิารณาในดา้นคณุภาพและความปลอดภยั ซึ�งสอดคลอ้งกบัพนัธกจิ และ
แผนกลยทุธ ์

2 ยา เวชภณัฑ ์เครื�องมอืและเทคโนโลยทีางการแพทยร์วมถงึการจดัซื�อ จดัจา้ง บรกิารต่างๆ ตอ้งมี
การกาํหนดรายละเอยีด ของรายการที�ตอ้งการ 

3 มขี ั �นตอนการตรวจรบัที�ชดัเจน โ

4 มขี ั �นตอนการทวนสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูที�ไดร้บัจากบรษิทัผูจ้ดัจาํหน่าย

5 มขี ั �นตอนการประเมนิผลลพัธข์องการใชผ้ลติภณัฑ ์และบรกิารสนบัสนุนต่างๆ เพื�อเป็นขอ้มลู

ประกอบการพจิารณาใชซ้ํ�าหรอืยกเลกิการใช้

6 มขี ั �นตอนการจดัการกบัผลติภณัฑท์ี�ถกู 
 

การวิเคราะหผ์ูมี้ส่วนได้เสียในห่วงโซ่คณุค่าของธรุกิจ
กลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยีที�สาํคญัเป็นกลุ่มที�มคีวามสาํคญัโดยพจิารณาปัจจยัที�เกี�ยวขอ้ง เชน่ 

ระดับการพึ�งพา ระดับผลกระทบจากกิจกรรมทางธุรกิจ ระดับอิทธิพลต่อธุรกิจขององค์กร 
รายละเอยีดการสรา้งสว่นรว่มกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีสาํคญั ดงันี�
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AHC

ผู้ถือหุน้

พนักงาน

ลูกค้า/
ผู้รับบริการ

คู่ค้า

ชุมชนและ
สังคม

การจดัการผลกระทบต่อผูมี้ส่วนได้เสียในห่วงโซ่คณุค่าของธรุกิจ 
บรษิทักําหนดนโยบายการจดัซื�อจดัจ้างเพื�อใหก้ระบวนการจดัซื�อเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องตาม

มาตรฐานสากลและขอ้กาํหนดดา้นคณุภาพสนิคา้และการใหบ้รกิาร  
(Procurement Service) จดัซื�อยา เวชภณัฑเ์ครื�องมอืและเทคโนโลยทีางการ

แพทย์ รวมถึงการจดัซื�อ จดัจ้าง บรกิาร เพื�อสนับสนุนการใหบ้รกิารที�มปีระสทิธิภาพ ผูข้อใชผ้ลติภณัฑ์ หรอื
บรกิาร สนบัสนุนต่างๆ ตอ้งปฏบิตัติามนโยบาย ดงันี� 

ใชต้อ้งพจิารณาในดา้นคณุภาพและความปลอดภยั ซึ�งสอดคลอ้งกบัพนัธกจิ และ

ยา เวชภณัฑ ์เครื�องมอืและเทคโนโลยทีางการแพทยร์วมถงึการจดัซื�อ จดัจา้ง บรกิารต่างๆ ตอ้งมี
การกาํหนดรายละเอยีด ของรายการที�ตอ้งการ (Specifications) 

มขี ั �นตอนการตรวจรบัที�ชดัเจน โปรง่ใส 

มขี ั �นตอนการทวนสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูที�ไดร้บัจากบรษิทัผูจ้ดัจาํหน่าย

มขี ั �นตอนการประเมนิผลลพัธข์องการใชผ้ลติภณัฑ ์และบรกิารสนบัสนุนต่างๆ เพื�อเป็นขอ้มลู

ประกอบการพจิารณาใชซ้ํ�าหรอืยกเลกิการใช ้

มขี ั �นตอนการจดัการกบัผลติภณัฑท์ี�ถกู Recall เพื�อป้องกนัอนัตรายที�เกดิกบัผูร้บับรกิาร

การวิเคราะหผ์ูมี้ส่วนได้เสียในห่วงโซ่คณุค่าของธรุกิจ 
กลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยีที�สาํคญัเป็นกลุ่มที�มคีวามสาํคญัโดยพจิารณาปัจจยัที�เกี�ยวขอ้ง เชน่ 

ระดับการพึ�งพา ระดับผลกระทบจากกิจกรรมทางธุรกิจ ระดับอิทธิพลต่อธุรกิจขององค์กร 
รายละเอยีดการสรา้งสว่นรว่มกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีสาํคญั ดงันี� 

 

บรษิทักําหนดนโยบายการจดัซื�อจดัจ้างเพื�อใหก้ระบวนการจดัซื�อเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องตาม

ยา เวชภณัฑเ์ครื�องมอืและเทคโนโลยทีางการ
แพทย์ รวมถึงการจดัซื�อ จดัจ้าง บรกิาร เพื�อสนับสนุนการใหบ้รกิารที�มปีระสทิธิภาพ ผูข้อใชผ้ลติภณัฑ์ หรอื

ใชต้อ้งพจิารณาในดา้นคณุภาพและความปลอดภยั ซึ�งสอดคลอ้งกบัพนัธกจิ และ

ยา เวชภณัฑ ์เครื�องมอืและเทคโนโลยทีางการแพทยร์วมถงึการจดัซื�อ จดัจา้ง บรกิารต่างๆ ตอ้งมี

มขี ั �นตอนการทวนสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูที�ไดร้บัจากบรษิทัผูจ้ดัจาํหน่าย 

มขี ั �นตอนการประเมนิผลลพัธข์องการใชผ้ลติภณัฑ ์และบรกิารสนบัสนุนต่างๆ เพื�อเป็นขอ้มลู

องกนัอนัตรายที�เกดิกบัผูร้บับรกิาร 

กลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยีที�สาํคญัเป็นกลุ่มที�มคีวามสาํคญัโดยพจิารณาปัจจยัที�เกี�ยวขอ้ง เชน่  
ระดับการพึ�งพา ระดับผลกระทบจากกิจกรรมทางธุรกิจ ระดับอิทธิพลต่อธุรกิจขององค์กร เป็นต้น โดยมี
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กลุ่มผู้มีส่วนได้

เสีย 

กระบวนการสร้างส่วน

ร่วมกบัผู้มีส่วนได้เสีย 

ความคิดเหน็/ความ

คาดหวงั 

กระบวนการตอบสนอง 

ลกูคา้ / 
ผูร้บับรกิาร 

 จดัทาํแบบสาํรวจความ

พงึพอใจในการรบั
บรกิาร 

 ความพงึพอใจต่อบรกิาร 

 ความสะดวกสบายในการ

รบับรกิาร 

 การรกัษาขอ้มลูสว่นตวั 

 ชอ่งทางการสื�อสารเพื�อ

รบัทราบขอ้มลูขา่วสาร 

 พฒันาคณุภาพการ

ใหบ้รกิารกบัพนกังาน 

 ใหค้วามรูด้า้นสขุภาพ

ผา่นสื�อโซเซยีลมเีดยี
ต่างๆ เพื�อใหเ้ขา้ถงึคน
ทกุกลุ่ม 

บุคลากรการแพทย ์
/ พนกังาน 

 จดัทาํกลุ่ม Line Open 
Chat เพื�อสื�อสารขอ้มลู

ขา่วสารและกจิกรรม
ต่างๆภายในบรษิทั 

 สาํรวจความผกูพนัและ

ความพงึพอใจของ
พนกังาน ปีละ 1 ครั �ง 

 ใหก้ารฝึกอบรม พฒันา

ทกัษะและความรูแ้ก่
พนกังาน 

 รบัฟังความคดิเหน็ ความ
ตอ้งการและขอ้เสนอแนะ 

 รบัทราบขอ้มลูขา่วสาร
และกจิกรรมต่างๆ ของ

บรษิทั 

 พฒันาศกัยภาพและการ

เรยีนรู ้

 โอกาสในการเจรญิเตบิโต

ในหน้าที�การงาน 

 สง่เสรมิใหพ้นกังานชื�นชม

และใหก้าํลงัใจ 

 มสีวสัดกิาร และการดแูล

รกัษาสขุภาพใหก้บั
พนกังาน 

 การดแูลพนกังานในชว่ง

สถานการณ์โรคโควดิ-19 
ทั �งบุคลากรด่านหน้า และ
ฝ่ายสนบัสนุน 

 พฒันาศกัยภาพและ
สง่เสรมิใหเ้กดิการเรยีนรู้

ทั �งรปูแบบออนไลน์และ
แบบ classroom 

 กาํหนดเสน้ทาง

ความกา้วหน้าในอาชพี 

 การดแูลสขุภาพและอาชี

วอนามยั สวสัดกิารตรวจ
สขุภาพประจาํปี 

 จดัหาวคัซนีโรคโควดิ-19 

ที�เหมาะสมและวคัซนี
ไขห้วดัใหญ่ ใหเ้ป็น
สวสัดกิารกบัพนกังาน 

ผูถ้อืหุน้ / นกั
ลงทนุ 

 การจดัประชมุสามญัผู้

ถอืหุน้ประจาํปี 

 การรายงานสารสนเทศ

ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทยอยา่ง
ครบถว้นและเป็นไปตาม

เวลาที�กาํหนด 

 ผลการดาํเนินงานที�ด ี 

 มกีารจ่ายเงนิปันผลอยา่ง

เหมาะสม 

 ผูถ้อืหุน้ทกุรายมคีวามเทา่

เทยีมกนั 

 มกีารเปิดเผยขอ้มลูที�

ครบถว้นถกูตอ้งและ
เป็นไปตามเวลาที�กาํหนด 

 จดัทาํแบบ 56-1 One 

Report ปี 2563 ตาม
โครงการ  (early adopt) 
ของกลต.  

 สื�อสารกบัผูถ้อืหุน้ผา่น
ชอ่งทางอเิลก็ทรอนิกส ์

ไดแ้ก ่เวบ็ไซตข์องบรษิทั 
www.aikchol.com หวัขอ้
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กลุ่มผู้มีส่วนได้

เสีย 

กระบวนการสร้างส่วน

ร่วมกบัผู้มีส่วนได้เสีย 

ความคิดเหน็/ความ

คาดหวงั 

กระบวนการตอบสนอง 

 การดาํเนินธรุกจิดว้ย

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
ชมุชนและสิ�งแวดลอ้ม 

นกัลงทนุสมัพนัธ ์

 ดาํเนินงานภายใตก้าร

กาํกบัดแูลกจิการที�ด ี

 ดาํเนินกจิกรรมเพื�อ

ชมุชน สงัคมและ
สิ�งแวดลอ้ม 

คูค่า้ / พนัธมติร

ทางธุรกจิ 
 การประชมุรว่มกนัผา่น

ออนไลน์ เนื�องจาก
สถานการณ์โรคโควดิ-

19 

 ดาํเนินธรุกจิอยา่งเป็น

ธรรมกบัคูค่า้ทกุราย 

 ใหข้อ้มลูการทาํธุรกจิ

อยา่งถกูตอ้งครบถว้น 

 สรา้งคณุคา่รว่มในธุรกจิ

เพื�อความยั �งยนื 

 สื�อสารเพื�อพฒันา

ความสมัพนัธท์างธุรกจิ
ในชว่งสถานการณ์โรคโค

วดิ-19 ผา่นการประชมุ
ออนไลน์ 

 พฒันาศกัยภาพของคูค่า้

ใหม้คีวามเตบิโตอยา่ง
ยั �งยนืไปพรอ้มกนั 

ชมุชนและสงัคม  ดาํเนินกจิกรรมเพื�อ

ชมุชนและสงัคม 

 ใหบ้รกิารตรวจโควดิ-19 

เชงิรกุในพื�นที�ชมุชน
ใกลเ้คยีง  

 รว่มมอืกบัหน่วยงาน

ภาครฐัและภาคเอกชน
ใหบ้รกิารตรวจโรคโค
วดิ-19  

 เป็นสถานที�ใหบ้รกิารฉีด
วคัซนีโรคโควดิ-19 

 พัฒนาคุณภาพชีวิตของ

คนในชุมชนใหม้สีุขภาพที�
แขง็แรง 

 ดาํเนินธุรกจิอยา่งเป็นมติร

ต่ อ ชุ ม ช น  สั ง ค ม แ ล ะ
สิ�งแวดลอ้ม 

 จดัโครงการใหค้วามรูก้บั

บิดามารดาก่อนคลอด 
เพื�อเป็นการเตรยีมความ
พรอ้ม 

 เ ผ ย แ พ ร่ ค ว า ม รู้ ด้ า น

สุขภาพผ่านสื�อโซเซียล
มเีดยีต่างๆ 

 การทํากิจกรรมร่วมกับ
ชมุชน 

 

การจดัการด้านความยั �งยืนในมิติสิ�งแวดล้อม 
นโยบายและแนวปฏิบติัด้านสิ�งแวดล้อม 
บรษิทักําหนดนโยบายและแผนการอนุรกัษ์พลงังานและสิ�งแวดลอ้มเป็นส่วนหนึ�งของการดําเนินธุรกจิ

ตั �งแต่กระบวนการจดัซื�อ จดัหา การใหบ้รกิาร การกาํจดัของเสยี บรษิทัมคีณะกรรมการสิ�งแวดลอ้ม อาชวีอนามยั
และความปลอดภัยเพื�อควบคุม กํากบัดูแลและติดตามการทํางานด้านความปลอดภัยและสิ�งแวดล้อมของ
โรงพยาบาล จดัทาํบ่อบําบดันํ�าเสยีที�ไดม้าตรฐาน เพื�อปรบัปรุงคุณภาพนํ�าเสยีดงักล่าวใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐาน
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กอ่นปล่อยลงสูแ่หล่งนํ�าสาธารณะ ตลอดจนคดัเลอืกคู่คา้ที�ใชผ้ลติภณัฑท์ี�ไดร้บัการรบัรองจากสถาบนัสิ�งแวดลอ้ม
ไทย มกีระบวนการผลติที�เป็นมติรกบัสิ�งแวดลอ้ม 

 

กิจกรรมด้านสิ�งแวดล้อม 

การจดัการพลงังาน  

บรษิทัมนีโยบายด้านการจดัการพลงังาน โดยมคีาํสั �งแต่งตั �งคณะกรรมการบรหิารจดัการพลงังาน และ
คณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน เพื�อใหก้ารดาํเนินงานดา้นการจดัการพลงังานของบรษิทัเป็นไปอยา่งต่อเนื�อง 
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะทํางานด้านการบริหารจัดการพลังงานประกอบไปด้วยตัวแทนของ

หน่วยงานต่างๆ เพื�อร่วมประสานการทํางานด้านการอนุรกัษ์พลังงาน ให้บรรลุผลสําเร็จตามนโยบายและ
วตัถุประสงค ์คณะทาํงานดา้นการอนุรกัษ์พลงังาน มอีาํนาจหน้าที� และความรบัผดิชอบดงันี� 

1. ดาํเนินการจดัการพลงังานใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย อนุรกัษ์พลงังาน 

2. จดัตั �งระบบการจดัการพลงังานรวมทั �งผลกัดนัใหม้กีารดําเนินการ และพฒันาแผนการดําเนินงาน
อยา่งต่อเนื�อง 

3. ประเมนิการใชพ้ลงังานและทาํแผนตดิตามตรวจสอบการใชพ้ลงังาน 

4. กําหนดแนวทางของแผนการจดัการพลงังาน และควบคุมการดําเนินการตามแผนการจดัการให้
เป็นไปตามแผน 

5. ประสานงานกบัหน่วยงานอื�นๆ เพื�อขอความร่วมมอืในการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามนโยบายอนุรกัษ์
พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั �งจัดการประชาสมัพนัธ์ ข่าวสารการดําเนินงานให้
พนกังานทกุคนไดร้บัทราบ 

6. จดักจิกรรมสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังานใหแ้กพ่นกังาน 

7. ประชมุทบทวนการจดัการพลงังาน 

8. สรปุ รายงานการอนุรกัษ์พลงังาน และการจดัการพลงังาน รวมทั �งเสนอแนะการกาํหนดหรอืทบทวน
นโยบายอนุรกัษ์พลงังาน เสนอต่อผูบ้รหิาร 

9. สนับสนุนการดําเนินงานตามกฎหมาย กฎกระทรวง กาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ และวธิกีารจดั

การพลงังานในอาคารควบคมุ พ.ศ. 2552 
และเพื�อแสดงเจตจํานงและความมุ่งมั �นในการดําเนินการด้านการอนุรกัษ์พลงังาน อาคารควบคุมได้

กาํหนดนโยบายอนุรกัษ์พลงังานตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการอนุรกัษ์พลงังาน ซึ�งสอดคลอ้งกบัสถานภาพ
การใชพ้ลงังานและเหมาะสมกบัอาคารควบคมุ  

 

นโยบายด้านการอนุรกัษ์พลงังาน 

บรษิทั โรงพยาบาลเอกชล จํากดั (มหาชน) เป็นสถานประกอบการที�ใหบ้รกิารทางการแพทย์ ทําการ
ตรวจวนิิจฉัย และรกัษาโรคแก่ผูเ้ขา้มาใชบ้รกิาร ซึ�งตอ้งเปิดทําการอย่างต่อเนื�องตลอด 24 ชั �วโมง ทําใหอ้าคาร
ของโรงพยาบาลต้องใชพ้ลงังานสงูมาก ดงันั �น บรษิทั จงึใหค้วามสนใจดําเนินการบรหิารจดัการเพื�อใหเ้กดิการ
อนุรกัษ์พลงังาน เพื�อลดค่าใชจ้่ายดา้นพลงังาน แต่ยงัคงไวซ้ึ�งประสทิธภิาพและคุณภาพชวีติ ของผูม้าใชบ้รกิาร
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และพนักงานเป็นสําคญั และเป็นหน้าที�ของพนักงานทุกคน ที�ต้องร่วมมอืกนัดําเนินการจดัการพลงังานอย่าง
ต่อเนื�องและใหค้งอยูต่ลอดไป 

ดงันั �น บรษิทั จงึไดก้าํหนดนโยบายอนุรกัษ์พลงังาน เพื�อเป็นแนวทางการดําเนินงานด้านพลงังานและ
เพื�อสง่เสรมิการใชพ้ลงังานใหเ้กดิประสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สงูสดุ ดงัต่อไปนี� 

1.  ดาํเนินการและพฒันาระบบการจดัการพลงังานอย่างเหมาะสม โดยกาํหนดใหก้ารอนุรกัษ์พลงังาน

เป็นสว่นหนึ�งของการดาํเนินงานของบรษิทั สอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้กาํหนดอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

2. ดําเนินการปรบัปรุงประสทิธภิาพการใชท้รพัยากรพลงังานขององค์กรอย่างต่อเนื�องและเหมาะสม
กบัธุรกจิ เทคโนโลยทีี�ใชแ้ละแนวทางการปฏบิตังิานที�ด ี

3. กาํหนดแผนและเป้าหมายการอนุรกัษ์พลงังานในแต่ละปี และสื�อสารใหพ้นักงานทุกคนเขา้ใจและ
ปฏบิตัไิดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

4. การอนุรกัษ์พลงังานเป็นหน้าที�ความรบัผดิชอบของเจา้ของ ผูบ้รหิารและพนักงานทุกระดบัที�จะให้
ความรว่มมอืในการปฏบิตัติามมาตรการที�กาํหนด ตดิตามตรวจสอบและรายงานต่อคณะทาํงานดา้น
การจดัการพลงังาน 

5. ใหก้ารสนับสนุนที�จําเป็นรวมถงึทรพัยากรดา้นบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการทํางาน การ
ฝึกอบรม และการมสีว่นรว่มในการนําเสนอขอ้คดิเหน็เพื�อพฒันางานดา้นพลงังาน 

6. ผูบ้รหิารและคณะทํางานด้านการจดัการพลงังานจะทบทวนและปรบัปรุงนโยบาย เป้าหมายและ
แผนการดาํเนินงานดา้นพลงังานทกุปี 

ทั �งนี� เนื�องจากบรษิัทมสีถานประกอบการที�เป็นอาคารควบคุม ดงันั �นจึงต้องมกีารตรวจประเมนิการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยบริษัทได้จัดจ้างหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานตาม
ขอ้กาํหนดของกฎหมายเป็นประจาํทกุปี ในปี 2564 มกีารประเมนิไปเมื�อ วนัที� 21 พฤษภาคม 2564 โดยมหีวัขอ้
การตรวจสอบดงันี� 

1. คณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน 

2. การประเมนิสถานภาพการจดัการพลงังานเบื�องตน้ 

3. นโยบายอนุรกัษ์พลงังาน 

4. การประเมนิศกัยภาพการอนุรกัษ์พลงังาน 

5. การกาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรกัษ์พลงังาน และแผนการฝึกอบรมและกจิกรรมเพื�อส่งเสรมิการ

อนุรกัษ์พลงังาน 

6. การดําเนินการตามแผนการอนุรกัษ์พลงังาน การตรวจสอบและวเิคราะหก์ารปฏบิตัติามเป้าหมาย
และแผนการอนุรกัษ์พลงังานและแผนการฝึกอบรม และกจิกรรมเพื�อสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน 

7. การตรวจตดิตามและประเมนิการจดัการพลงังาน 

8.  การทบทวน วเิคราะห ์และแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของการจดัการพลงังาน 
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การจดัการนํ�าและนํ�าเสีย 

บรษิทัมกีารบรหิารจดัการนํ�าใชใ้นโรงพยาบาลและการปล่อยนํ�าเสยีที�บาํบดัแลว้ โดยกาํหนดใหม้กีาร
ตรวจตดิตามปรมิาณนํ�าใช ้และระบุมาตรการเพื�อใหแ้น่ใจว่านํ�าที�ปล่อยจากระบบบาํบดันํ�าเสยีขององคก์รได้
คณุภาพตามขอ้กาํหนด รวมทั �งกาํหนดโครงการเพื�อการใชนํ้�าใหไ้ดป้ระสทิธภิาพสงูสดุ 

แนวทางการบริหารจดัการนํ�าและนํ�าเสีย 

โรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 2 มกีารติดตั �งระบบบําบดันํ�าเสยีโดยวธิีการใชจ้านหมุน
ชวีภาพ เพื�อลดการใชพ้ลงังานและทําลายสิ�งแวดลอ้มดา้นอื�นๆ บ่อบําบดันํ�าเสยีสามารถจุนํ�าได ้140 ลูกบาศก์

เมตรต่อบ่อการบาํบดันํ�าเสยีที�เกดิจากอาคารจะถกูสบูมายงัถงัรวบรวมนํ�าเสยี สง่ต่อไปยงัถงัปรบัสภาพ จากนั �นจะ
ถกูสบูดว้ยเครื�องสบูนํ�าเสยีเขา้สูช่ดุจานหมุนชวีภาพและไหลไปยงัถงัตกตะกอน ใชส้ารเคมฆี่าเชื�อและทดสอบค่า
ต่างๆ และพกันํ�ากอ่นปล่อยลงสูท่อ่ระบายนํ�า โดยมกีารบนัทกึค่าทุกวนัโดยเจา้หน้าที�ของบรษิทั และมหีน่วยงาน
จากภายนอกเขา้ทาํการตรวจวดัค่าและวเิคราะหก์ารทาํงานของระบบทุกเดอืน เพื�อใหก้ารควบคุมนํ�าเสยีเป็นไป
ตามประกาศขอ้กาํหนดของทางราชการ 

 

การจดัการขยะในโรงพยาบาล 

บรษิทัมกีารจดัการขยะและของเสยีในกระบวนการดําเนินธุรกจิอย่างเป็นระบบ มกีารคดัแยกขยะตาม
ประเภทที�มปีระสทิธภิาพ ควบคูไ่ปกบัการ สรา้งจติสาํนึกและการมสีว่นรว่มกบัพนกังาน สญัลกัษณ์ที�ใชแ้สดงชนิด
ขยะต่างๆ ในโรงพยาบาลแบ่งเป็น 5 ชนิดดงันี� 

 
ในกระบวนการจดัการขยะทั �วไป ขยะรไีซเคลิ ขยะติดเชื�อ และขยะอนัตรายทั �ง 2 กลุ่มบรษิัทจดัจ้าง

ผู้รบัเหมาภาคเอกชนที�ได้ร ับการรบัรองการจัดการขยะตามมาตรฐาน ซึ�งบริษัทได้มีการติดตามตรวจสอบ

กระบวนการทํางานของผู้ร ับเหมาจัดการขยะอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อป้องกันไม่ให้การจัดการขยะทําลาย
สภาพแวดลอ้ม และเป็นไปตามมาตรฐาน JCI 

 

การจดัการเพื�อลดปัญหากา๊ซเรือนกระจก 

การเปลี�ยนแปลงสภาพภูมอิากาศสามารถส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิของทุกภาคอุตสาหกรรม
รวมถงึการใหบ้รกิารดา้นสาธารณสขุ ซึ�งบรษิทัจาํเป็นตอ้งตระหนกัถงึความเสี�ยงและโอกาสทางธุรกจิที�อาจเกดิขึ�น

จากสภาพอากาศที�มคีวามรนุแรงมากขึ�นหรอืเปลี�ยนแปลงไป 
ผลกระทบที�เกดิขึ�นจากปัญหาการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ อาทเิช่น สภาพอากาศที�รอ้นขึ�น ส่งผล

กระทบต่อโรคหวัใจและโรคทางเดนิหายใจ ตลอดจนสภาพภมูอิากาศที�เปลี�ยนแปลงไปสง่ผลต่อการเกดิโรคระบาด
และการแพรร่ะบาดของโรคงา่ยขึ�น  
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บรษิัทให้ความสําคญักบัการจัดการเพื�อลดปัญหาก๊าชเรอืนกระจกมกีารปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ และ
กฎหมายกาํหนด ทั �งนี�บรษิทัอยูร่ะหว่างการศกึษาวธิกีารจดัทาํขอ้มลูการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ไปจนถงึการทวน
สอบ และกาํหนดเป็นนโยบาย อยา่งไรกต็ามบรษิทัมคีวามตั �งใจในการลดการปล่อยก๊าชเรอืนกระจกจากกจิกรรม
ต่างๆ ในโรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 2 โดยเริ�มตน้จากกจิกรรมทั �วไป ไดแ้ก ่

 (1)  ใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าสาํหรบัรบัสง่ผูป่้วยระหวา่งลานจอดรถมายงัอาคารใหบ้รกิาร 

 (2)  มาตรการงดเวน้การเผาขยะ เศษใบไมใ้นทกุพื�นที�ของโรงพยาบาลเพื�อลดกา๊ซ 
คารบ์อนมอนอกไซด ์ไนโตรเจนไดออกไซด ์สารอนิทรยีร์ะเหย รวมทั �งฝุ่ นละออง ควนั เถา้ เขมา่ในอากาศ 

 (3)  ในปี 2564 บรษิทัจดัประชมุสามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้ในรปูแบบ E-AGM เพื�อลดการเดนิทาง
โดยรถยนต ์

 (4)  ลดการใชก้ระดาษในสว่นของงานสาํนกังาน โดยเน้นการนํากลบัมาใชใ้หม ่ตามแนวทาง 3 

R ไดแ้ก ่Reduce Reuse Recycle 

ผลการดาํเนินงานระบบการจดัการสิ�งแวดล้อม 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 0 

ของการดาํเนินงานด้านสิ�งแวดล้อมเป็นไป

ตามข้อกาํหนด / กฎหมาย 

กรณีร้องเรียนด้านสิ�งแวดล้อมจากชุมชน

โดยรอบ 

 
 
โครงการแยกขวดชว่ยหมอ สง่
ขวดพลาสตกิใส หรอืขวด  PET 
(Poly Ethylene Terephthalate) 
เพื�อนําขวดพลาสตกิใส หรอืขวด

PETที�ถกูทิ�งเป็นขยะไปแปรรปู
เป็นเสน้ใยแลว้นําไปผลติชดุสวม
สาํหรบัทาํการผา่ตดั และชดุ PPE 
(Personal Protective 
Equipment) ชว่ยใหส้ามารถลด

ขยะมลูฝอย และสามารถเพิ�ม
ความปลอดภยัในการทาํงานของ
แพทยแ์ละพยาบาล อกีทั �งชดุ 
PPE นี�สามารถนํากลบัมาซกัใช้
ใหมไ่ด ้ชว่ยใหป้ระหยดัทรพัยากร

และลดปรมิาณขยะลงอกีดว้ย 
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การจดัการด้านความยั �งยืนในมิติสงัคม 
บรษิทัดาํเนินธุรกจิการใหบ้รกิารดา้นสขุภาพ ดงันั �นจงึใหค้วามสาํคญักบัจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิ 

ให้ความเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนเป็นพื�นฐาน สําหรบัใช้ปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของบรษิัท  

มุ่งเน้นการดําเนินธุรกจิที�ใหส้งัคมมสี่วนร่วม สรา้งการเจรญิเตบิโตไปดว้ยกนั สามารถตอบสนองความตอ้งการ 
และทนัต่อความเปลี�ยนแปลงของบรบิททางสงัคมและเศรษฐกจิ พรอ้มกนันี� ยงัมุ่งสรา้งการเขา้ถงึการบรกิารทาง
การแพทยอ์ยา่งเทา่เทยีมกนัในสงัคม เพื�อชว่ยยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชนและชว่ยสรา้งสงัคมที�ดขี ึ�น  

 

นโยบายและแนวปฏิบติัด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน 
ตระหนักว่าพนักงานเป็นทรพัยากรที�มคีุณค่า เป็นปัจจยัที�สําคญัในการขบัเคลื�อนใหบ้รษิัทฯ สามารถ

ดําเนินงานไดบ้รรลุผลสาํเรจ็ตามเป้าหมาย จงึใหค้วามสาํคญัในการปฏบิตัติ่อพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยยดึ
หลกัความเท่าเทยีมและเสมอภาคทั �งในเรื�องการจ้างงาน ผลตอบแทน การแต่งตั �ง โยกยา้ย และการพฒันา
ศกัยภาพควบคูก่บัการพฒันาคณุธรรม เพื�อใหพ้นักงานเป็นผูม้คีวามสามารถและเป็นคนดขีองสงัคม บรษิทัจงึได้

กาํหนดหลกัการปฏบิตัติ่อพนกังาน ดงันี� 

1. ปฏบิตัติามกฎหมายแรงงาน และขอ้บงัคบัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเครง่ครดั 

2. ปฏบิตัติ่อพนักงานดว้ยความสุภาพ ใหค้วามเคารพต่อศกัดิ �ศรขีองความเป็นมนุษย ์ ตามหลกัสทิธิ
มนุษยชนสากล 

3. จดัเงื�อนไขการจ้างงานที�เป็นธรรมสําหรบัพนักงานและใหพ้นักงานได้รบัค่าตอบแทนที�เหมาะสม

ตามศกัยภาพ 

4. ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้ม และจดัระบบการทาํงานใหพ้นกังานมคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 
รวมถงึมสีขุอนามยัที�ด ี

5. ให้ความสําคญักบัการพฒันาพนักงานเพื�อฝึกทกัษะและเพิ�มพูนศกัยภาพ โดยเปิดโอกาสให้
พนกังานม ีการเรยีนรูอ้ยา่งทั �วถงึและสมํ�าเสมอ 

6. แต่งตั �ง โยกยา้ย ใหร้างวลัและลงโทษพนักงาน ดว้ยความสุจรติใจ และตั �งอยู่บนพื�นฐานของความรู ้
ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน 

7. บรษิทัจดัใหม้กีองทนุสาํรองเลี�ยงชพีสาํหรบัพนกังาน 

8. ปฏิบตัิต่อพนักงานบนพื�นฐานแห่งความยุติธรรม และใหค้วามสําคญัต่อการพฒันาการถ่ายทอด
ความรู ้และความสามารถของพนกังาน โดยสง่เสรมิใหพ้นกังานไดร้บัการอบรมเพิ�มเตมิในสาขาวชิา
ที�เกี�ยวขอ้งกบัหน้าที�การงานอยา่งทั �ว ถงึสมํ�าเสมอ  

9. มกีารใหข้อ้มลูขา่วสารเกี�ยวกบัการดําเนินงานและสถานภาพของบรษิทัฯ ใหพ้นักงานทราบอย่าง
สมํ�าเสมอ 

10. รบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะ ซึ�งตั �งอยูบ่นพื�นฐานความรูท้างวชิาชพีของพนกังาน 

11. สรา้งจติสาํนึกที�ดใีหพ้นกังานรูจ้กัการเป็นผูใ้ห ้และเป็นคนด ีมคีณุธรรม 
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12. จดัใหม้ชี่องทางใหพ้นักงานสามารถรอ้งเรยีน ในกรณีที�ไม่ไดร้บัความเป็นธรรม หรอืแจง้เบาะแส 
เกี�ยวกบัเรื�องที�อาจเป็นการกระทําผดิกฎหมาย รวมถงึมาตรการคุม้ครอง พนักงานผูร้อ้ง ที�เป็น
ระบบและยตุธิรรม 

13. บรษิทัฯ และตวัแทนองคก์รตอ้งสนบัสนุนการใชส้ทิธทิางการเมอืงของพนกังานดว้ยความเป็นกลาง 

14. ส่งเสรมิการมสีว่นร่วมของพนักงานในการเสนอแนะแนวทางในการปฏบิตังิาน และ/หรอืขอ้ ตกลง

ต่างๆ เพื�อใหเ้กดิประโยชน์แก่ทุกฝ่าย เพื�อสรา้งความสมัพนัธ์อนัดใีนการทาํงานร่วมกนั ภายใต ้
วฒันธรรมขององคก์รที�มุง่หวงั ความสามคัค ี

15. ส่งเสรมิใหพ้นักงานเขา้ร่วมกจิกรรมทั �งภายในและภายนอกซึ�งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสงัคม 
เพื�อสรา้งการมสี่วนร่วมและความผูกพนัต่อองค์กร ตามความเหมาะสมและดุลพนิิจของผูบ้งัคบั 
บญัชา 

 

 ความเท่าเทียมทางเพศ พฒันาบทบาทสตรีและเดก็ผูห้ญิง 
 บรษิทัใหค้วามเสมอภาคทางเพศเป็นศนูยก์ลางในการทาํงาน มกีรรมการบรษิทัที�เป็นผูห้ญงิมสีดัสว่น
44% ผูบ้รหิารที�เป็นผูห้ญงิมสีดัสว่น 20% และพนกังานที�เป็นผูห้ญงิมสีดัสว่น 86% โดยปะปนกนัในแตล่ะแผนก 
รวมถงึมกีารจา้งพนกังานที�เป็นผูพ้กิารใหม้โีอกาสไดท้าํงาน 
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ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 
ในปี 2564 บรษิทัพฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพการดําเนินงานดา้นความปลอดภยัอย่างต่อเนื�องเพื�อ

ลดความเสี�ยงจากการเจ็บป่วย บาดเจ็บหรือเสียชีวิต และดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานหรือลูกจ้างอย่าง
เหมาะสม โดยมกีารดาํเนินงานที�สาํคญัดงันี� กาํหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัเิกี�ยวกบัการดูแลความปลอดภยั
และสขุอนามยัของพนกังาน ดว้ยการตั �งคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้ม อาชวีอนามยัและความปลอดภยั เพื�อทาํหน้าที�
พฒันาโครงสรา้ง กายภาพ สิ�งแวดลอ้มใหม้คีวามปลอดภยัตามมาตรฐานสากล (Joint Commission International 
Accreditation Standard for Hospital : JCI) จดัอบรมใหค้วามรูพ้นักงานในเรื�องสิ�งแวดลอ้ม อาชวีอนามยัและ

ความปลอดภยัเป็นประจาํทกุปี จดัอบรมการป้องกนัการตดิเชื�อและควบคมุการกระจายเชื�อ สาํรวจสภาพแวดลอ้ม
ในการทาํงาน ประเมนิความเสี�ยงที�อาจจะเกดิขึ�น ตดิป้ายสญัลกัษณ์ ป้ายบ่งชี� ป้ายเตอืนในจุดเสี�ยงต่างๆ และจดั
ใหม้กีารตรวจสขุภาพพนกังานเป็นประจาํทกุปี   

ในปี 2564 พบกรณีการบาดเจบ็จากการทาํงานจาํนวน 10 ครั �งซึ�งลดลงจากปี 2563 ประมาณ 17% ทั �งนี�
บรษิทัไดม้มีาตรการป้องกนัอบุตัเิหตุโดยจดัอบรมใหค้วามรูเ้รื�องการป้องกนัและควบคมุการตดิเชื�อ และเรื�องความ
ปลอดภยัในการทํางาน สาํหรบัพนกังานใหม่และทบทวนความรูพ้นักงานเก่าทุกปี จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัการตดิ

เชื�อ และชดุป้องกนั (PPE) ในการปฏบิตังิานอยา่งเพยีงพอ กาํหนดใหม้กีารตรวจสอบอปุกรณ์กอ่นหลงัการใชง้าน
ใหอ้ยู่ในสภาพสมบูรณ์ พรอ้มใชง้านอยู่เสมอ และมกีารทบทวนสมรรถนะดา้นการพฒันาทกัษะการใชว้สัดุ และ
อปุกรณ์ทางการแพทยอ์ยา่งถกูตอ้งและปลอดภยั 

 

กิจกรรมเพื�อสร้างความผกูพนัของพนักงาน 

 โครงการตลาดนดัพนกังาน โดยใหพ้นกังานที�หยดุหรอืคนในครอบครวัพนกังานมาขายของใน

ชว่งเวลาพกักลางวนั 

 โครงการสรา้งการจดจาํ Core Value : I AM AHC 

 กจิกรรม Happy Birthday 
 

นโยบายและแนวปฏิบติัต่อลูกค้า/ผู้รบับริการ 

บรษิัทมนีโยบายใหค้วามสําคญัต่อการสร้างคุณค่าและเติบโตไปพร้อมกบัลูกคา้/ผู้รบับรกิารซึ�งได้รบั

ความไวว้างใจจากลกูคา้/ผูร้บับรกิารมาตลอดระยะเวลา 40ปี โดยบรษิทัเชื�อมั �นว่าการปฏบิตัติ่อลูกคา้/ผูร้บับรกิาร
ด้วยความจริงใจและสุภาพอ่อนน้อม และมเีจตจํานงที�จะแสวงหาวิธีการที�จะสนองความต้องการของลูกค้า/
ผูร้บับรกิาร ตลอดจนการปฏบิตัติ่อลกูคา้/ผูร้บับรกิารดว้ยความเป็นมอือาชพี มจีรรยาบรรณ และมคีวามเท่าเทยีม
กนั จะเป็นปัจจยัที�นําไปสูค่วามสาํเรจ็ของบรษิทั 

 

นโยบายและแนวปฏิบติัต่อชุมชนและสงัคม 

ตลอดระยะเวลา 40 ปีที�บรษิทัดําเนินธุรกจิด้วยความรบัผดิชอบต่อสุขภาพของคนในชุมชนและสงัคม

ตามปณิธานของผูก้อ่ตั �ง “ปณิธานของข้าพเจ้า เพื �อต้องการช่วยเหลือคนต่างจงัหวดั   ที �ไม่สามารถเข้ารบั

การรกัษาในโรงพยาบาลได้ ดงันั�นข้าพเจ้าและกลุ่มแพทยจ์ึงมีความตั �งใจสร้างโรงพยาบาลนี� ขึ�นมา : 

นายเอกพจน์ วานิช” ผา่นกจิกรรมต่างๆ ดงันี� 
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1. กจิกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื�อนที�กบัชุมชนโดยในปี 2564 ซึ�งเกิดสภาวะโรคระบาดโควิด-19 

บรษิัทตระหนักดีว่าการให้บรกิารด้านสุขภาพอย่างทั �วถึงและเท่าเทยีมเป็นที�พึ�งพงิใหก้บัคนในชุมชนได้ จึงมี
นโยบายใหบ้รกิารตรวจสขุภาพนอกสถานที� ตรวจคดักรองโรคโควดิ-19 และจดัสถานที�รกัษาพยาบาลใหเ้พยีงพอ
กบัการดูแลรกัษาผูป่้วย ตลอดจนการจดัหาแพทย์และพยาบาลตดิตามดูแลผูป่้วยตลอดระยะเวลาของการดูแล
รกัษาจนหายเป็นปกต ิและตดิตามดแูลหลงัจากรกัษาหาย อาท ิตดิตามใหผู้ป่้วยเขา้รบัการฉีดวคัซนีโรคโควดิ-19 

ใหค้รบถว้น 

2. จดัใหเ้ป็นสถานที�ฉีดวคัซนีโรคโควดิ-19 ใหก้บัประชาชนทั �งในและนอกสถานที�เพื�ออํานวยความ

สะดวกและสง่เสรมิใหป้ระชาชนไดร้บัการฉีดวคัซนีใหไ้ดม้ากที�สดุตามนโยบายของรฐับาล 

3. ร่วมกบัหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนอื�นๆ ในการส่งเสรมิสุขภาพใหก้บัประชาชนทั �งใน

จงัหวดัชลบุรแีละใกลเ้คยีง 

4.  ใหค้วามรูด้า้นสขุภาพผา่นสื�อโซเชยีลมเีดยีต่างๆ รวมถงึการใหค้วามรูด้า้นสุขศกึษาและการป้องกนั

โรคกบัสถาบนัการศกึษาต่างๆ  

5. โครงการเอกชลปันนํ�าใจให้เลือด จัดให้มีการรับบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื�องทุกปีโดยร่วมกับ

สภากาชาดไทย จงัหวดัชลบุร ีเพื�อสร้างเป็นคลงัโลหติสํารองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินต่างๆ ในปี 2564 ที�ผ่านมา 
บรษิทัจดักจิกรรมโครงการ “เอกชลปันนํ�าใจใหเ้ลอืด” ทั �งหมด 3 ครั �ง มผีูเ้ขา้รว่มบรจิาคโลหติทั �งสิ�น 71 ราย  

 

 

  
กิจกรรมให้บริการตรวจโควิด-19 เชิงรกุ โครงการฉีดวคัซีนไข้หวดัใหญ่ให้กบัเดก็ 

  

โครงการเอกชลปันนํ�าใจให้เลือด ให้ความรู้ด้านสขุภาพผ่านสื�อโซเซียลมีเดีย 
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การวิเคราะหแ์ละคําอธิบายของฝ่ายจดัการ  
(Management Discussion and Analysis : MD&A) 
 

ผลการดาํเนินงาน และความสามารถในการทาํกาํไร 

งบกาํไรขาดทุน(หน่วย: ล้านบาท) 2564 2563 เปลี�ยนแปลง 

รายได้ 
   

   รายไดค้า่รกัษาพยาบาล 1,811.88 1,405.47 28.9% 

   รายไดอ้ื�น 37.65 35.06 7.4% 

รวมรายได้ 1,849.53 1,440.53 28.4% 

ค่าใช้จ่าย 
   

   ตน้ทนุคา่รกัษาพยาบาล 1,407.58 1,244.52 13.1% 

   คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 120.33 106.36 13.1% 

รวมค่าใช้จ่าย 1,527.92 1,350.88 13.1% 

   กาํไรคา่ใชจ้่ายจากการดาํเนินงาน 321.62 89.65 258.7% 
กาํไรกอ่นหกัดอกเบี�ย ภาษคีา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย    

(EBITDA)  390.33 158.38 146.5% 
อตัรากาํไรกอ่นหกัดอกเบี�ย ภาษคีา่เสื�อมราคาและคา่ตดั
จาํหน่าย (EBITDA Margin) 21.1% 11.0% 

   ตน้ทนุทางการเงนิ 0.12 0.20 -36.3% 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 321.49 89.46 259.4% 

   คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 63.05 17.26 265.4% 

กาํไรสาํหรบัปี 258.44 72.20 258.0% 

กาํไรต่อหุ้นขั �นพื�นฐาน (บาทต่อหุ้น) 1.72 0.48 
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รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 
รายได้รวมของโรงพยาบาลทั �งสองแห่งปี 2564เท่ากบั1,849.53 ล้านบาท เพิ�มขึ�นจากปี 2563 เป็น

จาํนวน409.00 ลา้นบาท หรอื 28.4%โดยสาเหตุหลกัเกดิจากรายไดข้องผูป่้วยในโดยเฉพาะผูป่้วยโควดิ-19 ที�เพิ�ม
สงูขึ�นมากเนื�องจากเหตุการณ์โรคระบาดวกิฤตในประเทศไทยช่วงเดอืนเมษายน ถงึ กนัยายน ปี 2564 ทําให้
ภาครฐัมนีโยบายควบคมุการแพรร่ะบาดผูป่้วยโควดิ-19  ซึ�งทางบรษิทัฯไดเ้ลง็เหน็ถงึความสาํคญัของสถานการณ์
และไดด้ําเนินการขยายศกัยภาพการดูแลรกัษาโรคโควดิ-19 ใหค้รบวงจร ไดแ้ก่ การจดัตั �งหอ้งปฏบิตักิารตรวจ 

RT-PCR เพื�อคดักรองโรคโควดิ-19 ใหก้บัผูร้บับรกิาร, จดัตั �งหอผูป่้วยในเฉพาะกจิ (Hospitel) จํานวน 250 เตยีง 
และ โรงพยาบาลสนาม (กรณีโรงแรม) จํานวน 1,500 เตยีง เพื�อดูแลผูป่้วยที�ไม่มอีาการหรอือาการเล็กน้อย 
(เกณฑส์เีขยีว) รวมทั �งการปรบัปรุงหอผูป่้วยในและหอผูป่้วยวกิฤตเพื�อรองรบัผูป่้วยโควดิ-19 ที�อาการปานกลาง
ถงึรุนแรง (เกณฑส์เีหลอืงและสแีดง) รวมถงึการบรกิารฉีดวคัซนีตา้นโควดิ-19 เพื�อสรา้งภูมคิุม้ใหก้บัประชาชน
อยา่งทั �วถงึ 
 

รายได้อื�น 
รายไดอ้ื�นของปี 2564 เทา่กบั 37.65 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปีกอ่น2.59ลา้นบาท คดิเป็น7.4% สาเหตุหลกั

เกดิจากเงนิปันผลรบัจาก บมจ. กรงุเทพดุสติเวชการ ที�ปรบัตวัสงูขึ�น 
 

ต้นทุนค่ารกัษาพยาบาล 

ตน้ทนุคา่รกัษาพยาบาลและคา่ใชจ้่ายในการบรหิารรวมทั �งสองโรงพยาบาล(รวมค่าเสื�อมราคาและค่าตดั

จาํหน่าย)ของปี 2564 เทา่กบั 1,527.92 ลา้นบาทเพิ�มขึ�นจากปีกอ่น 177.04 ลา้นบาท คดิเป็น 13.1%  

โดยแบ่งเป็นค่าใชจ้่ายส่วนของต้นทุนค่ารกัษาพยาบาล ปี 2564 เท่ากบั 1,407.58 ลา้นบาทเพิ�มขึ�น

163.06 ลา้นบาท ปัจจยัหลกัคอืตน้ทุนยา เวชภณัฑก์ารปรบัปรุงพื�นที�สําหรบัการดูแลผูป่้วยโรคโควดิ-19 และ
ค่าใชจ้่ายผลตอบแทนพนักงานที�ผนัแปรตามรายได้ค่ารกัษาพยาบาลที�เพิ�มขึ�นเนื�องจากโรงพยาบาลได้ขยาย
ศกัยภาพการดแูลรกัษาโรคโควดิ-19 แบบครบวงจร  

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ปี 2564เท่ากบั 120.33ล้านบาทเพิ�มขึ�น13.97ล้านบาทซึ�งสาเหตุหลกัเกดิจาก

ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนพนักงานที�เพิ�มขึ�นตามรายได้ค่ารกัษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการรบัรองมาตรฐาน 

JCI(Joint Commission International) 

กาํไรกอ่นหกัดอกเบี�ย ภาษ ีคา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (EBITDA) ของบรษิทัฯ เท่ากบั 390.33ลา้น

บาท เพิ�มขึ�นจากปี 2563เทา่กบั 231.95 ลา้นบาทคดิเป็น 146.5% และอตัรากาํไรก่อนหกัดอกเบี�ย ภาษ ีค่าเสื�อม
ราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (EBITDA Margin) ของบรษิทัเทา่กบั 21.1% เปรยีบเทยีบกบั 11.0% ในปี 2563 
 

ต้นทุนทางการเงิน 
เนื�องจากมาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบบัที� 16 สญัญาเชา่ทาํใหบ้รษิทัฯ มกีารบนัทกึหนี�สนิตามสญัญา

เชา่ เทา่กบั 0.12ลา้นบาท 
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ภาษีเงินได้ 
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลของปี 2564 เท่ากบั 63.05 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น45.80 ลา้นบาท จากปี 2563 หรอืคดิ

เป็น 265.4% ซึ�งเป็นรายจ่ายที�ผนัแปรตามกาํไรของบรษิทัฯ  

 

กาํไรสทุธิสาํหรบัปี 
 ในปี 2564 บริษัท มีกําไรสุทธ ิ 258.44 ล้านบาท เพิ�มขึ�นจากปีก่อน186.24 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
258.0% และมกีําไรต่อหุน้ข ั �นพื�นฐานของปี 2564 และ ปี 2563 เท่ากบั 1.72 บาทต่อหุน้และ 0.48 บาทต่อหุน้
ตามลาํดบั 
 

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 

กาํไรเบ็ดเสรจ็รวม ของปี 2564 เท่ากบั 293.83 ล้านบาท เพิ�มขึ�นจากปีก่อน 248.56 ล้านบาท คดิเป็น 

549.1% เกดิจากกําไรสุทธทิี�ปรบัตวัเพิ�มขึ�นจากปีก่อน 186.24 ล้านบาท การตมีูลค่ายุตธิรรมของตราสารทุน 
บมจ. กรงุเทพดุสติเวชการ ที�ปรบัมลูคา่เพิ�มขึ�น 33.42 ลา้นบาท และการวดัมลูคา่ใหมข่องผลประโยชน์พนกังานที�
กาํหนดไวท้ี�เพิ�มขึ�น 28.90 ลา้นบาท 

 

ความสามารถในการบริหารทรพัยสิ์น 

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) 2564 2563 เปลี�ยนแปลง 

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 1,408.19 971.54 44.9% 

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 921.03 929.38 -0.9% 

รวมสินทรพัย ์ 2,329.22 1,900.92 22.5% 

 

รวมหนี�สนิหมนุเวยีน 394.14 218.04 80.8% 

รวมหนี�สนิไมห่มนุเวยีน 80.90 85.15 -5.0% 

รวมหนี�สิน 475.04 303.19 56.7% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,854.18 1,597.73 16.1% 

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,329.22 1,900.92 22.5% 
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สินทรพัย ์
ส่วนประกอบที�สําคญัของสนิทรพัย์ที�มกีารเปลี�ยนแปลงที�เป็นนัยสําคญัและคุณภาพของสนิทรพัย์ ณ 

วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 มดีงันี� 

- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด เท่ากบั360.39ล้านบาท เพิ�มขึ�นจากปีก่อน 224.48ล้านบาท 
แปรตามผลประกอบการของธุรกจิที�เตบิโตขึ�น 

- ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�หมนุเวยีนอื�น เท่ากบั78.35 ลา้นบาทเพิ�มขึ�นจากปีก่อน 13.05ลา้นบาทแปร
ตามผลประกอบการของธุรกจิที�เตบิโตขึ�นซึ�งส่วนใหญ่เป็นลูกหนี�การคา้ปัจจุบนัที�ยงัไม่ครบกาํหนด
ชาํระและอยู่ในเงื�อนไขการชาํระหนี�ของบรษิทัฯทั �งสิ�น โดยมรีะยะเวลาเกบ็หนี�เฉลี�ย12วนัซึ�งลูกหนี�
เหล่านี�ลว้นเป็นลกูหนี�ที�มคีณุภาพ ทั �งจากหน่วยงานภาครฐั บรษิทัประกนัภยับรษิทัประกนัชวีติ และ

บรษิทัที�มสีญัญาสง่ตวัพนกังานมารกัษากบัโรงพยาบาล ทั �งนี�บรษิทัฯ ไดม้กีารพจิารณาทบทวนการ
ตั �งค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญและการตดัหนี�สญู เป็นประจําทุกไตรมาส ตามมาตรฐานการรายงานทาง
บญัชทีี�ไดก้าํหนดไว ้

 

 บาท 

ลูกหนี�การค้า 2564 ร้อยละ 2563 ร้อยละ 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 34,378,352 62.5% 44,698,984 74.4% 

เกินวนัครบักาํหนดชาํระ     

   น้อยกว่า 3 เดอืน 18,185,626 33.1% 14,261,354 23.7% 

3 – 6 เดอืน 3,558,464 6.5% 614,175 1.0% 

6 – 12 เดอืน 973,040 1.8% 605,428 1.0% 

 มากกว่า 12 เดอืน 190,939 0.3% 882,824 1.5% 

รวมลกูหนี�การคา้ 57,286,421 104.2% 61,062,765 101.6% 

หกั คา่เผื�อหนี�สงสยัจะสญู (2,323,726) -4.2% (972,095) -1.6% 

สทุธิ 54,962,695 100.0% 60,090,670 100.0% 

 

- รายไดค้่าบรกิารทางการแพทยค์า้งรบั เท่ากบั149.65ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปีก่อน103.08 ลา้นบาท 

สาเหตุหลกัคอืบรษิทัไดป้ระมาณรายไดจ้ากสาํนักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาตกิรณีผูป่้วยดว้ย
โรคโควดิ-19 

- สนิคา้คงเหลอื เท่ากบั 51.36ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน0.68ล้านบาท เพื�อใชร้องรบัปรมิาณผูป่้วย

นอกและผูป่้วยในและสาํหรบัการตรวจโควดิ-19ซึ�งบรษิทัฯ พจิารณาแลว้ว่าสนิคา้คงเหลอืทั �งหมด
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เป็นสนิทรพัยท์ี�มคีุณภาพ มกีารหมุนเวยีนเบกิจ่ายตลอดเวลา โดยมรีะยะเวลาขายสนิคา้เฉลี�ย 13 
วนั จงึไมจ่าํเป็นตอ้งตั �งคา่เผื�อสนิคา้เสื�อมสภาพหรอืลา้สมยัแต่อยา่งใด 

- สนิทรพัย์ทางการเงนิหมุนเวยีนอื�น เท่ากบั 768.44ล้านบาทเพิ�มขึ�นจากปีก่อน 96.73 ล้านบาท
เนื�องจากบรษิทัฯไดนํ้าเงนิสดที�ไดจ้ากผลประกอบที�เพิ�มขึ�นมาลงทุนในกองทุนรวมตราสารรฐัตลาด

เงนิที�มสีภาพคล่องสงู 

- สนิทรพัย์ทางการเงนิไม่หมุนเวียนอื�นเท่ากบั 153.33ล้านบาท เพิ�มขึ�น15.33ล้านบาทเนื�องจาก
มลูคา่ของตราสารทนุ บมจ. กรงุเทพดุสติเวชการ ปรบัตวัเพิ�มขึ�น 

- ที�ดนิ อาคาร และอปุกรณ์สทุธ ิเทา่กบั718.68 ลา้นบาทลดลงจากปีกอ่น 21.38 ลา้นบาทโดยบรษิทัฯ

ได้มกีารทบทวนแผนการลงทุนในการซื�อเครื�องมอืแพทยแ์ละปรบัปรุงอาคารและสถานที�สําหรบัปี 
2564 ลดลง และมุ่งเน้นไปเพื�อปรบัปรุงพื�นที�ในการรองรบัดูแลรกัษาผู้ป่วยโควิด-19 เพื�อให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์โดยในปี2564มมีลูคา่เงนิลงทนุเป็นจาํนวน 38.68ลา้นบาท 

- สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้เท่ากบั7.06 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น3.03 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่มาจากอุปกรณ์

สาํนกังานซึ�งคอืคอมพวิเตอรท์ี�บรษิทัฯมกีารทาํสญัญาเชา่เกดิขึ�น 

 

หนี�สินและแหล่งที�มาของเงินทนุ 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

โครงสรา้งทางการเงนิของบรษิทัฯอยู่ในเกณฑท์ี�แขง็แกร่ง โดยอตัราส่วนหนี�สนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม2564 และ 2563 เท่ากบั 0.26 เท่า และ 0.19 เท่า ตามลําดบั ซึ�งบรษิัทฯยงัคงนโยบาย

จดัการและควบคมุโครงสรา้งทางการเงนิที�รดักมุโดยยงัคงรกัษาอตัราส่วนทางการเงนิและสภาพคล่องอยู่ในระดบั
ที�เหมาะสม 
 

หนี�สิน 
บรษิทัฯมหีนี�สนิรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564เท่ากบั 475.04ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปีก่อน 171.85ลา้น

บาท โดยบรษิทัฯ อยูใ่นภาวะปลอดหนี�เงนิกูย้มืทั �งระยะสั �นและระยะยาวหนี�สนิส่วนใหญ่ที�มเีกดิจากเจา้หนี�การคา้
ซึ�งก็ได้รบัการชําระเงนิตรงเวลาเสมอ โดยหนี�สินที�เพิ�มขึ�นอย่างมีนัยสําคญั สาเหตุหลกัเกดิจากเจ้าหนี�จาก

กจิกรรมการใหบ้รกิารดแูลรกัษาโรคโควดิ-19 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวน1,854.18 ล้านบาท และ
1,597.73  ลา้นบาท ตามลําดบั เพิ�มขึ�น256.45ลา้นบาท โดยสาเหตุหลกัมาจากผลประกอบการที�เตบิโตขึ�นและ
มูลค่าตราสารทุน บมจ. กรุงเทพดุสติเวชการที�ปรบัตวัเพิ�มขึ�นซึ�งเห็นได้ว่าบรษิัทฯ ยงัสามารถทํากําไรสะสม

เพิ�มขึ�นไดอ้ยา่งต่อเนื�อง  
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สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทนุ 

งบกระแสเงินสด (หน่วย: ล้านบาท) 2564 2563 เปลี�ยนแปลง 

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 394.75 199.84 97.5% 

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ -128.97 -236.17 45.4% 

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ -41.30 -71.42 42.2% 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) - สทุธิ 224.48 -107.75 308.3% 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัตน้ปี 135.91 708.14 -80.8% 

หกัเงนิลงทนุชั �วคราวที�ถูกจดัประเภทมาตรฐานรายงานทางการเงนิใหม ่ - -464.49 -100.0% 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ�นปี 360.39 135.91 165.2% 

 

- กระแสเงนิสดจากการดําเนินงานเท่ากบั394.75 ล้านบาท เทียบกบั 199.84ล้านบาทในปี 2563
สาเหตุหลกัเกดิจากกาํไรจากการดาํเนินงานกอ่นการเปลี�ยนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิดําเนินงาน
ที�เพิ�มขึ�นเทา่กบั403.08ลา้นบาท ปรบัปรุงดว้ยรายการเปลี�ยนแปลงรายไดค้่าบรกิารทางการแพทย์

คา้งรบัเพิ�มขึ�น103.85 ล้านบาท และ ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายซึ�งส่วนใหญ่คอืผลประโยชน์พนักงานและ
แพทยล์ดลง112.78 ลา้นบาท 

- กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ จาํนวน 128.97 ลา้นบาท เทยีบกบั 236.17ลา้นบาทในปี 2563 
สาเหตุหลกัเกดิจากบรษิทัไดท้บทวนและชะลอโครงการลงทุนตามแผนเดมิของปี 2564 และมุ่งเน้น

การปรบัปรุงพื�นที�สาํหรบัการดูแลผูป่้วยโรคโควดิ-19 ใหค้รบวงจรเพื�อสอดคลอ้งกบัสถานการณ์โค
วดิ-19และมกีารนําเงนิสดมาลงทนุในกองทนุรวมตราสารรฐัตลาดเงนิที�มสีภาพคล่องสงูเพิ�มขึ�น 

- กระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ จํานวน 41.30 ล้านบาท เทยีบกบั 71.42ล้านบาทในปี 
2563 สาเหตุหลกัคอืการจ่ายปันผลในปี 2564 ลดลงเนื�องจากผลประกอบการในปี 2563 ที�ลดลง  

- เงนิลงทนุชั �วคราวที�ถูกจดัประเภทมาตรฐานรายงานทางการเงนิใหม่ จํานวน 464.49 ลา้นบาท คอื
เงนิลงทุนระยะสั �นอายุไม่เกนิ 3 เดอืน ที�จดัอยู่ในหมวดเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ ปี 
2562มาจดัในหมวดสนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอื�นใน ณ ปี 2563 จาํนวน 464.49 ลา้นบาท 

  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม2564 บรษิทัฯ มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดสุทธจิํานวน 360.39 ลา้นบาท  
เพิ�มขึ�นสุทธ ิ224.48ล้านบาท เนื�องจากผลประกอบการปี 2564 ที�เพิ�มขึ�นมาก โดยบรษิทัฯยงัสามารถรกัษา
กระแสเงนิสดไดด้ ี
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อตัราส่วนสภาพคล่องที�สาํคญั 
ในปี 2564 และ 2563บรษิทัฯ มอีตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) อยู่ที� 3.57 เท่า และ4.46 เท่า 

ตามลาํดบั ในขณะที�มอีตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็ (Quick Ratio) อยูท่ี� 3.44 เทา่ และ 4.22 เทา่ ตามลาํดบัทั �งนี�
เมื�อพจิารณาจากอตัราส่วนสภาพคล่องประเภทต่างๆ พบว่า สภาพคล่องของบรษิทัฯ อยู่ในเกณฑ์ที�ด ีแสดงถงึ
ศกัยภาพในการชาํระภาระผกูพนัระยะสั �นไดเ้ป็นอยา่งด ี
 

ภาระผกูพนัด้านหนี�สิน และการบริหารจดัการภาระนอกงบดลุ 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564บรษิทัฯ มภีาระผูกพนัจากหนังสอืคํ�าประกนัของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ�ง 

โดยใช้เงนิฝากประจําของบรษิทัฯ เป็นหลกัประกนัการใชไ้ฟฟ้าต่อการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค และหลกัประกนัต่อ

สาํนกังานประกนัสงัคม ในวงเงนิรวม 24.25 ลา้นบาท 
 

ปัจจยัและอิทธิพลหลกัที�อาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินการหรือฐานะทางการเงินในอนาคต  
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันที�ยงัมีการระบาดทั �วโลก และได้เกิด

เหตุการณ์ระบาดวกิฤตในประเทศไทยชว่งเดอืนเมษายน ถงึ กนัยายน ปี 2564 ทาํใหภ้าครฐัมนีโยบายใหค้วบคุม
การแพร่ระบาดผูป่้วยโควิด-19 บรษิทัฯ จงึได้จดัตั �งหอผูป่้วยเฉพาะกจิ (Hospitel) และโรงพยาบาลสนาม เพื�อ
รองรบัผูป่้วย รวมถงึการใหบ้รกิารฉีดวคัซนีตา้นโควดิ-19 เพื�อสรา้งภมูคิุม้กนัใหก้บัประชาชนอยา่งทั �วถงึ 

บรษิทัฯไดป้ระเมนิถงึปัจจยัและอทิธพิลหลกัที�อาจมผีลกระทบต่อการดําเนินการหรอืฐานะทางการเงนิใน

อนาคตเป็น 3 ปัจจยัหลกั คอื 

1. สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19  

 การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 ทาํใหผู้ป่้วยจากต่างประเทศเดนิทางเขา้มารกัษาที�ประเทศไทยได้

อย่างจํากดั ส่งผลใหโ้รงพยาบาลภาคเอกชนต้องปรบัตวัรบัสถานการณ์โดยใหบ้รกิารแก่ชาวไทยมากขึ�น ซึ�งจะ
เกดิการแขง่ขนัทางธุรกจิโรงพยาบาลภาคเอกชนที�จะรุนแรงขึ�นและส่งผลต่อผลประกอบการ  ทาํใหบ้รษิทัฯมกีาร
พฒันาคณุภาพทั �งในดา้นการรกัษาที�ซบัซอ้นมากขึ�นโดยมุง่เน้นแพทยผ์ูเ้ชี�ยวชาญสาขาเฉพาะทางเพิ�มขึ�น โดยนํา
เครื�องมอืการแพทย์ที�ทนัสมยัมาเพื�อเพิ�มประสทิธภิาพการรกัษาใหค้รบวงจร รวมทั �งปรบัปรุงโครงสรา้งหอพกั
ผูป่้วยใหท้นัสมยัและเป็นไปตามแนวทางการดูแลผูป่้วยตดิเชื�อและคงไว้ซึ�งมาตรฐานคุณภาพระดบัสากล JCI 

(Joint Commission International) 

 แมว้่าโรคโควดิ-19 จะเกดิสายพนัธุ์ใหม่ คอื “โอไมครอน” (Omicron) แต่จากมาตรการควบคุมการ

แพร่ระบาดโรคโควดิ-19 ของภาครฐั เช่น จดัตั �งศูนย์รองรบัผูป่้วยโควดิ-19 ใหท้ั �วถงึ, การตรวจคดักรองดว้ยชุด
ตรวจ ATK (Antigen Test Kit)  และการกระจายการฉีดวคัซนีตา้นไวรสัโควดิ-19 ที�เพิ�มขึ�น ทาํใหท้ศิทางของ
จํานวนผูต้ดิเชื�อและจํานวนผูป่้วยเสยีชวีติมแีนวโน้มที�ลดลงโดยทางบรษิทัฯไดต้ดิตามสถานการณ์โรคระบาดโค
วดิ-19 และนโยบายจากภาครฐัอยา่งใกลช้ดิเพื�อเตรยีมแผนการรบัมอืไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

 สาํหรบัปัจจยัดา้นกาํลงัซื�อของผูร้บับรกิารในประเทศที�ยงัชะลอตวั และแนวโน้มพฤตกิรรมผูบ้รโิภค

ที�เน้นดแูลสขุภาพมากขึ�นเพื�อลดการเขา้รกัษาที�โรงพยาบาล  ทาํใหบ้รษิทัไดเ้พิ�มชอ่งทางการเขา้ถงึการรกัษาโดย
ใช้เทคโนโลยบีรกิารทางการแพทย์ ได้แก่ ปรกึษาแพทย์ทางไกล (Telemedicine), ปรกึษาแพทย์ผ่านระบบ

ออนไลน์ตลอด 24 ชั �วโมงและบรกิารเจาะเลอืด/ทาํแผลเบื�องตน้ที�บา้น เป็นตน้ 
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 ในส่วนของอุตสาหกรรมท่องเที�ยวเชิงสุขภาพและอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical 

tourism) ซึ�งเป็นนโยบายที�มุ่งส่งเสรมิใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางทางการแพทย ์(Medical hub) นับเป็นแรง
ขบัเคลื�อนหลกัที�สําคญัสําหรบัของธุรกจิโรงพยาบาล ซึ�งทางบรษิทัฯได้ตดิตามในส่วนของนโยบายและกฎขอ้
ระเบยีบต่างๆ ควบคูก่บัทศิทางการฟื�นตวัของตลาด Medical tourism เพื�อที�ไดเ้ตรยีมการวางแผนเพิ�มการรกัษา
เฉพาะสาขาเชน่ ศนูยโ์รคผวิหนงัและศนูยเ์วชศาสตรช์ะลอวยั เป็นตน้ 

 

2. บคุลากรทางการแพทยแ์ละพยาบาล 

 จากแนวทางของบรษิัทฯที�ต้องการเพิ�มศกัยภาพทางการรกัษาโรคที�ซบัซ้อน โดยสรรหาแพทย์
ผู้เชี�ยวชาญสาขาเฉพาะทางเพิ�มขึ�น แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบนัธุรกจิโรงพยาบาลภายในประเทศทุกแห่งยงั
ประสบกบัปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ซึ�งการผลิตบุคลากรดงักล่าวต้องพึ�งพา
ภาครฐัเป็นหลกั ทาํใหบ้รษิทัฯ ตอ้งแขง่ขนักบัผูป้ระกอบการรายอื�นในการรกัษาบุคลากรที�มคีวามรูค้วามชาํนาญ

ใหอ้ยูก่บับรษิทัฯ ส่งผลใหต้น้ทุนในการดําเนินงานของบรษิทัฯเพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�อง ดว้ยการปรบัอตัราเงนิเดอืน
คา่ครองชพี รวมทั �งสวสัดกิารอื�นๆ ทั �งนี�โรงพยาบาลมมีาตรฐานกาํหนดคา่ตอบแทนสวสัดกิารใหใ้กลเ้คยีงกบัธุรกจิ
โรงพยาบาลในพื�นที�ใกลเ้คยีง รวมทั �งโรงพยาบาลมรีะบบการประเมนิผลการปฏบิตัขิองบุคลากรที�ชดัเจนยุตธิรรม 
และสง่เสรมิใหบุ้คลากรทกุสาขามโีอกาสเพิ�มพนูความรูเ้พื�อเพิ�มประสทิธภิาพการทาํงานอกีดว้ย 

 

3. นโยบายจากภาครฐั 

 นโยบายภาครัฐจะมุ่งเน้นถึงความสามารถในการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนที�ดี ซึ�ง
สอดคลอ้งกบัพนัธกจิของโรงพยาบาลที�จะมุง่เน้นการรกัษาผูป่้วยกลบัตามมาตรฐานการรกัษาแบบสากล อย่างไร

กต็ามบรษิทัฯสามารถปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบันโยบายภาครฐัที�จะดูแลรกัษาผูป่้วยตามมาตรฐานสากลและคงไว้
ซึ�งความสามารถทางการแขง่ขนัทางธุรกจิ เช่น นโยบาย “เจบ็ป่วยฉุกเฉินวกิฤต มสีทิธทิุกที�” (UCEP), ประกาศ
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสนิค้าและบรกิาร (กกร.) ที�กําหนดให้ ยารกัษาโรค เวชภณัฑ์ ค่าบรกิารทาง
การแพทย์ และบริการอื�นของสถานพยาบาลเกี�ยวกบัการรกัษาโรค เป็นสินค้าและบริการควบคุม เป็นต้น 
นอกจากนี�บรษิัทฯ ยงัติดตามและศกึษาขอ้มูลความคบืหน้าของโครงการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกของ

ประเทศไทย (EEC) เพื�อประเมนิผลกระทบและโอกาสทางธุรกจิที�มตี่อบรษิทัฯ 

 แมว้่าผลกระทบจากโรคระบาดโควดิ-19 นั �นยงัมคีวามไม่แน่นอนรวมถงึยงัไม่สามารถคาดการณ์

แนวโน้มและระยะเวลาของผลกระทบที�เกดิขึ�นได ้แต่การเตบิโตของธุรกจิโรงพยาบาลยงัมแีนวโน้มที�จะขยายตวั
เพิ�มขึ�น ตามอุปสงคใ์นประเทศและต่างประเทศที�เริ�มฟื�นตวัอย่างต่อเนื�อง ซึ�งทางบรษิทัฯกย็งัมคีวามมุ่งมั �นที�จะ
พฒันาคณุภาพการรกัษา นําเสนอบรกิารทางการแพทยท์ี�ครบวงจรยิ�งขึ�นและบรหิารจดัการทรพัยากรที�มอียู่อย่าง
มปีระสทิธภิาพเพื�อรกัษาไวซ้ึ�งความสามารถในการแขง่ขนัและสรา้งกาํไร 
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ขอ้มลูทั�วไปและขอ้มลูสาํคญัอื�น 

 

ข้อมลูทั �วไปของบริษทั 

สาํนักงานใหญ่ตั �งอยู่ที�  

 

โรงพยาบาลเอกชล 

เลขที� 68/3 ถนนพระยาสจัจา ตาํบลบา้นสวน อาํเภอเมอืง 

จงัหวดัชลบุร ี20000 

ที�ตั �งสาํนักงานสาขา โรงพยาบาลเอกชล 2 

เลขที� 31/2 ถนนอา่งศลิา ตาํบลเสมด็ อาํเภอเมอืง จงัหวดัชลบุร ี

20000 

โทรศพัท์ / โทรสาร / เวบ็ไซต ์ โทรศพัท ์0-3893-9888 โทรสาร 0-3893-9800 

เวบ็ไซต ์  http://www.aikchol.com 

ประเภทธรุกิจ โรงพยาบาลเอกชน 

เลขทะเบียนบริษทั บมจ.0107537001064 

ทุนจดทะเบียน 150,000,000บาท 

ทุนจดทะเบียนชาํระแล้ว 149,909,264บาท 

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

ปีที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย 

10 มกราคม 2535 

ชื�อย่อหลกัทรพัย ์ AHC 

รอบปีบญัชี 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 

หน่วยงานอ้างอิง  

ผู้สอบบญัชี บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจาํกดั 

178 ซอยเพิ�มทรพัย ์(ประชาชื�น20) ถนนประชาชื�น แขวงบาง

ซื�อ เขตบางซื�อ กรงุเทพมหานคร 10800 

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

เวบ็ไซต ์  https://www.dharmniti.co.th/ 
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ที�ปรึกษากฎหมาย บรษิทั ที�ปรกึษากฎหมายสากล จาํกดั 

175 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร 

กรงุเทพมหานคร 10120.  

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

เวบ็ไซต ์  http ://www.ilct.co.th 

นายทะเบียนหลกัทรพัย ์ บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

93  ชั �น 14 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง  

เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400 

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

ข้อพิพาททางกฎหมาย 
ขอ้มลู ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัไมม่ขีอ้พพิาททางกฎหมายที�มผีลกระทบดา้นลบต่อสนิทรพัย์

ของบรษิทั ที�มมีลูคา่สงูกว่า รอ้ยละ 5 ของสว่นของผูถ้อืหุน้  
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กิจกรรมให้ความรู้การช่วยชีวิตขั �นพื�นฐาน 

 
ร่วมกบัสาํนักงานประกนัสงัคม จงัหวดั ชลบรีุ ดาํเนินการตรวจคดักรองเชื�อไวรสั Covid-19 (เชิงรกุ) 

ให้กบัผู้ประกนัตน ณ สถานประกอบการในจงัหวดัชลบุรี 
 

    
สนับสนุนนโยบายภาครฐั ให้บริการฉีดวคัซีนโควิด-19 ทั �งในและนอกสถานที�  

 

    

กิจกรรมโครงการ Ready Set Mom Club เพื�อเป็นการให้ความรู้แก่มารดาก่อนคลอดบตุร ตลอดจน

วิธีการดแูลรกัษาบตุรก่อนคลอด และหลงัคลอด  

ให้ทารกได้เติบโตขึ�นอย่างมีสขุอนามยัที�ดี มารดามีสุขภาพที�แขง็แรง 
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ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้รบัการฝึกอบรม 

เพื�อเพิ�มเติมทกัษะความรู้ทั �งในสายวิชาชีพและที�เกี�ยวข้องกบัการทาํงาน 

 

 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกเพศมีโอกาส

แสดงความรู้ ความสามารถและมีโอกาส

ก้าวหน้าในอาชีพอย่างเท่าเทียมกนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

สนับสนุนทุนการศึกษาให้กบับตุรพนักงาน  
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ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 บริษัทจดัให้มีตลาดนัดเอกชล ในช่วงเวลาพกักลางวนั โดยเปิดโอกาสให้

พนักงานที�หยุด หรือครอบครวัของพนักงานที� ว่างงานสามารถเข้ามาขายของ เพื�อสร้างงาน สร้างรายได้

เพิ�มเติม ให้กบัพนักงาน ในสถานการณ์ที�มีความยากลาํบากในการใช้ชีวิต 

 

 

 
 

บริษทัตระหนักดีว่า โรงพยาบาลใช้ทรพัยากรนํ�าใน

ปริมาณที�สงูมากและนํ�าเสียที�ปล่อยออกสู่ธรรมชาติ  
อาจถกูปนเปื� อนด้วยเชื�อโรคต่างๆ จึงให้ ความสาํคญักบัการบาํบดันํ�าเสียก่อนปล่อยสู่แหล่งนํ�าธรรมชาติ โดย

จดัสร้างบอ่บาํบดัระบบจานหมุนชีวภาพ เพื�อลดมลภาวะการเกิดก๊าซเรือนกระจก นํ�าที�ถกูปล่อยออกต้องได้ค่า

ตามมาตรฐานซึ�งบริษทัมีหน่วยงานภายในตรวจสอบทุกวนัและมีผู้ตรวจประเมินจากหน่วยงาภายนอกเข้ามา

ตรวจสอบทุกเดือน เป็นไปตามมาตรฐาน JCI 

กิจกรรม Happy Birthday เพื�อสร้างความสขุ

ในการทาํงานให้กบัพนักงานทุกคน  
 



 

 
 
 

 

                              

“โครงการ

บรษิทัมอบเครื�องพน่ละอองฝอย ใหก้บัมลูนิธธิรรมรศัมมีณีรตัน์ เพื�อสนบัสนุนการชว่ยเหลอืผูป่้วยโควดิ

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หุ้นส่วนเพื�อการพฒันา เป็นการสร้างพนัธมิตรเพื�อสร้าง

เครือข่ายการให้บริการที�ดีที�สดุกบัผู้มีส่วนได้เสียของ

บริษทั อาทิ สร้างพนัธมิตรกบั Bumrungrad Health 

Network การสร้างพนัธมิตรร่วมกบับริษทัประกนัชีวิต 

บริษทัประกนัภยัทั �งในและต่างประเทศ เพื�อวางรากฐาน

ลูกค้ากลุ่มใหม่ 
 

 

  253.2 KG. 
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โครงการเอกชล 40 ปีส่งต่อความห่วงใย สู้ภยัโควิด-19” 

มอบเครื�องพน่ละอองฝอย ใหก้บัมลูนิธธิรรมรศัมมีณีรตัน์ เพื�อสนบัสนุนการชว่ยเหลอืผูป่้วยโควดิ

เป็นการสร้างพนัธมิตรเพื�อสร้าง

เครือข่ายการให้บริการที�ดีที�สดุกบัผู้มีส่วนได้เสียของ

Bumrungrad Health 

สร้างพนัธมิตรร่วมกบับริษทัประกนัชีวิต 

บริษทัประกนัภยัทั �งในและต่างประเทศ เพื�อวางรากฐาน

253.2 KG. 

 511

 

มอบเครื�องพน่ละอองฝอย ใหก้บัมลูนิธธิรรมรศัมมีณีรตัน์ เพื�อสนบัสนุนการชว่ยเหลอืผูป่้วยโควดิ-19  

511.25  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สว่นที� 2 

การกาํกบัดแูลกิจการ 

Corporate Governance 
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นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 

 
บรษิทักําหนดนโยบายการกํากบัดูแลกจิการที�ดี เพื�อดําเนินธุรกจิอย่างมปีระสทิธภิาพสรา้งประโยชน์

สงูสดุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ และคาํนึงถงึผูม้สี่วนไดเ้สยีโดยรวม มคีุณธรรม จรยิธรรมในการดําเนินธุรกจิ มคีวามโปร่งใส

และตรวจสอบได ้และเปิดเผยขอ้มลูไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั หวัขอ้  https://ir.aikchol.com/  

คูม่อืการกาํกบักจิการที�ดขีองบรษิทัแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดงันี� 

 1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้ (Rights of Shareholders) 

 2.   การปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อยา่งเท่าเทยีมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 

 3. การคาํนึงถงึบทบาทของผูม้สี่วนไดเ้สยี (Roles of Stakeholders) 

 4. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส (Disclosure and Transparency) 

 5. ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 
 

สิทธิของผูถื้อหุ้น 

  บรษิัทกําหนดให้มกีารจดัประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจําปี 2564 เมื�อวนัศุกร์ที� 23 เมษายน 2564 
เวลา 10.00น. ณ หอ้งประชมุ 1 ชั �น 3 โรงพยาบาลเอกชล 2 ถนนอา่งศลิา ตําบลเสมด็ อาํเภอเมอืง จงัหวดัชลบุร ี
แต่ดว้ยสถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ-19 มคีวามรุนแรงขึ�น ประกอบกบัชลบุรมีผีูต้ดิเชื�อเป็นอนัดบัตน้ของ
ประเทศ และถกูประกาศใหเ้ป็นพื�นที�ควบคมุสงูสดุ สาธารณสุขจงัหวดัชลบุรไีดม้ปีระกาศงดการจดักจิกรรมต่างๆ 

อาทิเช่นการประชุม การจัดงานรื�นเริง หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ที�มีผู้คนมารวมตัวกัน  มติที�ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัครั �งที� 329 เมื�อวนัที� 16 เมษายน 2564 จงึได้มมีตใิหเ้ปลี�ยนแปลงรูปแบบการจดัประชุม
สามญัประจาํปี 2564 จากการประชุมตามปกตเิป็นการประชุมผ่านสื�ออเิลก็ทรอนิกส ์และไดแ้จง้ผูถ้อืหุน้รบัทราบ
ผา่นระบบ SETLink ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และจดัทาํเป็นจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์ส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้ตามรายชื�อผู้
ถอืหุน้ ณ วนัปิดสมดุทะเบยีน 

  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระการประชมุ เสนอชื�อบุคคลเพื�อแต่งตั �งเป็นกรรมการบรษิทั โดยแจง้
หลักเกณฑ์การเสนอวาระและเสนอชื�อบุคคลเพื�อแต่งตั �งเป็นกรรมการบริษัทผ่านข่าวตลาดหลักทรพัย์ และ 
website ของบรษิทัตั �งแต่วนัที� 1 ธนัวาคม 2563 ถงึ 15 มกราคม 2564 โดยในปี 2564 นี�มผีูถ้อืหุน้เสนอชื�อ รศ.
นพ.พงศศ์กัดิ � ยกุตะนนัทน์ เขา้รบัการเลอืกตั �งเป็นกรรมการบรษิทั  

  อาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถ้อืหุน้ทกุรายที�ตอ้งการดาวน์โหลดหนงัสอืเชญิประชุม รายงานประจําปี 
หนังสอืมอบฉันทะ แบบฟอรม์ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมผ่านสื�ออเิลก็ทรอนิกส ์ไดใ้น website นักลงทุนสมัพนัธ์

ของบรษิทั หวัขอ้  https://ir.aikchol.com/    

  บรษิทัจดัการประชมุผา่นสื�ออเิลก็ทรอนิกส ์E-AGM โดยถ่ายทอด ณ หอ้งประชุม 4 ชั �น 3 อาคาร 2 
โรงพยาบาลเอกชล  
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  ในปี 2564 นี�มกีรรมการมาเขา้ร่วมประชุมครบทั �ง 8 ท่าน รวมถงึผูถู้กเสนอชื�อเขา้รบัการเลอืกตั �ง
เป็นกรรมการ 

  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามไดใ้นแต่ละวาระ ตลอดจนสามารถพมิพค์าํถามไวใ้นขอ้ความของระบบ

การประชมุแบบ E-AGM และเปิดใหล้งคะแนนเสยีงในแต่ละวาระโดยอธบิายวธิกีารลงคะแนนทกุครั �งกอ่นเปิดใหผู้้
ถอืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนน ในวาระเลอืกตั �งกรรมการ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนแยกเป็นรายบุคคล  

  เผยแพร่คลปิวดีโีอการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 และรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

ประจาํปี 2564 ไวใ้นเวบ็ไซตน์กัลงทนุสมัพนัธข์องบรษิทั หวัขอ้ https://ir.aikchol.com/    

 

การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

การสรา้งความเท่าเทยีมกนัใหเ้กดิขึ�นกบัผูถ้อืหุน้ทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูถ้อืหุน้
รายย่อย นักลงทุนสถาบนั หรอืผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิบรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อผูถ้อืหุน้ทุกราย โดยไม่คาํนึงถงึ เพศ 
อาย ุเชื�อชาต ิสญัชาต ิศาสนา บรษิทัฯ มแีนวทางในการกาํกบัดูแล เพื�อปกป้องสทิธขิ ั �นพื�นฐานของผูถ้อืหุน้อย่าง
เทา่เทยีมกนัและเป็นธรรม ดงันี� 

  บรษิทัฯ รกัษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั ผูถ้อืหุน้ทุกราย
ย่อมมสีทิธิรบัขอ้มูลหรอืเอกสารเป็นภาษาไทย หรอืภาษาองักฤษสําหรบัผูถ้อืหุน้ชาวต่างชาต ิตามเกณฑ์หรอื
ระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

  ผูถ้อืหุน้มสีทิธมิอบฉันทะใหผู้อ้ ื�นมาประชุมและลงมตแิทนผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้มสีทิธไิด้รบัเอกสาร

หรอืคําแนะนําในการมอบฉันทะ ผูร้บัมอบฉันทะที�ถูกต้องตามกฎหมายยื�นหนังสอืมอบฉันทะให้กรรมการในที�
ประชุมแล้วย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกบัผู้ถือหุ้นทุกประการ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้
กรรมการอสิระของบรษิทัฯ มาประชุมและลงมตแิทนกไ็ด้ ผูถ้อืหุน้มสีทิธไิด้รบัประวตัหิรอืขอ้มูลการทาํงานของ

กรรมการอสิระแต่ละทา่นที�ครบถว้นเหมาะสมในการพจิารณา 

  คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นข้างน้อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุม
เพิ�มเติม หรอืเสนอชื�อบุคคลเพื�อแต่งตั �งเป็นกรรมการ อย่างน้อย 45 วนั ก่อนการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น และ
เผยแพร่หลกัเกณฑ์การใชส้ทิธดิงักล่าวผ่านเว็บไซต์ของบรษิทัฯ ทั �งนี�การขอเพิ�มวาระการประชุมหรอืเสนอชื�อ

บุคคลเพื�อแต่งตั �งเป็นกรรมการตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ โดยหน่วยงานทะเบยีนหุน้และ
เลขานุการบรษิทัฯ สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืและใหค้าํแนะนําได ้

  ห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทซึ�งอยู่ในหน่วยงานที�ร ับทราบข้อมูลภายใน ทําการซื�อขาย

หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในชว่ง 1 เดอืนกอ่นการเปิดเผยงบการเงนิต่อสาธารณะ 

  บรษิัทฯ ได้กําหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บรหิารระดบัสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรอืผู้ที�
คณะกรรมการมอบหมายเกี�ยวกบัการซื�อขายหุน้ของบรษิทัตนเองอยา่งน้อย 1 วนัล่วงหน้ากอ่นทาํการซื�อขาย 
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บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

 บรษิัทได้มกีารดูแลและคํานึงถึงผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม โดยคํานึงถึงสทิธิของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีตาม

กฎหมายหรอืขอ้ตกลงที�มกีบับรษิทัฯ และไดก้าํหนดแนวทางการปฏบิตัเิพื�อกาํกบัดูแลบทบาทต่อผูม้สี่วนไดส้่วน
เสยี (Stakeholder) แบ่งเป็น  

 1. ผูม้สีว่นไดเ้สยีภายในองคก์ร ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ พนักงานประจํา/ชั �วคราว พนักงานจา้งเหมา บุคลากร
ทางการแพทย ์

 2. ผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอกองคก์ร ไดแ้ก ่ผูร้บับรกิาร/ลกูคา้/ผูป่้วย คูค่า้/supplier ชมุชน/สงัคมโดยรอบ 

 บรษิทัได้ตระหนักถงึความสมัพนัธ์และความร่วมมอืที�ดรีะหว่างบรษิทักบัผูม้สี่วนเสยีว่าเป็นปัจจยัที�จะ

ชว่ยสง่เสรมิใหบ้รษิทัสามารถเจรญิเตบิโตไดอ้ยา่งยั �งยนื 

 

การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส่ 
 บรษิทัใหค้วามสาํคญักบัการเปิดเผยขอ้มลู ทั �งขอ้มลูทางการเงนิ และขอ้มลูที�มใิชข่อ้มลูทางการเงนิ อย่าง

ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที�เขา้ถงึขอ้มูลได้งา่ย อาท ิข่าวผ่านระบบ SetLink ของตลาด
หลกัทรพัย ์และWebsite นักลงทุนสมัพนัธ์ของบรษิทั เพื�อใหผู้ถ้อืหุน้ หรอืนักลงทุนไดร้บัทราบขอ้มลูที�เท่าเทยีม
กนัและน่าเชื�อถอื  
 

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการมบีทบาทสําคญัในการกํากบัดูแลกจิการเพื�อประโยชน์สูงสุดของบรษิัท คณะกรรมการ
บรษิทัเป็นผูท้ี�มภีาวะผูนํ้า วสิยัทศัน์ และมคีวามเป็นอสิระในการตดัสนิใจเพื�อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัและผูถ้อื
หุน้โดยรวม มกีารแบ่งแยกบทบาทหน้าที�ความรบัผดิชอบระหว่างกรรมการและฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน ดูแลให้

บรษิทัมรีะบบงานที�ใหค้วามเชื�อมั �นไดว้่ากจิกรรมต่างๆ ของบรษิทัไดด้ําเนินไปในลกัษณะที�ถูกตอ้งตามกฎหมาย
และมจีรยิธรรม  
 คณะกรรมการบรษิทัประกอบไปดว้ยกรรมการที�มคีุณสมบตัหิลากหลาย ทั �งในดา้นทกัษะ ประสบการณ์ 
ความสามารถเฉพาะด้านที�เป็นประโยชน์กบับรษิทั รวมทั �งการอุทศิเวลาและความพยายามในการปฏบิตัหิน้าที� 
ตลอดจนกาํหนดใหม้คีณะกรรมการชดุยอ่ยต่างๆ เพื�อชว่ยศกึษาและกลั �นกรองงานตามความจาํเป็น  

 คณะกรรมการบรษิทัทุกคนเขา้ใจและตระหนักเป็นอย่างดถีงึหน้าที�ความรบัผดิชอบของกรรมการและ
ลกัษณะการดําเนินธุรกจิของบรษิทั พรอ้มที�จะแสดงความคดิเหน็ของตนอย่างเป็นอสิระและปรบัปรุงตวัเองให้
ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา  ปฏบิตัหิน้าที�ดว้ยความซื�อสตัยส์จุรติ ระมดัระวงัและรอบคอบ โดยคาํนึงถงึประโยชน์สงูสุด
ของบรษิทัและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทกุคน 
 

อตัราการรบัรู้  จรรยาบรรณ 
นโยบายการพฒันา

อย่างยั �งยืน 

นโยบายการ

ควบคมุภายใน 

ผู้บริหาร / บคุลากรการแพทย ์/ 

พนักงาน 
100% 100% 100% 
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จรรยาบรรณธรุกิจ 

 บรษิทัมกีารทบทวนจรรยาบรรณธุรกจิ ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัครั �งที� 331 เมื�อวนัที� 2 
กรกฎาคม 2564 และสื�อสารใหผู้บ้รหิาร บุคลากรทางการแพทย ์และพนกังานในทกุระดบัไดร้บัทราบถงึ
จรรยาบรรณบรษิทั ผา่นการเรยีนรูด้ว้ยตวัเอง e-learning ตลอดจนอบรมใหก้บัพนกังานที�เขา้ใหม ่แพทยท์ี�เขา้
ใหมท่กุราย 
 บุคลากรในทกุระดบัของบรษิทัไดร้บัทราบถงึจรรยาบรรณ นโยบายการพฒันาอยา่งยั �งยนื และนโยบาย
การควบคมุภายใน 

 

การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สาํคญัของนโยบาย แนวปฏิบติั และระบบการกาํกบั

ดแูลกิจการในรอบปี 2564  
 คณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารทบทวนการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีกฎบตัร จรรยาบรรณธุรกจิ คูม่อืการ
ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั และนโยบายต่างๆ ในรอบปี 2564 โดยเปิดเผยไวใ้น website นกัลงทนุสมัพนัธข์อง

บรษิทั https://ir.aikchol.com/   ดงันี� 

มติที�ประชุม 

กรรมการบริษทั  

ครั �งที� 

วนัที�ประชุม เรื�องที�จดัทาํ/ทบทวน/ปรบัปรงุ 

328 15 กมุภาพนัธ ์2564   นโยบายดา้นแผนการสบืทอดตาํแหน่ง 

    กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

330 14 พฤษภาคม 2564   กฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร 

    นโยบายการควบคมุภายใน 

331 2 กรกฎาคม 2564   กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั 

    จรรยาบรรณธรุกจิ (Code of Conduct) 

    นโยบายการพฒันาอยา่งยั �งยนื 

333 10 พฤศจกิายน 2564   คูม่อืการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ี

334 20 ธนัวาคม 2564 
  กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

  คูม่อืการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 
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โครงสรา้งการกํากบัดแูลกิจการ และขอ้มลูสําคัญเกี�ยวกบั
คณะกรรมการ คณะกรรมการชดุยอ่ย ผ ูบ้ริหาร พนกังานและ
อื�นๆ 

 

โครงสร้างการกาํกบัดแูลกิจการ (Organization Chart) 
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คณะกรรมการบริษทั 
 รายชื�อกรรมการบรษิทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 มดีงัต่อไปนี� 
 

กรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการที�เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ 

นายอภิรกัษ์ วานิช 

นางพจนา มาโนช 

นางสาวกาญจนา วานิช 

นางสาวอรนุช วานิช 

--ไม่มี-- 

ผศ.นพ.กฤษฎา บานชื�น 

นางฐิตะวฒัน์ โพธานันท ์

ผศ.ดร.ศรายทุธ เรืองสวุรรณ 

นายกดุั �น สขุมุานนท์ 

รศ.นพ.พงศศ์กัดิ�  ยกุตะนันทน์  

 

 โครงสร้างคณะกรรมการ 
 

ลาํ
ดบั

 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 

Board Skill Matrix 

แพ
ทย

 ์

บริ
หา

รธ
รุกิ

จ 

บญั
ชี/

กา
รเ

งิน
 

กฎ
หม

าย
 

1 นายอภริกัษ ์ วานิช ประธานกรรมการบรษิทั  /   

2 นางพจนา มาโนช รองประธานกรรมการบรษิทั  /   

3 ผศ.นพ.กฤษฎา บานชื�น 

กรรมการอสิระ,  
ประธานกรรมการตรวจสอบ, 
ประธานกรรมการสรรหาและ
พจิารณาคา่ตอบแทน 

/    

4 นางสาวกาญจนา วานิช กรรมการ  /   

5 นางสาวอรนุช วานิช กรรมการ  /   

6 นางฐติะวฒัน์ โพธานนัท ์
กรรมการอสิระ, กรรมการ
ตรวจสอบ, กรรมการสรรหา
และพจิารณาคา่ตอบแทน 

  /  

7 ผศ.ดร.ศรายทุธ เรอืงสวุรรณ 
กรรมการอสิระ, กรรมการ
ตรวจสอบ, กรรมการสรรหา
และพจิารณาคา่ตอบแทน 

  /  

8 นายกดุั �น สขุมุานนท ์ กรรมการอสิระ    / 

9 รศ.นพ.พงศศ์กัดิ � ยกุตะนนัทน์ กรรมการอสิระ /    
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 โครงสรา้งคณะกรรมการและการจดัการ มกีารตรวจสอบและถ่วงดุลกนัอยา่งเหมาะสมโดย 

   มกีรรมการอสิระ 5 ทา่นจากจาํนวนกรรมการทั �งหมด 9 ทา่น คดิเป็นรอ้ยละ 55.56 

   มกีรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการอสิระทั �งหมด 3 ท่าน มจีํานวน 2 ท่านที�มคีวามรู้และ
ประสบการณ์ที�จะสอบทานความน่าเชื�อถอืของงบการเงนิ 

   กรรมการทั �งหมด 9 ทา่นไม่มีทา่นใดเป็นผูบ้รหิาร 

 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามและเงื�อนไขการลงนาม 
กาํหนดใหก้รรมการสองในสามคนลงชื�อรว่มกนั และประทบัตราบรษิทัเป็นสาํคญั ไดแ้ก ่ 

(1) นายอภริกัษ์ วานิช (2) นางพจนา มาโนช (3) นางสาวกาญจนา วานิช 
 

 คณุสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 

1. กรรมการบรษิทั ตอ้งเป็นบุคคลที�มคีวามรูค้วามสามารถ มคีวามซื�อสตัย ์สจุรติ มจีรยิธรรมในการ
ดาํเนินธรุกจิและมเีวลาอยา่งเพยีงพอที�จะอทุศิความรู ้ความสามารถและปฏบิตัหิน้าที�ใหแ้กบ่รษิทัได ้

2. กรรมการบรษิทัตอ้งไมด่าํรงตําแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนเกนิกว่า 5 แหง่ 

3.   หา้มกรรมการประกอบกจิการ เขา้เป็นหุน้สว่น หรอืเขา้เป็นกรรมการในนิตบิุคคลอื�นที�มสีภาพอย่าง

เดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัเวน้แต่จะแจง้ใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนจะมมีตแิต่งตั �ง และ
กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยไมช่กัชา้ หากมสีว่นไดเ้สยีในสญัญาที�บรษิทัทาํขึ�น หรอืถอืหุน้ หรอืหุน้กูเ้พิ�ม
หรอืลดลงในบรษิทั หรอืบรษิทัในเครอื 

4. มคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจาํกดั และกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

5. กรรมการอสิระตอ้งมคีณุสมบตัติามเกณฑท์ี�ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และสาํนกังาน กลต.กาํหนด 

6.  กรรมการบรษิทั ตอ้งผา่นการคดัเลอืกและเสนอชื�อจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทนของบรษิทัฯ 

 

หน้าที�และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

1. ปฏบิตัหิน้าที�ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

2.   ใหค้วามเหน็ชอบ และทบทวน วสิยัทศัน์ พนัธกจิขององคก์ร และเผยแพรสู่ส่าธารณชน 

3. พจิารณาอนุมตันิโยบายและกลยุทธ์ที�สาํคญั วตัถุประสงคท์างการเงนิ แผนงานต่างๆ งบประมาณ 
และตดิตามดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามแผนงาน 

4.   ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการอยา่งสมํ�าเสมอ รวมถงึการกาํหนด
คา่ตอบแทน 

5. ใหค้วามเหน็ชอบในการจดัหาทนุ และงบประมาณในการดาํเนินงาน รวมถงึทรพัยากรอื�นๆ ที�

ตอ้งการเพื�อดาํเนินกจิการของโรงพยาบาล ตลอดจนเพื�อตอบสนองพนัธกจิ และแผนกลยทุธข์ององคก์ร 
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6.   ใหค้วามมั �นใจว่าระบบการรายงานทางการเงนิและการตรวจสอบมคีวามเชื�อถอืได้ รวมทั �งตดิตาม
ดแูลใหม้กีารจดัการความเสี�ยงและระบบการควบคมุภายในที�เหมาะสม 

7.   ดแูลและจดัการแกปั้ญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั �งการใหส้นิทรพัยข์องบรษิทัในทางมิ
ชอบ และการกระทาํที�ไมถ่กูตอ้งในรายการระหว่างบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั 

8.   ตอ้งจดัใหม้รีะบบที�สนบัสนุนการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั �นที�มปีระสทิธภิาพเพื�อใหม้ั �นใจว่าฝ่าย
บรหิารไดต้ระหนกัและใหค้วามสาํคญักบัการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั �นรวมทั �งปฏบิตัติามมาตรการต่อตา้นการ

ทจุรติคอรร์ปัชั �น 

9.   กาํหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนพจิารณาคณุสมบตัแิละคดัเลอืกบุคคลที�จะ
เป็นกรรมการบรษิทั และนําเสนอชื�อดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ ในกรณีที�เป็น
การแต่งตั �งกรรมการบรษิทัใหมเ่พื�อทดแทนตาํแหน่งเดมิว่างลงกอ่นครบวาระ ตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 3 
ใน 4 ของกรรมการบรษิทัที�ยงัเหลอือยู่ หรอืกรณีเป็นการแต่งตั �งกรรมการบรษิทัใหม่ คณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทนจะเสนอชื�อต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื�อให้พจิารณาเสนอต่อที�ประชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณา
อนุมตัแิต่งตั �งต่อไป 

10.   พจิารณาแต่งตั �งบุคคลที�มคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มที�กาํหนดในพระราชบญัญตับิรษิทั
มหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึประกาศขอ้บงัคบั และ/หรอื
ระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื�นนอกจากออกตาม

วาระ 

11.   พจิารณาแต่งตั �งกรรมการหรอืบุคคลอื�นใดจาํนวนหนึ�งเป็นคณะกรรมการบรหิารของบรษิทั และอาจ
มอบหมายอํานาจหน้าที�บางประการใหค้ณะกรรมการบรหิารเป็นผูบ้รหิารงานของบรษิทัได้ กรรมการบรหิารมี
สทิธไิด้รบัค่าตอบแทนและบําเหน็จตามที�ที�ประชุมคณะกรรมการกําหนด แต่ทั �งนี�ไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิอง
กรรมการบริหารผู้นั �นในอนัที�จะได้รบัค่าตอบแทนหรอืผลประโยชน์ตามขอ้บงัคบับริษัทฯ ในฐานะกรรมการ 
พนกังาน หรอืลกูจา้งบรษิทั 

12. พจิารณาแต่งตั �งกรรมการอสิระ โดยพจิารณาจากคณุสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการอสิระ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน รวมถึงประกาศ
ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืเสนอต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาแต่งตั �ง
เป็นกรรมการอสิระของบรษิัทต่อไป และกําหนดให้กรรมการอสิระต้องดํารงตําแหน่งไม่เกนิ 9 ปี โดยไม่มี
ขอ้ยกเวน้ 

13.   พจิารณาแต่งตั �งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมคีุณสมบตัิตามที�กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน รวมถงึประกาศขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ 

14.   แต่งตั �งประธานกรรมการบรหิาร ของโรงพยาบาล และจดัใหม้กีารประเมนิผลขดีสมรรถนะประจําปี 
ของแต่ละบุคคล 

15.   ในการสรรหาผูม้าดาํรงตาํแหน่ง ผูบ้รหิารระดบัสงู ตั �งแต่ระดบัผูอ้าํนวยการ รองผูอ้าํนวยการ ผูช้่วย
ผู้อํานวยการ คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื�องต้น  ในการกลั �นกรองสรรหาบุคคลที�มคีุณสมบัติ
ครบถว้น เหมาะสม มคีวามรู ้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบรษิทั
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และเขา้ใจในธุรกจิของบรษิทัเป็นอยา่งด ีและสามารถบรหิารงานใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมาย ที�คณะกรรมการ
บรษิทักาํหนดไว้ได ้และนําเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน พจิารณาอนุมตัแิละเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัติ่อไป 

16.   แต่งตั �งเลขานุการบรษิทั ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เพื�อทาํหน้าที�จดัทํา
และเกบ็รกัษาเอกสาร และการอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการตลาดทุนกําหนด และช่วยดําเนินกจิกรรมต่างๆ ของ

คณะกรรมการและบรษิทั อนัไดแ้ก ่การประชมุคณะกรรมการและผูถ้อืหุน้ ตลอดจนการใหค้าํแนะนําแก่กรรมการ
และบรษิทัฯ ในการปฏบิตัตินและการดําเนินกจิการใหถู้กต้องตามกฎหมายและระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งต่างๆ อย่าง
สมํ�าเสมอ อกีทั �งดแูลใหก้รรมการและบรษิทัฯ มกีารเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส 

17.   รายงานการถือหลกัทรพัย์ของตน ของคู่สมรส และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะที�ถอืหุ้นในบรษิทัฯ 
และบรษิทัในเครอื ในการประชุมคณะกรรมการทุกเดอืน และตอ้งแจ้งใหบ้รษิทัฯ ทราบโดยมชิกัชา้ เมื�อมกีรณี

ดงัต่อไปนี� 

-  มสีว่นไดเ้สยีไมว่่าโดยตรงหรอืโดยออ้มในสญัญาใดๆ ที�บรษิทัฯ จดัทาํขึ�นระหว่างรอบปีบญัช ี

-  ถอืหุน้ในบรษิทัฯ และบรษิทัในเครอื 

18.   เขา้อบรมหลกัสตูรของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ที�เกี�ยวกบักรรมการอย่าง
น้อย 1 หลกัสตูร อนัไดแ้ก่ DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) หรอืหลกัสูตร DIRECTOR 

CERTIFICATION PROGRAM (DCP) หรอืเทยีบเทา่เพื�อการเพิ�มทกัษะความสามารถในการปฏบิตังิาน 

19.  ใหค้วามเหน็ชอบแผนคุณภาพ และความปลอดภยัผูป่้วยของโรงพยาบาล พรอ้มทั �งรบัทราบ และ
ตอบสนองรายงานของโปรแกรมคณุภาพ และความปลอดภยั ผูป่้วยโรงพยาบาลอยา่งสมํ�าเสมอ 

20.   จดัใหม้นีโยบายจรยิธรรมและ/หรอืคู่มอืจรรยาบรรณสําหรบักรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของ
บรษิทั 

21. กาํหนดนโยบายในการไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการที�บรษิทัอื�นของประธานกรรมการบรหิาร 

22. หน้าที�อื�นใดของกรรมการตามที�กาํหนดไวใ้นประกาศ ขอ้กาํหนด พระราชบญัญตั ิหรอืกฎหมายอื�น
ใดที�กาํกบัดแูลบรษิทั 
 

คณะกรรมการชดุย่อย 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระจํานวน 3 ท่าน และมวีาระการดํารงตําแหน่งเป็น

เวลา 2 ปี โดยมรีายชื�อคณะกรรมการตรวจสอบดงันี� 
1. นายแพทยก์ฤษฎา  บานชื�น  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางฐติะวฒัน์ โพธานนัท ์ กรรมการตรวจสอบ 

3. ผศ.ดร.ศรายทุธ เรอืงสวุรรณ กรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการลําดับที� 2 และลําดับที� 3 เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบญัชีและการเงนิ 

สามารถสอบทานงบการเงนิของบรษิทั  
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หน้าที�และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษิทัฯ มกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้งและเพยีงพอ 

2. สอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ที�เหมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็น อิส ร ะของห น่ วยงา น
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตั �ง โยกยา้ย เลกิจา้ง รวมถงึการ
พจิารณาใหคุ้ณใหโ้ทษกบัหวัหน้าแผนกตรวจสอบภายใน โดยประเมนิผลร่วมกบัผูด้ํารงตําแหน่ง
สงูสดุของฝ่ายจดัการ 

3. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย,์ ขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

4. สอบทานกระบวนการภายในเกี�ยวกบัการรบัแจง้เบาะแสและการรบัขอ้รอ้งเรยีน โดยเฉพาะเกี�ยวกบั
รายการในงบการเงนิที�ไมเ่หมาะสมหรอืประเดน็อื�นๆดว้ย โดยตอ้งทาํใหผู้แ้จง้เบาะแส มั �นใจไดว้่ามี
กระบวนการสอบสวนที�เป็นอสิระ และมกีารดาํเนินการในการตดิตามที�เหมาะสม 

5. สอบทานหลกัฐานการไต่สวนภายใน เมื�อมขีอ้สงสยัหรอืสนันิษฐานว่า อาจมกีารทุจรติหรอืมสีิ�ง

ผดิปกต ิหรอืความบกพร่องสําคญัในระบบการควบคุมภายใน และนําเสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ 
พจิารณาต่อไป 

6. พจิารณาอนุมตักิฎบตัรของแผนกตรวจสอบภายใน 

7.  พจิารณาอนุมตัแิผนตรวจสอบประจาํปีของแผนกตรวจสอบภายใน 

8. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตั �งบุคคลซึ�งมคีวามเป็นอสิระเพื�อทําหน้าที�เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั

และเสนอคา่ตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั �งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัช ีโดยไม่มฝ่ีายจดัการ
เขา้รว่มประชมุอยา่งน้อยปีละ 1 ครั �ง 

9. พจิารณารายการที�เกี�ยวโยงกนัหรอืรายการที�อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทั �งนี� เพื�อใหค้วามมั �นใจว่ารายการดงักล่าว และเป็น
ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ 

10. จดัทาํรายงานกาํกบัดูแลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจําปีของ
บรษิทั  

11. หน้าที�อื�นๆ  

 -   สอบทานกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทกุปี  

 - คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคาํปรกึษาจากที�ปรกึษาภายนอกที�เป็นอสิระได ้ในกรณี

จาํเป็น โดยบรษิทัเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายในการปฏบิตัหิน้าที�ดงักล่าวขา้งตน้  

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการอสิระจํานวน 3 ท่าน และมวีาระ
การดาํรงตาํแหน่งเป็นเวลา 2 ปี โดยมรีายชื�อคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนดงันี� 
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1. นายแพทยก์ฤษฎา บานชื�น  ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
2. นางฐติะวฒัน์ โพธานนัท ์ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
3. ผศ.ดร.ศรายทุธ เรอืงสวุรรณ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

 

หน้าที�และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
การพจิารณาดา้นสรรหา 
1.   พจิารณาโครงสรา้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทัทั �งในเรื�องของจํานวนคณะกรรมการที�

เหมาะสมกบัขนาด ประเภท และความซบัซอ้นของธุรกจิ คุณสมบตัขิองกรรมการแต่ละคนในดา้น

ทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้นที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
2.   พจิารณาคุณสมบตัขิองบุคคลที�จะมาเป็นกรรมการอสิระใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของบรษิทั 

โดยความเป็นอสิระตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�สาํนกังาน ก.ล.ต.กาํหนด 
3. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื�อดํารงตําแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับ

ลกัษณะเฉพาะของบริษัท เพื�อรบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบรษิัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร

ระดบัสงู เสนอต่อที�ประชมุกรรมการบรษิทัพจิารณา 
4.  กาํกบัดแูลการปฐมนิเทศกรรมการใหมเ่พื�อใหเ้ขา้ใจถงึบทบาทหน้าที�และความรบัผดิชอบ พรอ้มทั �ง

ใหม้กีารเสนอขอ้มลูเกี�ยวกบันโยบายและลกัษณะการทาํธุรกจิของบรษิทั 
5.   จดัใหม้แีผนการอบรมและพฒันาความรู ้ความเชี�ยวชาญของกรรมการปัจจุบนั และกรรมการเขา้

ใหม่ใหเ้ขา้ใจธุรกจิ บทบาทหน้าที�ของกรรมการ และพฒันาการต่างๆ ที�สาํคญัอนัเหมาะสมต่อการ
เปลี�ยนแปลงของสภาวการณ์ภายนอกและการพฒันาบรษิทัอยา่งยั �งยนื 

6.   จดัทาํแผนการสบืทอดงาน (Succession Plan) เพื�อสบืทอดงานของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู
ใหก้ารบรหิารงานของบรษิทัสามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 

7.   เปิดเผยนโยบายและรายละเอยีดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจาํปีของบรษิทั 
 

การพจิารณาดา้นคา่ตอบแทน 

1.   กาํหนดหลกัเกณฑ ์หรอืวธิกีารพจิารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื�น รวมถงึเสนอค่าตอบแทน
สาํหรบัตาํแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู โดยมหีลกัเกณฑท์ี�ชดัเจน โปร่งใส และนําเสนอใหค้ณะกรรมการ
บรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ

2.   ดูแลให้กรรมการบรษิัท และผูบ้รหิารระดบัสูง ได้รบัผลตอบแทนที�เหมาะสมกบัหน้าที�และความ
รบัผดิชอบ 

3.   กาํหนดแนวทางในการประเมนิผลงานของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูเพื�อพจิารณาผลตอบแทน
ประจาํปี 

4.   เปิดเผยนโยบายเกี�ยวกบัการกาํหนดคา่ตอบแทนและเปิดเผยคา่ตอบแทนในรปูแบบต่างๆ รวมทั �ง
จดัทาํรายงานการกาํหนดคา่ตอบแทน โดยอยา่งน้อยตอ้งมรีายละเอยีดเกี�ยวกบัเป้าหมาย การ
ดาํเนินงาน และความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนไวใ้นรายงานประจาํปี

ของบรษิทั 
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5.   เสนอแนะค่าตอบแทนที�เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่อ
คณะกรรมการบรษิทั เพื�อใหค้วามเหน็ชอบกอ่นเสนอที�ประชมุผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาอนุมตั ิ

6.  ปฏบิตัหิน้าที�ตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
 

คณะกรรมการบริหาร 
นายแพทยส์านิตย ์ชากฤษณ์ กรรมการบรษิทั และกรรมการบรหิาร ครบวาระการดํารงตําแหน่งเมื�อ 31 

มีนาคม 2564 และไม่ประสงค์ต่อวาระ ทําให้ปี 2564 บริษัทไม่มีกรรมการที�เป็นกรรมการบริหาร ทั �งนี� 
คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน แต่งตั �งขึ�นจากผู้บริหาร โดยรายละเอียดสามารถดูได้จากหวัข้อ ผู้บริหาร 
อยา่งไรกต็าม บรษิทัไดก้าํหนดหน้าที�และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนและ

กฎบตัรของคณะกรรมการบรหิาร ไวด้งันี� 

 

หน้าที�และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร 

1. นํานโยบายที�กรรมการบรษิัทฯ มอบหมาย มากําหนดแผนงานและแผนปฏิบตัิงาน ให้ตรงตาม
วตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ 

2. กาํหนดโครงสรา้งการดาํเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ คอืงานบรกิารทางการแพทย ์และงานสนับสนุน 
งานบรกิารทางการแพทย ์ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิ และการแขง่ขนั เพื�อเสนอใหก้รรมการ

บรษิทัฯ เหน็ชอบ 
3. กําหนดแผนธุรกจิ งบประมาณ อํานาจการบรหิารและความรบัผดิชอบในแต่ละฝ่ายใหก้รรมการ

บรษิทัฯ เหน็ชอบ 
4. มอีํานาจในการอนุมตักิารดําเนินงานทางการเงนิ ในวงเงนิไม่เกนิจํานวนที�คณะกรรมการบรษิทัฯ 

กาํหนด 
5. จดัใหม้กีารรกัษาไว ้ซึ�งระบบควบคมุภายใน (Internal Control) เพื�อปกป้องเงนิทนุของผูถ้อืหุน้ และ

ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ 
6. รบัผดิชอบความมปีระสทิธภิาพของระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ใหค้รอบคลุม

ทางการเงนิ (Financial Audit) การดําเนินงาน (Operational Audit) การกาํกบัดูแลการปฏบิตังิาน 
(Compliance Audit) และการบรหิารจดัการ (Managerial Audit) โดยเฉพาะอย่างยิ�งการบรหิาร
ความเสี�ยง (Risk Management) 

7. ความรบัผดิชอบต่อผู้เกี�ยวขอ้งภายนอก คอื คู่คา้ และคู่สญัญา ให้ดําเนินธุรกจิด้วยผลประโยชน์
ร่วมกนัสรา้งความพงึพอใจต่อกนั ถอืปฏิบตัิตามเงื�อนไขที�มตี่อเจ้าหนี�การชําระคนื และการดูแล
หลกัประกนัต่างๆ  

8. รบัผดิชอบดูแลการพฒันาเสรมิสรา้งสิ�งแวดลอ้มที�ปลอดภยั บรรยากาศการทาํงานและวฒันธรรม
องคก์รที�ดกีารทาํงานเป็นทมี  

9. รบัผดิชอบการบรหิารจดัการต่อพนกังาน ซึ�งเป็นทรพัยากรอนัมคีา่สงูสดุ และปัจจยัสูค่วามสาํเรจ็
ของบรษิทัฯโดยตระหนกัถงึสทิธขิองพนกังานทุกระดบั  
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10. กรณีที�พบเหน็การปฏบิตัทิี�ขดัต่อจรรยาบรรณ กฎหมาย ขอ้บงัคบัต่างๆ ใหก้าํกบัดแูล และรายงาน
ต่อกรรมการบรษิทัฯ หรอืกรรมการตรวจสอบ แลว้แตก่รณ ี

11. ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูการปฏบิตังิาน ในรายงานประจําปีตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด
ไวเ้พื�อความโปรง่ใส และการมบีรรษทัภบิาลที�ด ี

12. ปฏบิตังิานอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมาย  

 

ประธานกรรมการบริหาร 

1. ใหค้วามเหน็ชอบวสิยัทศัน์ พนัธกจิ นโยบายคุณภาพ วตัถุประสงค์คุณภาพของโรงพยาบาล และ
ทบทวน อยา่งน้อยทกุ 1 ปี หรอืเมื�อมกีารเปลี�ยนแปลง รวมทั �งกอ่นเผยแพรสู่ส่าธารณะ 

2. ให้ความเห็นชอบ แผนยุทธศาสตร์ และแผนงานต่างๆ ของโรงพยาบาล ตลอดจนนโยบายและ
ระเบยีบปฏบิตัทิี�จาํเป็นในการดาํเนินงานของโรงพยาบาล 

3. ให้ความเห็นชอบ จัดสรรงบประมาณ และงบลงทุนและการจัดสรรทรพัยากรที�จําเป็นเพื�อการ

ดาํเนินงานใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ พนัธกจิ นโยบายคณุภาพ วตัถุประสงคค์ณุภาพ ของโรงพยาบาล 
4. ใหข้อ้เสนอแนะนโยบาย แผนยทุธศาสตร ์งบประมาณ งบลงทนุต่อนิตบิุคคลผูก้าํกบัดแูล 
5. ใหค้วามเหน็ชอบ และนําเสนอโปรแกรมคุณภาพและความปลอดภยัผูป่้วยต่อกรรมการบรษิทั ปีละ 

1 ครั �งพรอ้มทั �ง 
 - เหน็ชอบและตอบสนองต่อรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนและโปรแกรมคุณภาพและความ

ปลอดภยัผูป่้วย อุบตักิารณ์/เหตุการณ์ความเสี�ยง Adverse Events และ Sentinel Events ต่อ
กรรมการบรษิทั ทกุ 3 เดอืน 

 - รบัทราบและใหค้วามเหน็ต่อการจดัการและการป้องกนัเหตุการณ์พงึสงัวร (Sentinel Events) 
เพื�อธาํรงรกัษาไวซ้ึ�งคณุภาพ และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัอยา่งน้อยทกุ 3 เดอืน 

6. เหน็ชอบ รบัทราบ และตอบสนองโปรแกรมสรรหา คงไว ้และพฒันาทรพัยากรบุคคลทั �งหมด 

7. รบัทราบ ตอบสนอง และใหค้วามเหน็ชอบ โปรแกรมวฒันธรรมความปลอดภยั ของโรงพยาบาล 
8. เห็นชอบและลงนามการอนุมตักิารทําสญัญา ตามที�ได้รบัมอบหมาย รบัทราบและตอบสนองต่อ

รายงานผลการดาํเนินงานตามสญัญา ทกุ 3 เดอืน โดยนําเสนอต่อกรรมการบรษิทั ปีละ 1 ครั �ง 
9. แต่งตั �งผูอ้าํนวยการฝ่าย รองผูอ้าํนวยการฝ่าย พรอ้มทั �งประเมนิสมรรถนะอยา่งน้อยปีละ 1 ครั �ง 
10. เหน็ชอบ/มสีว่นรว่มในการใหอ้นุมตั ิPrivilege แพทย ์และมกีารทบทวนทกุ 3 ปี 
11. ใหค้วามเหน็ชอบต่อการประเมนิสมรรถนะผูบ้รหิารระดบั 3 และ 4 อยา่งน้อยปีละ 1 ครั �ง 

12. รบัผดิชอบดําเนินกจิการที�เป็นงานประจําวนัของโรงพยาบาลในภาพรวม ผ่านการกาํกบัดูแลของ
ผูบ้รหิารระดบั 3 และ4 

13. จดัใหม้กีารสื�อสารที�ไดผ้ล มปีระสทิธภิาพ ทนัเวลา ทั �วทั �งโรงพยาบาล 
14. บรหิารโรงพยาบาลใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบรษิทัที�ไดร้บัความเหน็ชอบจาก

คณะกรรมการ ไปสูก่ารปฏบิตั ิโดยมอบหมายการกาํกบัและตดิตามผา่นผูอ้าํนวยการฝ่าย 

15. รบัทราบและตอบสนองต่อรายงานทั �งหมด จากหน่วยงานตรวจสอบและควบคมุทั �งภายในและ
ภายนอก 
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ผูบ้ริหาร 

ณ วนัที� 1 มกราคม 2564 – 13 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ย 

(1) ผศ.ดร.นพ.เทอดศกัดิ � โรจน์สรุกติต ิ(ประธานกรรมการบรหิาร)   

(2) นายแพทยส์านิตย ์ชากฤษณ์ (กรรมการบรษิทั และผูอ้าํนวยการฝ่ายการแพทยโ์รงพยาบาลเอกชล) 

(3) นายสริพิจน์ มาโนช (ผูอ้าํนวยการฝ่ายบรหิาร)  

ซึ�งเมื�อกรรมการลําดับที� 2 หมดวาระการดํารงตําแหน่งเมื�อวันที� 31 มีนาคม 2564 จึงเหลือ
กรรมการบรหิาร 2 ท่าน มติที�ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครั �งที� 330 เมื�อวนัที� 14 พฤษภาคม 2564 จึงมมีติ
แต่งตั �งคณะกรรมการบรหิารตามตาํแหน่ง ไดแ้ก ่ 

ประธานกรรมการบรหิาร    เป็น ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการแพทย ์โรงพยาบาลเอกชล  เป็น กรรมการบรหิาร 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการแพทย ์โรงพยาบาลเอกชล 2 เป็น กรรมการบรหิาร 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ    เป็น กรรมการบรหิาร 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบรหิาร    เป็น กรรมการบรหิาร 

ทั �งนี�ผู้บรหิารทั �ง 5 ท่านไม่ได้เป็นกรรมการบรษิัท มอีํานาจหน้าที�ความรบัผดิชอบตามกฎบตัรคณะ

กรรมการบรหิาร ซึ�งในปี 2564 ไดม้กีารทบทวนกฎบตัรและนําเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื�อพจิารณาอนุมตัใิน

การประชมุคณะกรรมการบรษิทัครั �งที� 330 เมื�อวนัที� 14 พฤษภาคม 2564 โดยรายชื�อกรรมการบรหิารปรากฏอยู่
ในหวัขอ้ ผูบ้รหิาร 
 

รายชื�อและตาํแหน่งผู้บริหาร 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมผีูบ้รหิาร (ตามนิยามของ กลต.) จาํนวน 5 ทา่น ดงันี� 

รายชื�อผู้บริหาร ตาํแหน่ง 

1. ผศ.ดร.นพ.เทอดศกัดิ � โรจน์สรุกติต ิ ประธานกรรมการบรหิาร (CEO) 

2. นายแพทยเ์กศดา จนัทรส์ว่าง ผูอ้าํนวยการฝ่ายการแพทย ์โรงพยาบาลเอกชล 

3. นายแพทยว์ริฬุห ์ พรพฒัน์กลุ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการแพทย ์โรงพยาบาลเอกชล 2 

4. นางปรยินาถ  เฉลมิชว่ง ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ (CFO) 

5. นายสริพิจน์  มาโนช ผูอ้าํนวยการฝ่ายบรหิาร 

หมายเหตุ   

 นายแพทยส์านิตย ์ชากฤษณ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการแพทย ์โรงพยาบาลเอกชล ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 
เมื�อ 31 มนีาคม 2564 โดยนายแพทยเ์กศดา จนัทรส์ว่าง ดาํรงตําแหน่งแทนเมื�อวนัที� 1 เมษายน 2564  

 นายแพทยพ์ชิยั ศริพิรพาณิชย ์ผูอ้าํนวยการฝ่ายการแพทย ์โรงพยาบาลเอกชล 2 ลาออกจากตําแหน่งเมื�อ
วนัที� 31 พฤษภาคม 2564 โดยนายแพทย์วริุฬห์ พรพฒัน์กุล ดํารงตําแหน่งแทนเมื�อวนัที� 1 มิถุนายน 
2564 
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นโยบายด้านค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร 
 บรษิทักาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารที�เหมาะสม โดยพจิารณาจากกลุ่มอตุสาหกรรม และผล

การดาํเนินงานของบรษิทั โดยคณะกรรมการบรษิทั ไดร้บัคา่ตอบแทนเป็นเบี�ยประชมุตอ่ครั �งที�มาประชมุ และเงนิ
โบนสั ซึ�งผา่นการอนุมตัจิากที�ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ดงันี� 

 1.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ 

1.1  คา่เบี�ยประชมุกรรมการ  

-  ประธาน 12,000 บาทต่อครั �ง 

-  กรรมการทา่นละ 12,000 บาทต่อครั �ง 

1.2  บาํเหน็จกรรมการ วงเงนิรวม 3.6 ลา้นบาท 

1.3  สทิธปิระโยชน์อื�น -ไมม่-ี 

2.  ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย  

2.1  กรรมการตรวจสอบ  

       2.1.1  คา่เบี�ยประชมุกรรมการ  

                 -   ประธาน 10,000 บาทต่อครั �ง 

                 -   กรรมการทา่นละ 10,000 บาทต่อครั �ง 

       2.1.2  สทิธปิระโยชน์อื�น -ไมม่-ี 

2.2  กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  

       2.2.1  คา่เบี�ยประชมุกรรมการ  

                 -   ประธาน 5,000 บาทต่อครั �ง 

                 -   กรรมการทา่นละ 5,000 บาทต่อครั �ง 

       2.2.2  สทิธปิระโยชน์อื�น -ไมม่-ี 

2.3  กรรมการบรหิาร  

       2.3.1  คา่เบี�ยประชมุกรรมการ  

                 -   ประธาน 3,000 บาทต่อครั �ง 

                 -   กรรมการทา่นละ 3,000 บาทต่อครั �ง 

       2.3.2  บาํเหน็จกรรมการ วงเงนิรวม 900,000 บาท 

       2.3.3  สทิธปิระโยชน์อื�น -ไมม่-ี 

 หมายเหตุ : บาํเหน็จกรรมการมอบใหค้ณะกรรมการพจิารณาจดัสรรกนัเอง 
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 3. ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
  (1) คา่ตอบแทนที�เป็นตวัเงนิ  

 ในปี 2564 บรษิทัได้จ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิาร ประกอบด้วย เงนิเดอืน โบนัส ค่าเบี�ยประชุมและ
สวสัดกิารอื�นๆ ตามที�บรษิทักาํหนด ใหก้บัผูบ้รหิาร รวมเป็นเงนิทั �งสิ�น 25,316,695 บาท 
 ทั �งนี�จากมาตรการการควบคมุคา่ใชจ้่ายของบรษิทั จงึงดจ่ายเบี�ยประชมุผูบ้รหิาร 
 (2) คา่ตอบแทนอื�น 
 เงนิกองทุนสํารองเลี�ยงชพี บรษิทัได้จดัใหม้กีองทุนสํารองเลี�ยงชพีใหแ้ก่ผู้บรหิารที�เป็นพนักงาน

ประจําของบรษิทั โดยบรษิทัได้สมทบในอตัราส่วนรอ้ยละ 3 ของเงนิเดอืน ในปี 2564 บรษิทัได้จ่ายเงนิสมทบ
กองทนุสาํรองเลี�ยงชพีสาํหรบัผูบ้รหิาร 1 ราย รวมทั �งสิ�น 238,140 บาท 
 

พนักงาน 
จาํนวนพนักงาน 
 ณ วนัที� 30 พฤศจกิายน 2564 บรษิทัมพีนักงานรวมทั �งหมด 1,168 คน แพทยป์ระจําและชั �วคราวรวม  

261 คน รายละเอยีดดงันี� 

พนักงาน 

โรงพยาบาลเอกชล 

(คน) 

โรงพยาบาลเอกชล 2 

(คน) 
รวม 

(คน) 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

ฝ่ายการแพทย ์ 16 126 17 110 269 

ฝ่ายการพยาบาล 26 325 25 226 602 

ฝ่ายบรหิาร 46 75 22 60 203 

ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 7 50 4 26 87 

พนกังานผูพ้กิาร 4 2 - 1 7 

แพทย ์
ประจาํ 

Full time 
ชั �วคราว 
Part time 

ประจาํ 
Full time 

ชั �วคราว 
Part time 

รวม(คน) 

จาํนวนแพทย ์ 38 104 23 96 261 
  

บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีองทนุสาํรองเลี�ยงชพีใหแ้กพ่นกังานของบรษิทั โดยบรษิทัไดส้มทบในอตัราสว่นรอ้ยละ 
3 ของเงนิเดอืน ในปี 2564 พนกังานที�เขา้รว่มกองทนุสาํรองเลี�ยงชพีคดิเป็นสดัสว่นตงันี� 

จาํนวนพนักงานและพนักงานที�เข้าร่วมกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ 

พนักงาน 
โรงพยาบาลเอกชล 

(คน) 

โรงพยาบาลเอกชล 2 

(คน) 

จาํนวนพนกังานทั �งหมด 677 491 

จาํนวนพนกังานที�เขา้รว่มกองทนุสาํรองเลี�ยงชพี 443 294 

สดัสว่นพนกังานที�เขา้รว่มกองทนุสาํรองเลี�ยงชพี 65.44% 59.88% 
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ผลตอบแทนพนักงาน 
 บรษิทัไดจ้่ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนักงานในปี 2564 จํานวนทั �งสิ�น 562,746,368 บาท ซึ�งผลตอบแทน
ไดแ้ก่ เงนิเดอืน ค่าล่วงเวลา เงนิช่วยเหลอืค่าครองชพี เงนิโบนัส เงนิประกนัสงัคม และเงนิสมทบกองทุนสาํรอง
เลี�ยงชพีเป็นจาํนวนเงนิ 4,232,714 บาท 
 สวสัดกิารอื�นๆ ที�บรษิทัจดัใหพ้นกังานไดแ้ก่ สวสัดกิารส่วนลดค่ารกัษาพยาบาลของพนักงานและบุคคล
ในครอบครวั ทนุการศกึษาบุตรพนกังาน 

  

การฝึกอบรมและพฒันาพนักงาน 
 พนกังานถอืว่าเป็นทรพัยากรที�ทรงคณุค่าของบรษิทั ดงันั �น บรษิทัจงึมคีวามมุ่งหวงัที�จะใหพ้นักงานไดม้ี

โอกาสในการเพิ�มพนูทกัษะ ความรูค้วามสามารถ และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื�อง บรษิทัไดจ้ดัใหพ้นักงานไดร้บั
การฝึกอบรมความรู้ที�จําเป็นทั �งภายในและภายนอกองค์กร นอกจากนี�ยงัสนับสนุนทุนการศกึษาให้กบัแพทย ์
พยาบาล เพื�อพฒันาองคค์วามรูแ้ละนํามาใชป้ระโยชน์ใหก้บับรษิทั  
 เนื�องจากปีที�ผ่านมาด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควดิ -19 ทําใหก้ารจดัการอบรมทั �งภายในและส่งไป
อบรมภายนอกทาํไดค้่อนขา้งยากลําบาก  อย่างไรกต็ามบรษิทัยงัคงสนับสนุนใหพ้นักงานไดร้บัการฝึกอบรมใน
หลกัสตูรต่างๆ อาทเิชน่ 

  Orientation จดัใหม้กีารปฐมนิเทศพนกังานเขา้ใหม ่เป็นกลุ่มเลก็ๆ  
  Excellent Service Behavior (ESB) เสรมิสรา้งพฤตกิรรมบรกิารสูม่าตรฐานความเป็นเลศิ 
  การชว่ยฟื�นคนืชพีขั �นพื�นฐาน (Basic Life Support) 
  หลกัสตูรที�เกี�ยวกบัวชิาชพีพยาบาล 
  ชดุหลกัสตูรดา้นความยั �งยนื ของตลาดหลกัทรพัยท์ั �งภาคทฤษฎ ีและ Workshop 

 

 สรปุผลการฝึกอบรมของพนักงาน 

รพ.เอกชล รพ.เอกชล 2 

86.66% 70% 

 ในปี 2564 บรษิัทได้จ่ายค่าฝึกอบรมและพฒันากรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน รวมเป็นเงนิทั �งสิ�น 
989,117 บาท  

 นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ�งแวดล้อม 
 บรษิทัมคีณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิ�งแวดลอ้ม ซึ�งประกอบดว้ยตวัแทนจากระดบั
บงัคบับญัชา และจากระดบัปฏบิตักิาร โดยไดต้ระหนักถงึความสําคญัของสุขภาพความปลอดภยัในการทํางาน

ของพนักงาน ในปี 2564 บรษิทัไดจ้ดัอบรมหลกัสตูรเกี�ยวกบัความปลอดภยัในการทาํงาน อาท ิการซ้อมอพยพ
หนีไฟ ความปลอดภยัดา้นรงัส ีแผนรองรบัอบุตัเิหตุและอบุตัภิยัหมู ่ความรูเ้รื�องโรคโควดิ-19 และการป้องกนัการ
แพรก่ระจายเชื�อ 
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 สถิติการเกิดอบุติัเหตจุากการทาํงาน 

ปี 2564 ปี 2563 

3 ราย 7 ราย 

 

ความพึงพอใจและความผกูพนัของพนักงานที�มีต่อองคก์ร 
เพื�อใหท้ราบถงึความผูกพนัหรอืความสุขในการปฏบิตังิานของพนักงาน บรษิทัได้กําหนดใหม้กีารสํารวจความ
คดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่างๆ ของพนกังานทกุระดบัเป็นประจาํทกุปี  

 

ข้อมลูผลสาํรวจความพึงพอใจและความผกูพนัของพนักงานที�มีต่อองคก์ร 

ความพึงพอใจ ความผกูพนั 

73.39% 72.18% 

ขอ้มลูเฉลี�ย : จากทั �ง 2 โรงพยาบาล 
 

ข้อพิพาทแรงงานย้อนหลงั 3 ปี 
 ในชว่ง 3 ปีที�ผา่นมา บรษิทัไมม่ขีอ้พพิาทดา้นแรงงานที�มนียัสาํคญั 

 

ข้อมลูสาํคญัอื�น ๆ 
 ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน 

 คณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตั �ง นางปริยนาถ เฉลิมช่วง ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายบญัช ีและ

การเงนิ และมอบหมายใหร้บัผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัชแีละการเงนิ โดยประวตัแิละคุณสมบตัขิองผูร้บัผดิชอบ
สงูสดุในสายงานบญัชแีละการเงนิปรากฏในเอกสารแนบ 1 

 ผูค้วบคมุดแูลการทาํบญัชี 
 มอบหมายให ้นางสาวเบญ็จวลัย ์ชาญกวา้ง ตาํแหน่งหวัหน้าแผนกบญัชเีป็นผูค้วบคมุดแูลการทาํบญัช ี

 ส่วนงานทะเบียนหุ้น 
 ผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ นกัวเิคราะห ์สามารถตดิต่อบรษิทัไดท้ี�สว่นงาน แผนกทะเบยีนหุน้  
เบอรต์ดิต่อ 038 939 999 ต่อ 1126 หรอื e-mail : ir@aikchol.com 
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เลขานุการบริษทั 

 คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตแิต่งตั �งให ้นางประภาพรรณ ตณัฑวิรตัน์ ทาํหน้าที�เลขานุการบรษิทั เพื�อ

ปฏบิตัหิน้าที�ตามที�กฎหมายกาํหนดกําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2551 ดว้ยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงั และความซื�อสตัยส์ุจรติ รวมทั �งตอ้ง
ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบับรษิทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมตทิี�ประชุมผูถ้ือหุ้น 
ทั �งนี� หน้าที�ตามกฎหมายของเลขานุการบรษิทัมดีงันี� 

 1. จดัทาํและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปนี� 

  ก. ทะเบยีนกรรมการ 

  ข. หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบรษิทั 

  ค. หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ 

2. เกบ็รกัษารายงานการมสี่วนไดเ้สยีที�รายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร และจดัส่งสําเนารายงาน
การมสี่วนได้เสยีตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ทราบภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัที�บรษิทัไดร้บัรายงานนั �น 

 3. ดาํเนินการอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศกาํหนด 

4. ใหค้าํแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง และขอ้พงึปฏบิตัดิ้านการกาํกบัดูแลใน
การดาํเนินกจิกรรมของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

 5. ทาํหน้าที�ในการดาํเนินการจดัประชมุคณะกรรมการบรษิทัและการประชมุผูถ้อืหุน้ 

 6. ปฏบิตัหิน้าที�อื�นๆ ตามที�ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทั 

 โดยประวตัแิละคณุสมบตัขิองเลขานุการบรษิทัปรากฏในเอกสารแนบ 1  

 

 หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

 มอบหมายให ้นางสาวทวีพร แก้วไทรเลิศ ดํารงตําแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายใน โดยคุณสมบตัิ

ของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3 

 

 ผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ีในรอบปีที�ผ่านมา บริษัทจ่ายให้แก่ บรษิัทสอบบัญชีธรรมนิติ จํากดั โดยที�
ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีแต่งตั �งผูส้อบบญัช ีและกาํหนดจาํนวนเงนิคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัทุกปีมี
รายละเอยีดดงันี� 

 แต่งตั �งผูส้อบบญัช ีสงักดับรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจาํกดั ดงัมรีายชื�อต่อไปนี� 

 1. น.ส.รุง่นภา  แสงจนัทร ์ ทะเบยีนเลขที� 10142 

  จาํนวนปีที�สอบบญัชใีนรอบ 5 ปีที�ผา่นมา : 3 ปี (ปี 2561, ปี 2562, ปี 2563) หรอื 

 2. นายธนะวุฒ ิ พบิลูยส์วสัดิ � ทะเบยีนเลขที� 6699 

  จาํนวนปีที�สอบบญัชใีนรอบ 5 ปีที�ผา่นมา : 2 ปี (ปี 2562, ปี 2563)  หรอื 
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 3. น.ส.พจนรตัน์  ศริพิพิฒัน์ ทะเบยีนเลขที� 9012  

  จาํนวนปีที�สอบบญัชใีนรอบ 5 ปีที�ผา่นมา : 2 ปี (ปี 2562, ปี 2563)  หรอื 

 4. น.ส.เตชนิี  พรเพญ็พบ ทะเบยีนเลขที� 10769 

  จาํนวนปีที�สอบบญัชใีนรอบ 5 ปีที�ผา่นมา : -ไมม่-ี 

 5. ผูส้อบบญัชรีายอื�นที�คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์หค้วามเหน็ชอบซึ�ง
บรษิทัสอบบญัชธีรรมนิต ิจาํกดั มอบหมายใหเ้ป็นผูส้อบบญัชรีบัผดิชอบ 

ทั �งนี� ผูส้อบบญัชแีต่ละราย ไมม่คีวามสมัพนัธห์รอืการมสีว่นไดเ้สยี หรอืเป็นผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบับรษิทั / ผูบ้รหิาร / ผู้
ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้สีว่นเกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด และจาํนวนปีที�ผูส้อบบญัชเีป็นผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทั คอื 5 ปี 

 ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจาํปี 2564 จาํนวน 915,000.-บาท 

 1. สอบทานงบการเงนิรายไตรมาส 
  ไตรมาสละ 150,000บาท x 3 ไตรมาส  450,000.-บาท 

 2. ตรวจสอบงบการเงนิประจาํปี 2564 รวมถงึการตรวจประเมนิ 
  การควบคมุภายในโดยทั �วไปของระบบงานคอมพวิเตอรส์าํหรบั 
  ประมวลผลทางบญัช ี(General Control) และตรวจนบัสนิคา้ 
  คงเหลอื 2 ครั �งต่อปี  465,000.-บาท 
      รวม    915,000.-บาท 
 

ค่าสอบบญัชีปี 2564 เปรียบเทียบกบัปี 2563 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 2564 2563 

คา่สอบบญัช ี 915,000 บาท 915,000 บาท 

คา่บรกิารอื�น --ไมม่-ี- --ไมม่-ี- 
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รายงานผลการดําเนินงานสาํคญัดา้นการกาํกบัดแูลกิจการ 

 

สรปุผลการปฏิบติัหน้าที�ของคณะกรรมการในรอบปีที�ผา่นมา 

 คณะกรรมการบรษิทัมเีจตนารมณ์ที�จะสง่เสรมิใหบ้รษิทัเป็นองคก์รที�มปีระสทิธภิาพในการดาํเนินธุรกจิ มี

การกํากบัดูแลกจิการที�ดี และดําเนินธุรกจิด้วยความรบัผดิชอบอย่างมจีรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั �งคณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 3 ชุด ประกอบด้วย 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการบรหิาร เพื�อช่วยทาํหน้าที�
ดา้นการควบคมุภายใน การบรหิารความเสี�ยง การกาํกบัดแูลกจิการและกลั �นกรองงาน เพื�อใหก้ารดําเนินงานของ
บริษัทบรรลุตามเป้าหมายที�วางไว้โดบได่กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที�ความรบัผิดชอบไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ทั �งนี� คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะได้มกีารประเมนิผลการปฏิบตัิงานโดย

วธิกีารประเมนิตนเองเป็นประจําทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั �ง เพื�อนําไปพฒันาการปฏบิตัหิน้าที�ใหม้ปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิลยิ�งขึ�น  

 ในการสรรหาและคดัเลอืกกรรมการ บรษิทัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้เสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้ดํารงตําแหน่ง
กรรมการและเสนอวาระการประชมุสามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้  โดยเสนอชื�อผ่านคณะกรรมการล่วงหน้า 90 วนั ก่อน
วนัประชมุสามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้ ซึ�งผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์ไดท้ี� https://ir.aikchol.com/   และ

นําส่งรายละเอยีดได้ทางไปรษณีย์ถงึบรษิทัได้ตั �งแต่วนัที� 1 ธนัวาคม 2563 ถงึวนัที� 15 มกราคม 2564 โดย ปี 

2564 นี�มผีูถ้อืหุน้เสนอชื�อรศ.นพ.พงศศ์กัดิ�  ยกุตะนันทน์ เพื�อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิทั  

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณากลั �นกรองอย่างรอบคอบ ระมดัระวงั และได้
พจิารณาถงึคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระตามนิยามกรรมการอสิระของบรษิทั และตามประกาศของคณะกรรมการ
ตลาดทนุ รวมทั �งพจิารณาถงึความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ที�จะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั 
บุคคลผูถ้กูเสนอชื�อทา่นนี�ไมม่ขีอ้พพิาททางกฎหมายไมเ่คยถกูลงโทษไล่ออกหรอืปลดออกฐานทุจรติต่อหน้าที� ไม่

เคยรบัโทษจําคุกในความผดิเกี�ยวกบัทรพัยท์ี�ได้กระทาํโดยทุจรติ จงึเหน็สมควรเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการ
บรษิทัเพื�อนําเสนอใหท้ี�ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตั �ง เป็นกรรมการ 

ในการออกเสยีง ผูถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะแต่ละทา่นมคีะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุน้ที�ถอื และในวาระของการ
เลอืกตั �งกรรมการบรษิทักาํหนดใหล้งคะแนนเสยีงเป็นรายบุคคลไป กรณีผูถ้อืหุน้ที�ทาํหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
ใหผู้อ้ ื�นเขา้รว่มประชมุ หรอืมอบใหก้รรมการหรอืกรรมการอสิระออกเสยีง และกาํหนดใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีง

ลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้หรอืผูม้อบฉนัทะ บรษิทัจะลงคะแนนเสยีงตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้
หรอืผูม้อบฉันทะ และกรณีผูถ้อืหุน้ต่างประเทศ ซึ�งแต่งตั �งคสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุ้น
สามารถแยกคะแนน เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง คราวเดยีวกนัในแต่ละวาระ โดยแยกเสยีงที�จะทาํการ
ลงคะแนนเทา่กบัจาํนวนหุน้ที�ตนถอื 
 
 

 



   

                                                                                                                                   56-1 One Report 2564 

 
 

 
75 

 

คณะกรรมการบริษทั 
  การประชุมคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้อย่างน้อยปีละ 6 ครั �งโดยจดัทํากําหนดการประชุม

ล่วงหน้าไวท้กุปี ในปี 2564 มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั จาํนวน 8 ครั �ง 

  นายแพทย์สานิตย ์ชากฤษณ์ กรรมการบรษิทั ครบวาระในวนัที� 23 เมษายน 2564โดยระหว่างที�
ดาํรงตาํแหน่งมกีารจดัประชมุ 2 ครั �งเขา้รว่มประชมุ 1 ครั �งอกี 1 ครั �งไมไ่ดเ้ขา้ร่วมประชุมเนื�องจากเป็นผูม้สี่วนได้
เสยีในวาระที�จดัประชมุ  

   รศ.นพ.พงศ์ศกัดิ � ยุกตะนันทน์ ไดร้บัเลอืกตั �งเป็นกรรมการบรษิทัเมื�อวนัที� 23 เมษายน 2564 และ
เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิทัครั �งแรกเมื�อวนัที� 14 พฤษภาคม 2564 เป็นการประชุมคณะกรรมการบรษิทั
ครั �งที� 330  

ตารางสรปุจาํนวนครั �งของการประชมุ การเขา้รว่มประชุม และค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัและ
คณะกรรมการชดุยอ่ยในรอบปี 2564 

รายชื�อกรรมการบริษทั / 

ตาํแหน่ง 

จาํนวนครั �งที�ประชุม

ค่าตอบแทน (บาท) 

ปร
ะช

มุส
าม

ญั
ผูถ้

ือห
ุ้น 

คณ
ะก

รร
มก

าร
บริ

ษ
ทั 

คณ
ะก

รร
มก

าร
ตร

วจ
สอ

บ 

คณ
ะก

รร
มก

าร
สร

รห
าแ

ละ

พิ
จา

รณ
าค

า่ต
อบ

แท
น 

คณ
ะก

รร
มก

าร
บริ

หา
ร 

1. นายอภริกัษ์  วานิช จาํนวนครั �งที�ประชมุ 1/1 7/8 
   

ประธานกรรมการบรษิทั ค่าตอบแทน 
 

60,000 
   

  
บาํเหน็จกรรมการ 

 
566,667 

   

2. นางพจนา  มาโนช จาํนวนครั �งที�ประชมุ 1/1 8/8 
   

รองประธานกรรมการบรษิทั ค่าตอบแทน 
 

72,000 
   

  
บาํเหน็จกรรมการ 

 
200,000 

   

3. ผศ.นพ.กฤษฎา บานชื�น จาํนวนครั �งที�ประชมุ 1/1 8/8 7/7 3/3 
 

กรรมการอสิระ 
 

ค่าตอบแทน 
 

72,000 70,000 15,000 
 

  
บาํเหน็จกรรมการ 

 
700,000 

   

4. นางสาวกาญจนา วานิช จาํนวนครั �งที�ประชมุ 1/1 8/8 
   

กรรมการ 
 

ค่าตอบแทน 
 

72,000 
   

  
บาํเหน็จกรรมการ 

 
200,000 
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รายชื�อกรรมการบริษทั / 

ตาํแหน่ง 

จาํนวนครั �งที�ประชุม

ค่าตอบแทน (บาท) 

ปร
ะช

มุส
าม

ญั
ผูถ้

ือห
ุ้น 

คณ
ะก

รร
มก

าร
บริ

ษ
ทั 

คณ
ะก

รร
มก

าร
ตร

วจ
สอ

บ 

คณ
ะก

รร
มก

าร
สร

รห
าแ

ละ

พิ
จา

รณ
าค

า่ต
อบ

แท
น 

คณ
ะก

รร
มก

าร
บริ

หา
ร 

5. นางสาวอรนุช วานิช จาํนวนครั �งที�ประชมุ 1/1 8/8 
   

กรรมการ 
 

ค่าตอบแทน 
 

72,000 
   

  
บาํเหน็จกรรมการ 

 
200,000 

   

6. นายแพทยส์านิตย ์ ชากฤษณ์ จาํนวนครั �งที�ประชมุ 0/1 2/2 
  

6/6 

กรรมการ ครบวาระการดาํรงตําแหน่ง

เมื�อ 23 เม.ย.64 ไมป่ระสงคต์่อวาระ 
ค่าตอบแทน 

 
24,000 

  
- 

  
บาํเหน็จกรรมการ 

     

7. นางฐติะวฒัน์ โพธานนัท ์ จาํนวนครั �งที�ประชมุ 1/1 7/8 7/7 3/3 
 

กรรมการอสิระ 
 

ค่าตอบแทน 
 

72,000 70,000 15,000 
 

 
บาํเหน็จกรรมการ 

 
700,000 

   

8. ผศ.ดร.ศรายุทธ      เรอืงสวุรรณ จาํนวนครั �งที�ประชมุ 1/1 7/8 7/7 3/3 
 

กรรมการอสิระ 
 

ค่าตอบแทน 
 

60,000 70,000 15,000 
 

 
บาํเหน็จกรรมการ 

 
700,000 

   

9. นายกุดั �น             สขุมุานนท ์ จาํนวนครั �งที�ประชมุ 1/1 7/8 
   

กรรมการอสิระ ค่าตอบแทน 
 

60,000 
   

 
บาํเหน็จกรรมการ 

 
200,000 

   

10. รศ.นพ.พงศศ์กัดิ �   ยุกตะนนัทน์ จาํนวนครั �งที�ประชมุ 1/1 5/5 
   

กรรมการอสิระ ไดร้บัเลอืกตั �งจากผูถ้อื

หุน้เมื�อวนัที� 23 เม.ย.64 
ค่าตอบแทน 

 
60,000 

   

 
บาํเหน็จกรรมการ 

 
133,333 

   
*  กรรมการบรษิทั ประชุม 8 ครั �ง จ่ายคา่ตอบแทน 6 ครั �ง เนื�องจากมจีาํนวน 2 ครั �ง ที�ประชมุในวาระพเิศษผ่านสื�อ
อเิลก็ทรอนิกส ์พจิารณาเพยีง 1 วาระ เร่งด่วน กรรมการบรษิทัทุกท่านจงึลงความเหน็ไม่รบัเบี�ยประชมุ 

** ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564  ประกอบดว้ยค่าเบี�ยประชุม และค่าบาํเหนจ็กรรมการ รวม 4,479,000บาท 
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 ตั �งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา ไม่ได้มกีารจดัสรรบําเหน็จกรรมการ เนื�องจากผลประกอบการของบรษิทัไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ�งในปี 2564 นี�ผลประกอบการของบรษิทัสูงกว่าเป้าหมาย ดงันั �นจงึได้มกีารพจิารณา
จดัสรรบาํเหน็จกรรมการ  

 

คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบรหิาร ประกอบไปดว้ยผูบ้รหิารจํานวน 5 ท่านโดยทั �ง 5 ท่านไม่ได้เป็นกรรมการบรษิทั 

กําหนดการประชุมไว้เดือนละ 2 ครั �ง สปัดาห์เว้นสปัดาห์ สําหรบัการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุม ปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัประชุมคณะกรรมการบรษิทั โดยในปี 2564คณะกรรมการมกีารประชุม
จาํนวน 22 ครั �ง 

นายแพทยส์านิตย ์ชากฤษณ์ ดํารงตําแหน่งเป็นคณะกรรมการบรหิารจนถงึวนัที� 31 มนีาคม 2564 โดย
ระหว่างที�ดาํรงตาํแหน่งมกีารประชมุทั �งสิ�น 6 ครั �งไดเ้ขา้รว่มประชมุครบทกุครั �ง 

 

ตารางสรปุจาํนวนครั �งของการประชุมคณะกรรมการบริหาร 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 

จาํนวนครั �ง 

ที�เข้ารว่ม

ประชมุ 

หมายเหต ุ

1. ผศ.ดร.นพ.เทอดศกัดิ � โรจน์สรุกติต ิ ประธานกรรมการบรหิาร 21/22  

2. นพ.สานิตย ์ ชากฤษณ์ กรรมการบรหิาร 6/6 ครบวาระ 31 ม.ีค.64 

3. นายสริพิจน์ มาโนช กรรมการบรหิาร 22/22  

4. นพ.เกศดา จนัทรส์ว่าง กรรมการบรหิาร 15/15 แต่งตั �งเมื�อ 14 พ.ค.64 

5. นพ.วริุฬห ์ พรพฒัน์กุล กรรมการบรหิาร 14/15 แต่งตั �งเมื�อ 14 พ.ค.64 

6. นางปรยินาถ เฉลมิช่วง กรรมการบรหิาร 14/15 แต่งตั �งเมื�อ 14 พ.ค.64 

 

การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

นางพจนา มาโนช รองประธานกรรมการ สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

  
1. หลกัสตูร Director Refreshment Training 

Program (DRP) รุน่ที� 3/2021  

รศ.นพ.พงศศ์กัดิ � ยกุตะนนัทน์ กรรมการอสิระ สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

  
1. หลกัสตูร Directors Accreditation 

Program (DAP) รุน่ที� 185/2021  
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ผศ.ดร.นพ.เทอดศกัดิ � โรจน์สรุกติต ิ ประธานกรรมการบรหิาร สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 (CEO) 
1. หลกัสตูร Ethical Leadership Program 
(ELP) รุน่ที� 22/2021 

  
2. หลกัสตูร Board Reporting Program 
(BRP) รุน่ที� 36/2021 

  
3. หลกัสตูร Director Leadership 
Certification Program (DLCP) รุน่ 2/2021 

นางปรยินาถ เฉลมิชว่ง ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัช ี ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 และการเงนิ (CFO) 1. CFO Refresher รุน่ที� 2/2564 

  สภาวชิาชพีบญัช ี
  1. Corporate Finance 

 

การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุยอ่ย มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเองเป็นประจาํทกุ

ปี สาํหรบัปี 2564 สรปุผลการประเมนิ ไดเ้ป็นดงันี� 
1.  ผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการ(รายคณะ) กรรมการสว่นใหญ่ใหค้ะแนนเฉลี�ยอยูท่ี� 95% 
2.   ผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย (รายบุคคล) กรรมการสว่นใหญ่

ใหค้ะแนนอยูท่ี� 94% 
3.   ผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการใหค้ะแนน 100% 
4.   ผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน กรรมการใหค้ะแนน 97% 

 

การติดตามให้มีการปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัในการกาํกบัดแูลกิจการ 
 บรษิทัใหค้วามสาํคญัในเรื�องการกาํกบัดแูลกจิการที�ดโีดยไดก้าํหนดนโยบายและแนวปฏบิตัทิี�เกี�ยวขอ้ง
ไวใ้นหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ดขีองบรษิทั จรรยาบรรณธรุกจิ คูม่อืมาตรการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั พรอ้มทั �ง
สง่เสรมิใหเ้กดิการปฏบิตัอิยา่งแทจ้รงิเพื�อสรา้งความเชื�อมั �นต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุ่ม  
  

การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 บรษิทักาํหนดนโยบายป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื�อควบคมุการทาํรายการของบรษิทั กบั
บุคคลที�เกี�ยวโยงกนั อาจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพื�อใหเ้กดิความโปรง่ใสและเป็นธรรมต่อผูม้สีว่น
ไดเ้สยีทกุรายโดยเทา่เทยีมกนั และมกีารตดิตามตรวจสอบที�ทาํใหม้ั �นใจไดว้่าการทาํรายการเป็นไปตามขั �นตอนที�
ถกูตอ้ง มคีณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าที�สอบทานและใหค้วามเหน็ต่อรายการที�เกี�ยวโยงกนัหรอืรายการที�อาจ
มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูของรายการดงักล่าว ตามขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
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  ในรอบปี 2564 มกีารรายงานการทาํรายการของบรษิทักบับรษิทัคูค่า้ซึ�งผศ.ดร.นพ.เทอดศกัดิ � โรจน์
สรุกติต ิประธานกรรมการบรหิาร (CEO) ไดแ้ก ่บมจ. วนิเนอรย์ี� เมดคิอล และบจ. พรเีมยีร ์เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป ซึ�ง
การเป็นคูค่า้กนัดาํเนินการมากอ่นผศ.ดร.นพ.เทอดศกัดิ � โรจน์สรุกติต ิมาดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบรหิาร 
(CEO) ทั �งนี�ไดร้ายงานใหก้รรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารบัทราบขอ้มลูดงักล่าวเรยีบรอ้ยแลว้ โดยการซื�อขาย

สนิคา้เป็นไปตามปกต ิ 

  ไมพ่บรายงานว่ามคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกดิขึ�น 
 

การใช้ข้อมลูภายในเพื�อแสวงหาผลประโยชน์ 
 บรษิทัมกีารดแูลเรื�องการใชข้อ้มลูภายในใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ดี

โดยไดก้าํหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในคูม่อืการกาํกบัดแูลกจิการ หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานใน
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มลูซื�อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในชว่ง 1 เดอืนกอ่นการเปิดเผยงบการเงนิต่อ
สาธารณะ 

  ในปี 2563 นายอภริกัษ์ วานิช ประธานกรรมการบรษิทั ไดม้กีารซื�อขายหลกัทรพัยแ์ละรายงาน

ขอ้มลูตามแบบรายงานการเปลี�ยนแปลงการถอืหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื�อขายล่วงหน้าของผูบ้รหิาร (แบบ 59) ใน
ระบบของก.ล.ต. อยา่งครบถว้นถกูตอ้ง ซึ�งการซื�อขายหลกัทรพัย ์ไมอ่ยูใ่นชว่ง 1 เดอืนกอ่นการเปิดเผยงบ
การเงนิต่อสาธารณะ 

  นายสทิธพิจน์ มาโนช รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ แมจ้ะไมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิารตามคาํนิยาม

ของกลต. แต่เป็นผูท้ี�อยูใ่นหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มลูทางการเงนิ มกีารซื�อขายหลกัทรพัยเ์พิ�มเตมิจากที�มอียู่
ในปัจจุบนั ซึ�งการซื�อขายหลกัทรพัย ์ไมอ่ยูใ่นชว่ง 1 เดอืนกอ่นการเปิดเผยงบการเงนิต่อสาธารณะ 

  ไมพ่บรายงานว่ามกีารใชข้อ้มลูภายในเพื�อแสวงหาผลประโยชน์ 

 

การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั 
 การต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั แมว้่าบรษิทัจะไมไ่ดเ้ขา้รว่มโครงการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย
ในการต่อตา้นการทจุรติ (CAC) แต่บรษิทัใหค้วามสาํคญัในเรื�องการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั �น โดยมกีารจดัทาํ
คูม่อืมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั �น มกีารทบทวนอยา่งต่อเนื�องและในปี 2564 มตทิี�ประชมุคณะกรรมการ
บรษิทัครั �งที� 334 เมื�อวนัที� 20 ธนัวาคม 2564 มมีตใิหป้รบัปรงุใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณ และเปิดเผย

ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

  ในปี 2564 ไม่พบการกระทาํที�เป็นการละเมดินโยบายและแนวปฏบิตักิารกาํกบัดแูลกจิการ 

จรรยาบรรณ การทจุรติคอรร์ปัชนั และขอ้บงัคบัของบรษิทั  
 

การรกัษาความปลอดภยัของข้อมลูสารสนเทศ 
 บรษิทัมคีณะกรรมการการจดัการสารสนเทศ เพื�อดแูลรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูสารสนเทศ 

เนื�องจากขอ้มลูสารสนเทศถอืเป็นทรพัยส์นิของบรษิทัจงึจาํเป็นตอ้งกาํหนดมาตรการในการรกัษาความปลอดภยั
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยมุง่ประสงคใ์นการป้องกนัการใช ้การเขา้ถงึ และการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศ ให้
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เป็นไปตามกฎและระเบยีบ เพื�อใหเ้กดิความเชื�อมั �นและมคีวามปลอดภยัในการใชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
หรอืเครอืขา่ยคอมพวิเตอรข์องบรษิทั และเพื�อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน JCI 

 

การแจ้งเบาะแส (Whistle blowing)  
 บรษิทักาํหนดนโยบายคุม้ครองและใหค้วามเป็นธรรมแกพ่นกังานที�แจง้ขอ้มลูหรอืใหเ้บาะแสเกี�ยวกบัการ
ทจุรติ หรอืไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และจรรยาบรรณบรษิทั ดงันี� 

 

 นโยบายคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที�แจ้งข้อมลูหรือให้เบาะแสเกี�ยวกบัการ

ทุจริต หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และจรรยาบรรณบริษทั  

 คณะกรรมการบรษิทั เปิดโอกาสใหพ้นกังานและ ผูม้สีว่นไดเ้สยีมชีอ่งทางการรอ้งเรยีน และแจง้เบาะแส

การกระทาํผดิกฎหมายหรอืจรรยาบรรณ รวมถงึการรายงานทางการเงนิที�ไมถู่กตอ้ง หรอืกระบวนการควบคมุ
ภายในที�บกพรอ่ง โดยกาํหนด ดงันี�  
 

 ผู้มีสิทธิร้องเรียน 

 1. พนกังานที�พบเหน็การกระทาํที�ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบับรษิทั หรอืจรรยาบรรณในการ
ดาํเนินธรุกจิของบรษิทั 

 2. พนกังานที�ถกูกลั �นแกลง้ ขม่ขู ่ถกูลงโทษทางวนิยั เชน่ ถกูลดเงนิเดอืน ถกูพกังาน ใหอ้อกจากงาน
หรอืถกูเลอืกปฏบิตัดิว้ยวธิอีนัไมช่อบที�เกี�ยวเนื�องกบัสภาพการจา้งงาน อนัเนื�องมาจากการที�ตนไดร้อ้งเรยีน ให้
ขอ้มลู หรอืจะใหข้อ้มลู ชว่ยเหลอืในขั �นตอนการสบืสวนสอบสวน หรอืรวบรวมขอ้เทจ็จรงิใหแ้กผู่ร้บัขอ้รอ้งเรยีน 
รวมไปถงึการฟ้องรอ้งดาํเนินคด ีการเป็นพยาน การใหถ้อ้ยคาํ หรอืการใหค้วามรว่มมอืใดๆ ต่อศาลหรอื
หน่วยงานภาครฐั 
 

 ผู้รบัข้อร้องเรียน 

 1. ผูบ้งัคบับญัชา 
 2. ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบุคคล/ หวัหน้าแผนกทรพัยากรบุคคล 
 3.  เลขานุการบรษิทั 
 4.   ประธานกรรมการบรหิาร 
 5.   กรรมการตรวจสอบ 

 6.   กรรมการบรษิทั 
 

 วิธีการร้องเรียน  

 รอ้งเรยีนต่อผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนคนใดคนหนึ�ง ดงัต่อไปนี� 
 1.   ผา่นเวบ็ไซตร์ะบบรบัขอ้รอ้งเรยีนและแจง้เบาะแส 
 2.   รอ้งเรยีนไดโ้ดยตรงดว้ยวาจา หรอืลายลกัษณ์อกัษร 
 3.   ผา่นทาง E-mail Address : cg@aikchol.com  

 4.   ทาํเป็นจดหมายถงึผูร้บัขอ้รอ้งเรยีน 
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 5.   ในกรณีที�ผูร้อ้งเรยีนเลอืกที�จะไมเ่ปิดเผยชื�อตอ้งระบุรายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิหรอืหลกัฐานที�ชดัเจน
เพยีงพอที�แสดงใหเ้หน็ว่ามเีหตุอนัสมควรเชื�อว่ามกีารกระทาํที�เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบยีบ 
ขอ้บงัคบับรษิทั หรอืจรรยาบรรณในการดาํเนนิธุรกจิของบรษิทัเกดิขึ�น 

 ทั �งนี� การรอ้งเรยีนจะถอืเป็นความลบัที�สดุ และผูร้อ้งเรยีนสามารถรอ้งเรยีนไดม้ากกว่าหนึ�งชอ่งทาง และ
ไมจ่าํเป็นตอ้งเปิดเผยตวัตนผูร้อ้งเรยีน แต่หากเปิดเผยตนเองจะทาํใหบ้รษิทัสามารถแจง้ผลการดาํเนินการหรอื
รายละเอยีดเพิ�มเตมิในเรื�องที�รอ้งเรยีนใหท้ราบได ้

 

 ขั �นตอนการตรวจสอบข้อเทจ็จริง 

 1.   ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนจะเป็นผูด้าํเนนิการตรวจสอบและรวบรวมขอ้เทจ็จรงิหรอือาจมอบหมายใหบุ้คคล
หรอืหน่วยงานที�ไวว้างใจเป็นผูต้รวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 

 2.   ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนหรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายสามารถเชญิใหพ้นกังานคนหนึ�งคนใดมาใหข้อ้มลู หรอืขอให้
จดัสง่เอกสารใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งมาเพื�อการตรวจสอบหาขอ้เทจ็จรงิที�เกี�ยวขอ้งกบัการฝ่าฝืน หรอืการ

ไมป่ฏบิตัติามจรยิธรรม เป็นความลบั 

 3.   หากตรวจสอบแลว้พบว่า ขอ้มลูหรอืหลกัฐานที�มมีเีหตุอนัควรเชื�อไดว้่าผูท้ี�ถกูรอ้งเรยีนไดก้ระทาํการ
ทจุรติ บรษิทัฯ จะใหส้ทิธแิกผู่ถ้กูรอ้งเรยีนไดร้บัทราบขอ้กล่าวหา และใหส้ทิธผิูถ้กูรอ้งเรยีนพสิจูน์
ตนเอง โดยการหาขอ้มลูหรอืหลกัฐานเพิ�มเตมิที�แสดงใหเ้หน็ว่าตนเองไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งกบัการ
กระทาํอนัทจุรติตามที�ไดถู้กรอ้งเรยีน 

 4.   หากผูถู้กรอ้งเรยีน ไดก้ระทาํการทจุรติจรงิ การทจุรตินั �นถอืเป็นการกระทาํผดินโยบายการต่อตา้น
การทจุรติจะตอ้งไดร้บัการพจิารณาโทษทางวนิยั ตามระเบยีบที�บรษิทัฯ กาํหนดไว ้และหากกระทาํ
การทจุรตินั �นผดิกฎหมายผูก้ระทาํความผดิอาจจะตอ้งไดร้บัโทษทางกฎหมาย ทั �งนี�โทษทางวนิยั
ตามระเบยีบของบรษิทัฯ คาํตดัสนิของคณะกรรมการตรวจสอบถอืเป็นที�สดุ 

 5.   การรายงานผล: ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนมหีน้าที�แจง้ผลใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบ หากผูร้อ้งเรยีน เปิดเผยตนเอง 

ในกรณีที�เป็นเรื�องสาํคญั ใหร้ายงานผลต่อประธานกรรมการ และ/หรอื คณะกรรมการบรษิทัทราบ 
 

 มาตรการคุ้มครองปกป้องผู้ที�แจ้งข้อมลูหรือให้เบาะแส 

 1.  ผูร้อ้งเรยีนสามารถเลอืกที�จะไมเ่ปิดเผยตนเองไดห้ากเหน็ว่าการเปิดเผยอาจทาํใหเ้กดิความเสยีหาย

กบัตนเอง แต่ตอ้งระบุรายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิหรอืหลกัฐานที�ชดัเจนเพยีงพอที�แสดงใหเ้หน็ว่ามเีหตุ
อนัควรเชื�อว่ามกีารกระทาํที�เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบับรษิทั หรอืจรรยาบรรณ
ในการดาํเนนิธุรกจิของบรษิทัเกดิขึ�น อยา่งไรกต็ามหากเลอืกที�จะเปิดเผยตนเองกจ็ะทาํใหผู้ร้บัขอ้
รอ้งเรยีนสามารถดาํเนนิการไดอ้ยา่งรวดเรว็ขึ�น 

 2.   ขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้ง บรษิทัถอืเป็นความลบั และจะเปิดเผยเทา่ที�จาํเป็น โดยคาํนึงถงึความปลอดภยั 

และความเสยีหายของผูร้ายงาน แหล่งที�มาของขอ้มลู หรอืบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง ทั �งนี�ผูร้บัผดิชอบในทกุ
ขั �นตอนจะตอ้งเกบ็รกัษาขอ้มลูที�ไดร้บัรูช้ ั �นความลบัสงูสดุ และไมเ่ปิดเผยต่อบุคคลภายนอก หากฝ่า
ฝืนถอืเป็นการกระทาํผดิวนิยั 
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 3.   กรณีที�ผูร้อ้งเรยีนเหน็ว่าตนอาจไดร้บัความไมป่ลอดภยั หรอือาจเกดิความเดอืนรอ้นเสยีหาย ผู้
รอ้งเรยีนสามารถรอ้งขอใหบ้รษิทักาํหนดมาตรการคุม้ครองที�เหมาะสมกไ็ด ้หรอืบรษิทัอาจกาํหนด
มาตรการคุม้ครองโดยผูร้อ้งเรยีนไมต่อ้งรอ้งขอกไ็ด ้หากเหน็ว่าเป็นเรื�องที�มแีนวโน้มที�จะเกดิความ
เสยีหายหรอืความไมป่ลอดภยั 

 4.   พนกังานที�ปฏบิตัติ่อบุคคลอื�นดว้ยวธิกีารที�ไมเ่ป็นธรรม เลอืกปฏบิตัดิว้ยวธิกีารที�ไมเ่หมาะสม หรอื

กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายต่อบุคคลอื�นนั �น อนัมเีหตุจงูใจมาจากการที�บุคคลอื�นนั �นไดร้อ้งเรยีน ไดแ้จง้
ขอ้มลู รอ้งเรยีนหรอืใหเ้บาะแสเกี�ยวกบัการทจุรติหรอืการไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั หรอืจรรยาบรรณในการดาํเนินธรุกจิของบรษิทั รวมไปถงึการที�บุคคลอื�นนั �นฟ้องรอ้ง
ดาํเนินคด ีเป็นพยาน ใหถ้อ้ยคาํ หรอืใหค้วามรว่มมอืใดๆ ตอ่ศาลหรอืหน่วยงานของรฐัถอืเป็นการ
กระทาํความผดิวนิยัที�ตอ้งไดร้บัโทษ ทั �งนี�อาจไดร้บัโทษตามที�กฎหมายกาํหนดไวห้ากกระทาํ

ความผดิตามกฎหมาย 

 5.   ผูท้ี�ไดร้บัความเดอืนรอ้นเสยีหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสยีหายดว้ยวธิกีารหรอืกระบวนการที�มี
ความเหมาะสม และเป็นธรรม 

 

 รายงานผลการปฏิบติัหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  ในรอบปี 2564 มกีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 7 ครั �ง 

  กาํกบัดแูลการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน ซึ�งบรษิทัมผีูต้รวจสอบภายในที�เป็นพนกังานของ

บรษิทัสงักดัแผนกตรวจสอบภายใน และไดว้า่จา้งบรษิทัภายนอก ไดแ้ก ่บรษิทั พแีอนดแ์อล คอรป์อเรชั �น จาํกดั 
จาํกดั เพื�อตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน – ระบบงานของบรษิทัดว้ย 

  กาํกบัดแูลการจดัทาํรายงานทางการเงนิของบรษิทั  

  มกีารประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ผีูบ้รหิารรว่มประชมุดว้ย 

  สอบทานการปฏบิตังิาน และการปฏบิตัติามกฎหมายของบรษิทั รวมถงึพจิารณารายการที�อาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซึ�งในรอบปี 2564 ที�ผา่นมา คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการที�อาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของผศ.ดร.นพ.เทอดศกัดิ � โรจน์สรุกติตซิึ�งดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบรหิาร 
(CEO) และดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษิทัคูค่า้ดว้ย ซึ�งผลการพจิารณาไมพ่บความผดิปกต ิเนื�องจากเป็นราคา

ซื�อขายทั �วไป และการสั �งซื�อไมไ่ดม้ปีรมิาณที�สงูขึ�นอยา่งมนียัสาํคญั  

  สอบทานรายการที�เกี�ยวโยงกนัของบรษิทัเป็นประจาํทกุไตรมาส ในปี 2564 นี�บรษิทัไมม่รีายการที�
เกี�ยวโยงกนั บรษิทัไมม่บีรษิทัยอ่ย 

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ โปรดดทูี�เอกสารแนบ 6 

 

 

 

 

 



   

                                                                                                                                   56-1 One Report 2564 

 
 

 
83 

 

สรปุผลการปฏิบติัหน้าที�ของคณะกรรมการชดุย่อย 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 ในรอบปี 2564 มกีารประชมุคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน จาํนวน 3 ครั �ง  

 การสรรหาและคดัเลือก  

  พจิารณาคณุสมบตับิุคคลที�ถูกเสนอชื�อเป็นกรรมการ นําเสนอคณะกรรมการบรษิทั เพื�อเสนอ
ต่อที�ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ในวาระเลอืกตั �งกรรมการ 

  พจิารณาคุณสมบตัผิูบ้รหิารระดบัผูอ้าํนวยการฝ่ายการแพทย ์โรงพยาบาลเอกชล 2 โดยการ

นําเสนอของคณะกรรมการบรหิาร เพื�อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัแิต่งตั �ง 

 การพิจารณาค่าตอบแทน 

  พจิารณาคา่ตอบแทนกรรมการ นําเสนอคณะกรรมการบรษิทั เพื�อเสนอต่อที�ประชมุสามญัผูถ้อื
หุน้พจิารณาอนุมตั ิ

  พจิารณาคา่ตอบแทนประธานกรรมการบรหิาร (CEO) ตามขอ้ตกลงในสญัญาว่าจา้ง 

 

คณะกรรมการบริหาร 

 กาํหนดวสิยัทศัน์ ทศิทางการดําเนินธุรกจิ นโยบาย กลยุทธ์ของบรษิทัเพื�อเสนอขอความเหน็ชอบ
ต่อคณะกรรมการบรษิทั ตลอดจนดาํเนินงานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ ์เป้าหมายและแผนงานที�วางไว ้

 วางแผนงบประมาณ แผนการลงทุน และรายจ่ายประจําปีใหส้อดคล้องกบักลยุทธ์ เป้าหมายและ

แผนงานที�วางไว ้

 กาํกบัดูแลการปฏบิตังิานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามแผนกงานต่างๆ ที�วางไว้ รวมทั �งใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนด ของหน่วยงานต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง และของบรษิทั 

 รายงานผลการดาํเนินงานของบรษิทัต่อที�ประชมุคณะกรรมการบรษิทั 

 ปฏบิตัหิน้าที�เพื�อประโยชน์ของบรษิทั ภายใตห้ลกัจรยิธรรม และจรรยาบรรณที�ด ี

 จดัตั �งคณะทํางานบรหิารความเสี�ยงองค์กร เพื�อกําหนดนโยบายด้านความเสี�ยงขององค์กร และ
ส่งเสรมิใหทุ้กหน่วยงานรายงานความเสี�ยงทั �วทั �งองค์กร เพื�อปรบัปรุงและพฒันากระบวนการทํางานใหม้คีวาม

รอบคอบ ระมดัระวงัมากยิ�งขึ�น และรายงานการบรหิารความเสี�ยงทั �งในระดบัปฏบิตัิการและระดบัองค์กรต่อ
คณะกรรมการบรษิทั 

 จดัตั �งคณะทาํงานดา้นการพฒันาอย่างยั �งยนื และกาํหนดนโยบายการพฒันาอย่างยั �งยนืของบรษิทั 

และดาํเนินกจิกรรมต่างๆ เพื�อการดําเนินธุรกจิอย่างยั �งยนื โดยปี 2564 นี�คณะทาํงานดา้นการพฒันาอย่างยั �งยนื
ของบรษิทัไดเ้ขา้รบัการอบรมกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทั �งภาคทฤษฎแีละกจิกรรม Workshop เพื�อ
เรยีนรูถ้งึแนวทางการพฒันาบรษิทัไปสูค่วามยั �งยนืต่อไป 
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การควบคมุภายในและรายการระหว่างกนั 

 

การควบคมุภายใน 
 มตทิปีระชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั �งที� 253 เมื�อวนัที� 29 เมษายน 2564 เสนอนโยบายการควบคุม
ภายใน เพื�อสื�อสารใหบุ้คลากรทุกตําแหน่งภายในบรษิทัได้ตระหนักและเหน็ความสําคญัของระบบการควบคุม

ภายใน รวมทั �งรบัทราบว่า ทุกคนในองค์กรมสี่วนร่วมรบัผดิชอบในการดําเนินการของบรษิัทใหม้กีารควบคุม
ภายในที�ดี และได้นําเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั �งที� 330 เมื�อวันที� 14 พฤษภาคม 2564 เพื�อ
พจิารณาอนุมตันิโยบายการควบคุมภายใน นอกจากนี�ยงัไดม้กีารส่งเสรมิใหพ้นักงานในทุกตําแหน่งไดร้บัทราบ
และทาํความเขา้ใจในนโยบายการควบคมุภายใน ผา่นการเรยีนรูแ้บบ e-learning และมกีารทดสอบซึ�งพนักงานที�
ผา่นการเรยีนรูแ้ละทดสอบคดิเป็น 100% ของพนกังานทั �งหมด 

ในการประชุมคณะกรรมการครั �งที� 334 เมื�อวนัที� 20 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการบรษิทัได้ประเมนิ

ระบบการควบคุมภายในของบรษิทั โดยการจดัทาํแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในแล้ว
สรปุไดว้่า จากการประเมนิระบบการควบคมุภายในของบรษิทัในดา้นต่างๆ 5 องคป์ระกอบ คอื  

 

การควบคมุภายในองคก์ร  
คาํนึงถงึการมโีครงสรา้งองคก์รและสภาพแวดลอ้มที�ด ีซึ�งเป็นรากฐานที�สาํคญัของระบบควบคุมภายในที�

มปีระสทิธผิล ดงันั �น จงึมคีวามจาํเป็นที�ตอ้งมกีลไกซึ�งทาํใหร้ะบบการควบคมุภายในของบรษิทัดําเนินไปไดต้ามที�
บรษิทัมุง่หวงั และสง่เสรมิใหท้กุคนทราบ 

บรษิทัมกีารจดัทาํจรยิธรรมองคก์ร (Code of Conduct) และเผยแพร่ใหพ้นักงานทุกระดบัไดร้บัทราบ 
ทดสอบผ่านระบบ e-learning และเปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทั รวมถงึขอ้กําหนด ระเบยีบการปฏบิตั ิและ

บทลงโทษ นอกจากนี�ยงัมกีารกําหนดนโยบายและระเบยีบในการอนุมตัธิุรกรรมด้านการเงนิ การจดัซื�อ การ
บรหิารงาน เพื�อป้องกนัการทจุรติ  
 

การประเมินความเสี�ยง  
กาํหนดนโยบายความเสี�ยงทั �งในระดบัองคก์รและระดบัปฏบิตักิาร ส่งเสรมิใหพ้นักงานทุกแผนกไดม้กีาร

รายงานความเสี�ยง เพื�อวเิคราะหแ์ละประเมนิสถานการณ์การทาํงานในปัจจุบนั 
 

การควบคมุการปฏิบติังาน  
กําหนดให้มีการติดตามดูแลการบริหารจัดการอย่างสมํ�าเสมอ โดยให้ฝ่ายบริหารนําเสนอผลการ

ดาํเนินงานต่อที�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัในทกุไตรมาส และกาํหนดใหต้อ้งมกีารรายงานการทาํรายการที�เกี�ยว
โยงกนั รายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื�อควบคมุการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปอยา่งถกูตอ้ง โปรง่ใส 
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ระบบสารสนเทศและการสื�อสารข้อมลู  
มรีะบบการจดัการสารสนเทศใหค้รอบคลุมการปฏบิตังิาน และการรกัษาความลบัของขอ้มลูทั �งในระดบั

องคก์รและระดบัปฏบิตักิาร ตลอดจนการควบคุมดูแลใหม้กีารปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามระเบยีบต่างๆ การบนัทกึ

รายงานการประชมุของคณะกรรมการบรษิทั กาํหนดใหม้คีวามครบถว้น บนัทกึขอ้ซกัถาม ความคดิเหน็ต่างๆ ใน
เรื�องที�พจิารณาเพื�อเป็นขอ้มลูที�สาํคญัในการตดัสนิใจ 
 

 

ระบบการติดตาม  
มกีารติดตามงานที�ได้ดําเนินการไปอย่างสมํ�าเสมอ รวมถงึมกีารตรวจสอบ ปรบัปรุง แกไ้ขระบบการ

ควบคุมภายในอย่างต่อเนื�อง เพื�อใหส้อดคล้องกบัสถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป เพื�อใหข้อ้บกพร่องต่างๆ ไดร้บั
การแกไ้ขอยา่งทนัทว่งท ี

  คณะกรรมการเหน็ว่า ระบบการควบคมุภายในของบรษิทัมคีวามเพยีงพอและเหมาะสม โดยบรษิทั

ไดจ้ดัใหม้บีุคลากรอย่างเพยีงพอที�จะดําเนินการตามระบบไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถป้องกนัทรพัยส์นิของ
บรษิทัจากการที�กรรมการหรอืผูบ้รหิารนําไปใชโ้ดยมชิอบหรอืโดยไม่มอีาํนาจ รวมถงึการทาํธุรกรรมกบับุคคลที�
อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน อย่างเพียงพอแล้ว สําหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื�น 
คณะกรรมการเหน็ว่าบรษิทัมกีารควบคมุภายในที�เพยีงพอแลว้เชน่กนั  

    การประเมนิระบบควบคุมภายในในเรื�องขา้งต้น กรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นเป็นไปในทาง

เดยีวกนักบักรรมการบรษิทั 

    ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั คอื บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจํากดั ซึ�งเป็นผูต้รวจสอบงบการเงนิรายไตร

มาสและประจําปี 2564 ได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบญัชวี่า บรษิัทไม่มขีอ้บกพร่องเกี�ยวกบัระบบการ
ควบคมุภายใน 

 

รายการระหว่างกนั 
ในระหว่างปี 2564 บรษิทัไม่มีการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั/รายการระหว่างกนั ตามขอ้กําหนดของ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) และ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
 

มาตรการและขั �นตอนในการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนั 
บริษัทมมีาตรการและขั �นตอนในการอนุมตัิการทํารายการระหว่างกนัตามข้อกําหนดของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (กลต.) และ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย โดยรายการที�เกี�ยวโยงกนั จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืที�ประชุมผูถ้อืหุน้ 
แลว้แต่กรณีตามขอ้กาํหนด  
 

นโยบาย และแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 
บรษิทัปฏบิตัติามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) 

และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยอยา่งเครง่ครดั และดาํเนินการดว้ยความโปรง่ใสตามนโยบาย
การกาํกบัดแูลกจิการที�ดขีองบรษิทั 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

สว่นที� 3 

รายงานและงบการเงิน 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอ   ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการ 
 บรษิทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) 
 

ความเหน็   

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของบรษิทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) ซึ�งประกอบดว้ย   งบแสดงฐานะ
การเงนิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้และงบกระแส

เงนิสดสาํหรบัปีสิ�นสดุวนัเดยีวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมถงึหมายเหตุสรปุนโยบายการบญัชทีี�สาํคญั  
ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิขา้งตน้นี�แสดงฐานะการเงนิของบรษิทั โรงพยาบาลเอกชล จํากดั (มหาชน) ณ 

วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 ผลการดําเนินงานและกระแสเงนิสดสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัเดยีวกนัโดยถูกตอ้งตามที�ควรใน
สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้น
วรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระ
จากบรษิัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที�กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญช ีในส่วนที�
เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื�นๆ ซึ�งเป็นไป
ตามขอ้กําหนดเหล่านี� ขา้พเจ้าเชื�อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี�ขา้พเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็น
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้  

 

เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ 

เรื�องสําคญัในการตรวจสอบคอืเรื�องต่างๆ ที�มนีัยสําคญัที�สุดตามดุลยพนิิจเยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชพีของ
ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงนิสาํหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้นําเรื�องเหล่านี�มาพจิารณาใน บรบิทของการ
ตรวจสอบงบการเงนิโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจ้า ทั �งนี�ขา้พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก
ต่างหากสาํหรบัเรื�องเหล่านี�  

 
การรบัรูร้ายไดจ้ากการรกัษาพยาบาลทั �วไป 

เนื�องจากรายไดค้่ารกัษาพยาบาลเป็นธุรกรรมหลกัซึ�งส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและมมีลูค่าที�เป็น
สาระสาํคญัคดิเป็นรอ้ยละ 79 ของรายไดร้วม ประกอบกบัรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลมหีลายองคป์ระกอบ ไดแ้ก ่
รายไดจ้ากการขายยาและเวชภณัฑ ์รายไดค้่าบรกิารทางการแพทย ์รายไดค้่าหอ้งผูป่้วย เป็นตน้ ดงันั �นขา้พเจา้จงึให้

ความสาํคญัเป็นพเิศษเกี�ยวกบั จาํนวน มลูคา่และระยะเวลาในการรบัรูร้ายไดข้องบรษิทั 
 

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบการรบัรูร้ายได้จากการรกัษาพยาบาล โดยประเมนิความเหมาะสมและทดสอบความมี
ประสทิธภิาพของระบบการควบคมุภายในของบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยการสอบถามผูร้บัผดิชอบ ทาํความ
เขา้ใจและเลอืกตวัอยา่งเพื�อทดสอบการปฏบิตัติามการควบคมุที�บรษิทัออกแบบไว ้นอกจากนี� ขา้พเจา้ไดสุ้่มตรวจสอบ
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เอกสารประกอบรายการการรกัษาพยาบาลที�เกดิขึ�นในระหว่างปี ตรวจสอบในช่วงใกล้สิ�นรอบระยะเวลาบญัช ีและ
ตรวจสอบใบลดหนี�ที�บรษิทัออกหลงัวนัสิ�นรอบระยะเวลาบญัช ีวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบขอ้มูลบญัชรีายได้แบบแยกย่อย 
เพื�อตรวจสอบความผดิปกตทิี�อาจเกดิขึ�นของรายการค่ารกัษาพยาบาลตลอดรอบระยะเวลาบญัช ีโดยเฉพาะรายการ
บญัชทีี�ทาํผา่นใบสาํคญัทั �วไป 
 

การรบัรูร้ายไดค้า่รกัษาพยาบาลจากประกนัสงัคม 
บรษิทัมรีายได้ค่ารกัษาพยาบาลจากประกนัสงัคมในส่วนของผู้ประกนัตนที�เลือกใช้สทิธริกัษาพยาบาลกบั

โรงพยาบาล และประเภทผูป่้วยในดว้ยโรคที�มคี่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาลสงูและต่อเนื�อง ดงัแสดงอยู่ในงบการเงนิ 
คดิเป็นรอ้ยละ 21 ของรายได้รวม การไดร้บัเงนิจากรายได้ดงักล่าวในแต่ละครั �งต้องผ่านการพจิารณาจากสํานักงาน
ประกนัสงัคมและการพจิารณาของสํานักงานประกนัสงัคมต้องใชร้ะยะเวลานาน ในการวดัจํานวนเงนิรายได้ที�จะรบัรู้

เป็นเรื�องที�ต้องใชดุ้ลยพนิิจที�มนีัยสําคญัของผูบ้รหิารเนื�องจากมคีวามไม่แน่นอนเกี�ยวกบัจํานวนที�จะได้รบัเงนิ ซึ�ง
ขึ�นอยูก่บัการจดัสรรเงนิของสาํนกังานประกนัสงัคมในแต่ละปี โดยบรษิทัจะไดร้บัเงนิรายไดจ้ากสาํนักงานประกนัสงัคม
ตามวธิคีํานวณและอตัราที�กําหนดตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ออกตามพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ.
2533 เพื�อให้มั �นใจว่ารายได้ค่ารกัษาพยาบาลจากประกนัสงัคมถูกรบัรู้ในบัญชีอย่างถูกต้องและเหมาะสม ดงันั �น
ขา้พเจ้าจงึใหค้วามสําคญัเป็นพเิศษต่อการรบัรูร้ายได้ค่ารกัษาพยาบาลจากประกนัสงัคม เนื�องจากเป็นรายการที�มี

ความเสี�ยงต่องบการเงนิ 
ขา้พเจ้าได้ทําความเขา้ใจในกระบวนการประมาณการรายได้ค่าบรกิารทางการแพทย์ประเภทผูป่้วยในด้วย

โรคที�มคี่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาลสูงและต่อเนื�อง โดยตรวจสอบแหล่งที�มาและความน่าเชื�อถือของขอ้มูลของ
ผู้ประกนัตนที�ใช้ในการคํานวณประมาณการรายได้ ประเมินความเหมาะสมของอัตราความรุนแรงของโรคโดย
เปรยีบเทยีบกบัหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื�อนไขตามประกาศของสาํนักงานประกนัสงัคม ทดสอบความครบถว้นของการ
บนัทกึการใชบ้รกิารประกนัสงัคมของผูใ้ชบ้รกิารกบัระบบการบนัทกึขอ้มลูของประกนัสงัคม ทดสอบความถูกตอ้งของ

ยอดประมาณการของผู้บรหิารโดยการเปรยีบเทยีบหลกัเกณฑ์ในการประมาณการของฝ่ายบรหิารกบัหลกัเกณฑ ์
วิธีการและเงื�อนไขตามประกาศของสํานักงานประกนัสงัคม และทดสอบรายการในสมุดรายวันที�ทําโดยผู้บรหิาร
เกี�ยวกบัการรบัรูก้ารประมาณการรายได ้รวมถงึเปรยีบเทยีบขอ้มลูการรบัเงนิในระหว่างงวดและวเิคราะหห์าสาเหตุของ
ผลต่างเทียบกบัที�ประมาณการรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ไว้ รวมถึงการตรวจสอบการรบัเงนิค่าบริการทาง
การแพทยก์รณีโรคที�มคีา่ใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาลสงูและต่อเนื�องภายหลงัสิ�นรอบระยะเวลาบญัช ี

 

ข้อมลูอื�น  

ผู้บรหิารเป็นผู้รบัผิดชอบต่อข้อมูลอื�น ขอ้มูลอื�นประกอบด้วยขอ้มูลซึ�งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่
รวมถงึงบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชทีี�อยู่ในรายงานนั �น ซึ�งคาดว่ารายงานประจําปีจะถูกจดัเตรยีมใหข้า้พเจา้
ภายหลงัวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชนีี�  

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไมค่รอบคลุมถงึขอ้มลูอื�นและขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หค้วามเชื�อมั �นต่อขอ้มลูอื�น 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มลูอื�นมี
ความขดัแยง้ที�มสีาระสําคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ี�ได้รบัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่า ขอ้มูล
อื�นมกีารแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม ่  
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เมื�อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากขา้พเจ้าสรุปได้ว่ามกีารแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็น
สาระสําคญั ข้าพเจ้าต้องสื�อสารเรื�องดังกล่าวกบัผู้มีหน้าที�ในการกํากบัดูแล เพื�อให้ผู้มีหน้าที�ในการกํากบัดูแล
ดาํเนินการแกไ้ขขอ้มลูที�แสดงขดัต่อขอ้เทจ็จรงิ 
 

ความรบัผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที�ในการกาํกบัดแูลต่องบการเงิน 

ผูบ้รหิารมหีน้าที�รบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิเหล่านี�โดยถูกต้องตามที�ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้รหิารพจิารณาว่าจําเป็นเพื�อใหส้ามารถจดัทํา

งบการเงนิที�ปราศจากการแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไมว่่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด   
ในการจดัทาํงบการเงนิ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของบรษิทัในการดํา เนินงานต่อเนื�อง 

เปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดําเนินงานต่อเนื�อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรบัการดําเนินงานต่อเนื�องเว้นแต่
ผูบ้รหิารมคีวามตั �งใจที�จะเลกิบรษิทัหรอืหยดุดาํเนินงานหรอืไมส่ามารถดาํเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้  

ผู้มหีน้าที�ในการกํากบัดูแลมหีน้าที�ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงนิของ

บรษิทั  
 

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจ้ามวีตัถุประสงค์เพื�อให้ได้ความเชื�อมั �นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงนิโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึ�งรวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื�อมั �นอย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื�อมั �นใน

ระดบัสงูแต่ไมไ่ดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตาม มาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มลู
ที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญที�มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที�ข ัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาดและถอืว่ามสีาระสาํคญัเมื�อคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอื
ทกุรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหล่านี�   
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจและการสงัเกตและสงสยั
เยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ  

 ระบุและประเมนิความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงนิไมว่่า

จะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อ
ความเสี�ยงเหล่านั �น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีี�เพยีงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไมพ่บขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัซึ�งเป็นผลมาจาก
การทจุรติจะสงูกว่าความเสี�ยงที�เกดิจากขอ้ผดิพลาด เนื�องจากการทจุรติอาจเกี�ยวกบัการสมรูร้ว่มคดิ 

การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั �งใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูที�ไมต่รงตาม
ขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน  

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคมุภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวธิกีารตรวจสอบที�

เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใชเ่พื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความม ีประสทิธผิลของ
การควบคมุภายในของบรษิทั  

 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี�ผูบ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
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บญัชแีละการเปิดเผยขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งซึ�งจดัทาํขึ�นโดยผูบ้รหิาร   

 สรปุเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีาํหรบัการดาํเนินงานต่อเนื�องของผูบ้รหิารและ

จากหลกัฐานการสอบบญัชทีี�ไดร้บั สรปุว่ามคีวามไมแ่น่นอนที�มสีาระสาํคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์ หรอื
สถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัอยา่งมนียัสาํคญัต่อความสามารถของบรษิทัในการดาํเนินงาน
ต่อเนื�องหรอืไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรปุว่ามคีวามไมแ่น่นอนที�มสีาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง หรอื
ถา้การเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวไมเ่พยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรปุของขา้พเจา้

ขึ�นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี�ไดร้บัจนถงึวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม 
เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้รษิทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื�อง   

 ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเนื�อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูว่างบการเงนิ

แสดงรายการและเหตุการณ์ในรปูแบบที�ทาํใหม้กีารนําเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามที�ควรหรอืไม ่ 
 

ขา้พเจา้ไดส้ื�อสารกบัผูม้หีน้าที�ในการกาํกบัดแูลในเรื�องต่างๆ ที�สาํคญัซึ�งรวมถงึขอบเขตและชว่งเวลาของการ
ตรวจสอบตามที�ไดว้างแผนไว ้ประเดน็ที�มนียัสาํคญัที�พบจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพร่องที�มนีัยสาํคญัในระบบ

การควบคมุภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้  
ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรบัรองแกผู่ม้หีน้าที�ในการกาํกบัดแูลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที�

เกี�ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระและไดส้ื�อสารกบัผูม้หีน้าที�ในการกาํกบัดแูลเกี�ยวกบัความสมัพนัธท์ั �งหมดตลอดจนเรื�องอื�น
ซึ�งขา้พเจา้เชื�อว่ามเีหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการที�
ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ  

จากเรื�องที�สื�อสารกบัผูม้หีน้าที�ในการกาํกบัดแูล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื�องต่าง ๆ ที�มนีัยสาํคญัมากที�สดุในการ
ตรวจสอบงบการเงนิในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื�องเหล่านี�ใน
รายงานของผูส้อบบญัชเีวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไมใ่หเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกบั เรื�องดงักล่าว หรอืใน
สถานการณ์ที�ยากที�จะเกดิขึ�น ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะ

จากการสื�อสารดงักล่าว   
ผูส้อบบญัชทีี�รบัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการนําเสนอรายงานฉบบันี�คอื นางสาวรุง่นภา แสงจนัทร ์

 
 
 

(นางสาวรุง่นภา  แสงจนัทร)์ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที� 10142 
 
 
บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจาํกดั 
กรงุเทพมหานคร 

วนัที� 17 กมุภาพนัธ ์2565 
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สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 7 360,389,308     135,910,330       

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�หมนุเวยีนอื�น 8 78,349,091      65,303,730         

รายไดค้า่บรกิารทางการแพทยค์า้งรบั 9 149,645,840     46,569,611         

สนิคา้คงเหลอื 10 51,362,961      52,043,273         

สนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอื�น 11 768,440,628     671,715,490       

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,408,187,828   971,542,434         

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารที�ตดิภาระคํ�าประกนั 11 13,587,200      13,587,200         

สนิทรพัยท์างการเงนิไมห่มนุเวยีนอื�น 11 153,333,180     137,999,862       

ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 12 718,676,151     740,053,145       

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 13 7,056,533        4,025,543          

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 14 28,211,022      33,542,411         

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น 168,490          168,490             

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 921,032,576      929,376,651         

รวมสินทรพัย์ 2,329,220,404   1,900,919,085      

บาท

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564

สินทรพัย์

บริษทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุ
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หนี�สินหมนุเวียน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมนุเวยีนอื�น 16 117,483,665     95,804,088         

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 17 196,522,969     83,739,743         

สว่นของหนี�สนิตามสญัญาเชา่ที�ถงึกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ�งปี 19 3,150,272        3,165,526          

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลคา้งจ่าย 41,932,103      9,246,115          

เงนิรบัล่วงหน้าคา่บรกิารทางการแพทย์ 18 20,177,819      -                 

ประมาณการหนี�สนิหมนุเวยีนอื�น -               15,000,000         

หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น 14,870,301      11,087,957         

รวมหนี�สินหมนุเวียน 394,137,129      218,043,429         

หนี� สินไม่หมนุเวียน

หนี�สนิตามสญัญาเชา่ 19 3,955,994        922,859             

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 15 17,760,102      8,884,737          

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 20 59,187,171      75,341,247         

รวมหนี�สินไม่หมนุเวียน 80,903,267        85,148,843           

รวมหนี�สิน 475,040,396      303,192,272         

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุ

บาท
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทนุเรอืนหุน้

ทนุจดทะเบยีน 

หุน้สามญั 150,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 150,000,000     150,000,000       

ทนุที�ออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 149,909,264 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 149,909,264     149,909,264       

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 74,000,000      74,000,000         

กาํไรสะสม 

จดัสรรแลว้

ทนุสาํรองตามกฎหมาย 21     14,990,926      14,990,926         

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,471,251,433  1,250,186,731     

องคป์ระกอบอื�นของสว่นของผูถ้อืหุน้ 144,028,385     108,639,892       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,854,180,008   1,597,726,813      

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,329,220,404   1,900,919,085      

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุ

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บาท
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รายได้

รายไดค้า่รกัษาพยาบาล 1,811,882,624   1,405,474,475   

รายไดอ้ื�น 23 37,649,567       35,058,824       

รวมรายได้ 1,849,532,191    1,440,533,299   

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุคา่รกัษาพยาบาล 1,407,582,178   1,244,517,813   

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 120,334,766     106,363,708     

รวมค่าใช้จ่าย 1,527,916,944    1,350,881,521   

กาํไรจากการดาํเนินงาน 321,615,247       89,651,778        

ตน้ทนุทางการเงนิ 124,465           195,280           

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 321,490,782       89,456,498        

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 25 63,053,346       17,258,248       

กาํไรสาํหรบัปี 258,437,436       72,198,250        

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื�น

รายการที�จะไม่ถกูจดัประเภทไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรจากการวดัมลูคา่ใหมข่องผลประโยชน์พนกังานที�กาํหนดไว้ 28,902,298 -              

ผลกาํไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในตราสารทนุที�กาํหนดใหว้ดัมลูคา่

ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น 15,333,318 (33,666,634)

ภาษเีงนิไดข้องรายการที�จะไมถ่กูจดัประเภทรายการใหม่

ไวใ้นกาํไรหรอืขาดทนุภายหลงั 25 (8,847,123) 6,733,327        

รวมรายการที�จะไม่ถกูจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 35,388,493 (26,933,307)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื�นสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษีเงินได้ 35,388,493 (26,933,307)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 293,825,929       45,264,943        

กาํไรต่อหุ้นขั �นพื�นฐาน (บาทต่อหุ้น) 29 1.72                   0.48                   

บริษทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564

บาท
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ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน องคป์ระกอบอื�นของส่วนผูถื้อหุน้ รวมส่วน

ที�ออกและ มูลค่าหุน้ จดัสรรเป็นสาํรอง ยงัไม่ได้ ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่า ของผูถื้อหุน้

ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย จดัสรร สินทรัพยท์างการเงิน

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม 2564 149,909,264             74,000,000         14,990,926          1,250,186,731     108,639,892                               1,597,726,813       

เงินปันผล 22 -                           -                     -                       (37,372,734)         -                                             (37,372,734)          

กาํไรสาํหรับปี -                           -                     -                       258,437,436        -                                             258,437,436         

กาํไรเบด็เสร็จอื�น-สุทธิจากภาษีเงินได้

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานที�กาํหนดไว้ -                           -                     -                       -                      23,121,839                                 23,121,839           

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน -                           -                     -                       -                      12,266,654                                 12,266,654           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 149,909,264             74,000,000         14,990,926          1,471,251,433     144,028,385                               1,854,180,008       

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)          

ยอดคงเหลือ 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       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

หมายเหตุ

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564

บาท 

กาํไรสะสม
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กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 258,437,436 72,198,250

บวก (หกั) รายการปรับปรุงเพื�อกระทบยอดกาํไรสาํหรับปี

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 68,716,311 68,732,172

ดอกเบี�ยรับ (1,864,976) (3,261,667)

รายไดจ้ากเงินปันผล (5,333,328) (1,999,998)

หนี� สูญตดับญัชีและค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น 3,287,791 691,577

กาํไรจากการขายสินทรัพย์ (148,635) (124,920)

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 487,777 268,210

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 16,318,926 13,075,978

ตน้ทุนทางการเงิน 124,465 195,280

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 63,053,346 17,258,248

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน

สินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน 403,079,113 167,033,130

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น (15,561,600) 6,889,880 

รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ (103,848,275) 33,257,740 

สินคา้คงเหลือ 680,312 1,796,731 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น -                                20,700 

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564

บาท
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หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวยีนอื�น 22,565,457 (446,776)

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 112,783,226 (2,025,847)

เงินรับล่วงหนา้ค่าบริการทางการแพทย์ 20,177,819 -                                

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวยีนอื�น (15,000,000) 15,000,000 

หนี� สินหมุนเวยีนอื�น 3,782,344 1,778,753 

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 428,658,396 223,304,311 

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (3,570,704) (3,776,657)

จ่ายภาษีเงินได้ (30,339,118) (19,689,613)

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 394,748,574        199,838,041        

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

รับดอกเบี�ย 1,865,472 3,294,678 

รับเงินปันผล 5,333,328 1,999,998 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื�นเพิ�มขึ�น (96,725,138) (205,841,312)

เงินฝากธนาคารติดภาระคํ�าประกนัลดลง -                                8,840,000 

ซื�ออาคารและอุปกรณ์ (39,565,245) (44,472,112)

ซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (27,961) (140,000)

ขายอุปกรณ์ 148,635 152,505 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (128,970,909)      (236,166,243)      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

จ่ายดอกเบี�ย (124,465) (195,280)

เงินสดจ่ายชาํระหนี� สินตามสัญญาเช่า (3,801,488) (3,951,447)

จ่ายเงินปันผล (37,372,734) (67,270,920)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (41,298,687) (71,417,647)

บาท

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากดั (มหาชน)

 



 

56-1 One Report 2564 

 
 

 
98 

 

2564 2563

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) - สุทธิ 224,478,978        (107,745,849)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 135,910,330        708,143,626        

หกั เงินลงทุนชั�วคราวที�ถูกจดัประเภทมาตรฐานรายงาน

  ทางการเงินใหม่ -                                (464,487,447)

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัสิ�นปี 360,389,308        135,910,330        

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการกระทบยอดเงินจ่ายในการซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�ไดม้าในระหวา่งปี (38,679,365) (43,131,585)

เจา้หนี� ซื�อทรัพยสิ์นเพิ�มขึ�น (ลดลง) (885,880)             (1,340,527)          

เงินสดจ่ายในการซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (39,565,245) (44,472,112)

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564

บาท
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บริษทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 

 

1. ข้อมลูทั �วไป 

1.1 ภมูลิาํเนาและสถานะทางกฎหมายของบรษิทั 
บรษิทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) “บรษิทั” เป็นนิตบิุคคลที�จดัตั �งขึ�นในประเทศไทย และมทีี�อยู่

จดทะเบยีนตั �งอยูเ่ลขที� 68/3 หมู ่2 ถนนพระยาสจัจา อาํเภอเมอืง จงัหวดัชลบุร ีและมสีาขา 1 แหง่ ตั �งอยูเ่ลขที� 
31/2 หมูท่ี� 3 ตาํบลเสมด็ อาํเภอเมอืง จงัหวดัชลบุร ีบรษิทัมสีถานประกอบการ ณ จงัหวดัชลบรุ ีในนาม 

“โรงพยาบาลเอกชล” 
บรษิทัจดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเมื�อวนัที� 10 มกราคม 2535  
บรษิทัดาํเนนิธุรกจิหลกัเกี�ยวกบัการใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลครบวงจร ประกอบดว้ยการใหบ้รกิาร

ป้องกนัโรค รกัษาโรค เสรมิสขุภาพ และฟื�นฟูสขุภาพ มจีาํนวนเตยีงใหบ้รกิาร 310 เตยีง 
1.2   การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ�งปัจจบุนัมกีารแพรร่ะบาด
อยา่งต่อเนื�อง ทาํใหเ้ศรษฐกจิยงัมกีารชะลอตวัและมผีลกระทบต่อธุรกจิและอตุสาหกรรมโดยรวม สถานการณ์
ดงักล่าวอาจสง่ผลกระทบต่อผลการดาํเนินธุรกจิ อยา่งไรกต็าม ฝ่ายบรหิารของบรษิทัไดต้ดิตามความคบืหน้าของ
สถานการณ์ดงักล่าว และทาํการประเมนิผลกระทบทางการเงนิเกี�ยวกบัมลูคา่ของสนิทรพัย ์ประมาณการหนี�สนิ
และหนี�สนิที�อาจเกดิขึ�นอยา่งต่อเนื�อง  
 

2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน  

งบการเงนินี�จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชทีี�กฎหมายกาํหนดตามพระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 
2547 โดยไดถ้อืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการแสดงรายการไดท้าํขึ�นตามแบบกาํหนด
รายการยอ่ที�ตอ้งมใีนงบการเงนิสาํหรบับรษิทัมหาชนจาํกดั ที�กาํหนดโดยประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์ออกตามความในพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 

งบการเงนินี�ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑร์าคาทนุเดมิเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื�นในนโยบายการบญัช ี

งบการเงนิฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงนิฉบบัที�บรษิทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมายงบการเงนิฉบบั
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงนิฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 
 

3.    มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เริ�มมีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจุบนั 

ในระหว่างปี บรษิทัไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิฉบบัปรบัปรงุจาํนวนหลายฉบบั ที�มผีลบงัคบัใชส้าํหรบังบการเงนิที�มรีอบระยะเวลาบญัชทีี�เริ�มในหรอืหลงั
วนัที� 1 มกราคม 2564 มาถอืปฏบิตั ิมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไดป้รบัปรงุหรอืจดัใหม้ขี ึ�นเพื�อใหม้ี
เนื�อหาเทา่เทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการอธบิายใหช้ดัเจนขึ�น
เกี�ยวกบัวธิปีฏบิตัทิางการบญัชแีละการใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏบิตันิี�ไมม่ผีลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบ
การเงนิในปีปัจจุบนั 
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4.    มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที�จะมีผลบงัคบัใช้ในอนาคต 

 สภาวชิาชพีบญัชไีด้ประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงหลายฉบบั และได้ลง
ประกาศในราชกจิจานุเบกษาแล้ว ซึ�งจะมผีลบงัคบัใชส้ําหรบังบการเงนิที�มรีอบระยะเวลาบญัชทีี�เริ�มในหรอืหลงั
วนัที� 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไดป้รบัปรุงหรอืจดัใหม้ขี ึ�นเพื�อใหม้เีนื�อหาเท่า

เทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธบิายใหช้ดัเจนเกี�ยวกบัวธิี
ปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือ
ขอ้ยกเวน้ชั �วคราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
 ฝ่ายบรหิารของบรษิทัประเมนิแลว้เชื�อว่าการปรบัปรงุมาตรฐานนี�จะไมม่ผีลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญั
ต่องบการเงนิในปีที�เริ�มนํามาตรฐานดงักล่าวมาถอืปฏบิตั ิ

 

5. นโยบายบญัชีที�สาํคญั 

 5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดในงบกระแสเงนิสดประกอบดว้ย เงนิสด เงนิฝากธนาคารประเภท
ออมทรพัย์และกระแสรายวนั และเงนิลงทุนระยะสั �นที�มสีภาพคล่องสูง ซึ�งจะต้องชําระคนืเมื�อทวงถามถอืเป็นส่วน
หนึ�งของรายการเทยีบเทา่เงนิสดในงบกระแสเงนิสด 

5.2 สินค้าคงเหลือ 

 สนิคา้คงเหลอืแสดงในราคาทนุหรอืมลูคา่สทุธทิี�จะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่า 

 ตน้ทนุของสนิคา้คาํนวณโดยวธิถีวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั ตน้ทนุสนิคา้ประกอบดว้ย ตน้ทนุที�ซื�อ ตน้ทนุ
ในการดดัแปลงหรอืตน้ทนุอื�นเพื�อใหส้นิคา้อยูใ่นสถานที�และสภาพปัจจุบนั  

 มลูคา่สทุธทิี�จะไดร้บัเป็นการประมาณราคาที�จะขายไดจ้ากการดําเนินธุรกจิปกตหิกัดว้ยค่าใชจ้่าย
ที�จาํเป็นในการขาย 

5.3 เครื�องมือทางการเงิน 

 การจดัประเภทรายการและการวดัมลูค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 

 การจดัประเภทรายการขึ�นอยูก่บัแผนธุรกจิ (Business model) ของกจิการในการจดัการสนิทรพัย์

ทางการเงนิและลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิ บรษิทัจดัประเภทสนิทรพัย์ทาง
การเงนิตามลกัษณะการวดัมลูคา่ ดงันี� 

 - รายการที�วดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่าย  
 - รายการที�วดัมลูคา่ภายหลงัดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น 
 - รายการที�วดัมลูคา่ภายหลงัดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทนุ 

 ตราสารทุนสามารถจําแนกและไม่สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามประเภทของการวดัมลูค่าได้สอง
ประเภท ไดแ้ก่ การวดัมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน หรอืการวดัมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็
อื�น ซึ�งไมส่ามารถจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั  

 การรบัรูร้ายการเมื�อเริ�มแรกของสนิทรพัยท์างการเงนิที�ไมไ่ดว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไร
หรอืขาดทุนดว้ยมลูค่ายุตธิรรม บวกหรอืหกัดว้ยตน้ทุนการทาํรายการซึ�งเกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรอืการ

ออกสนิทรพัยท์างการเงนินั �น ตน้ทุนการทาํรายการของสนิทรพัย์ทางการเงนินั �นรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในกาํไรหรอื
ขาดทนุ 



   

                                                                                                                                   56-1 One Report 2564 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

 
101 

 

 การวดัมลูคา่ในภายหลงัของตราสารหนี�ทาํได ้3 วธิโีดยขึ�นอยูก่บัการจดัประเภทตราสารหนี�นั �น 

- สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่าย เมื�อถอืครองสนิทรพัยท์างการเงนินั �น

เพื�อรบักระแสเงนิสดตามสญัญา และเงื�อนไขตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิที�ก่อใหเ้กดิ
กระแสเงนิสดซึ�งเป็นการรบัชาํระเพยีงเงนิตน้และดอกเบี�ยจากยอดคงเหลอืของเงนิตน้ในวนัที�
ระบุไวเ้ท่านั �น สนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดยใชว้ธิอีตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิและ
ตอ้งมกีารประเมนิการดอ้ยคา่ กาํไรหรอืขาดทนุที�เกดิขึ�นจากการตดัรายการ การเปลี�ยนแปลง

หรอืการดอ้ยคา่ดงักล่าวจะรบัรูใ้นสว่นของกาํไรหรอืขาดทนุ 

- สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น เมื�อถอืครอง

สนิทรพัยท์างการเงนิ เพื�อรบักระแสเงนิสดตามสญัญาและเพื�อขายสนิทรพัยท์างการเงนิ และ
เงื�อนไขตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิที�ก่อให้เกดิกระแสเงนิสด ซึ�งเป็นการรบัชําระ
เพยีงเงนิตน้และดอกเบี�ยจากยอดคงเหลอืของเงนิต้นในวนัที�ระบุไว้เท่านั �น การเปลี�ยนแปลง
ของมลูคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิรบัรูผ้่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น ยกเวน้ รายการขาดทุน
จากการดอ้ยค่า รายไดด้อกเบี�ย และกาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�เกี�ยวขอ้งจะรบัรูเ้ป็น

กาํไรหรอืขาดทนุ เมื�อมกีารตดัรายการสนิทรพัยท์างการเงนิ กาํไรหรอืขาดทุนสะสมที�เคยรบัรู้
รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นจะต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้ากําไรหรือขาดทุน 
สินทรัพย์ทางการเงนิดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้วิธีอตัราดอกเบี�ยที�แท้จริงเช่นเดียวกับ 
สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่าย 

- สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน จะแสดงในงบแสดง

ฐานะการเงนิด้วยมลูค่ายุตธิรรม โดยรบัรูก้ารเปลี�ยนแปลงสุทธขิองมูลค่ายุตธิรรมในส่วนของ
กาํไรหรอืขาดทนุ  

การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารทุนต้องแสดงตราสารทุนโดยใชมู้ลค่ายุตธิรรม และบนัทกึ

กําไรหรอืขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมเขา้กําไรหรอืขาดทุน หรอืกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 
ขึ�นอยูก่บัการจดัประเภทรายการของตราสารทนุนั �น 

 

 การจดัประเภทรายการและการวดัมลูค่าของหนี�สินทางการเงิน 

 บรษิทัรบัรูร้ายการเมื�อเริ�มแรกของหนี�สนิทางการเงนิดว้ยมลูค่ายุตธิรรม หกัตน้ทุนการทาํรายการ 
และจดัประเภทหนี�สนิทางการเงนิเป็นหนี�สนิทางการเงนิที�วดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย โดยใช้
วธิดีอกเบี�ยที�แทจ้รงิ ในการคาํนวณมลูคา่ราคาทนุตดัจาํหน่ายคาํนึงถงึคา่ธรรมเนียมหรอืตน้ทุนที�ถอืเป็นส่วนหนึ�ง

ของอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงินั �นดว้ย ทั �งนี� คา่ตดัจาํหน่ายตามวธิดีอกเบี�ยที�แทจ้รงิแสดงเป็นสว่นหนึ�งของตน้ทุนทาง
การเงนิในสว่นของกาํไรหรอืขาดทนุ 

 

 การตดัรายการของเครื�องมือทางการเงิน 

 สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื�อสิทธิที�จะได้ร ับกระแสเงินสดของ
สนิทรพัยน์ั �นไดส้ิ�นสดุลง หรอืไดม้กีารโอนสทิธทิี�จะไดร้บักระแสเงนิสดของสนิทรพัยน์ั �น รวมถงึไดม้กีารโอนความ
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เสี�ยงและผลตอบแทนเกอืบทั �งหมดของสนิทรพัยน์ั �น หรอืมกีารโอนการควบคุมในสนิทรพัยน์ั �น แมว้่าจะไม่มกีาร
โอนหรอืไมไ่ดค้งไวซ้ึ�งความเสี�ยงและผลตอบแทนเกอืบทั �งหมดของสนิทรพัยน์ั �น   

 หนี�สนิทางการเงนิจะถูกตดัรายการออกจากบญัชกี็ต่อเมื�อได้มกีารปฏิบตัิตามภาระผูกพนัของ

หนี�สนินั �นแลว้ มกีารยกเลกิภาระผกูพนันั �น หรอืมกีารสิ�นสุดลงของภาระผกูพนันั �น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนหนี�สนิ
ทางการเงนิที�มอียูใ่หเ้ป็นหนี�สนิใหมจ่ากผูใ้หกู้ร้ายเดยีวกนัซึ�งมขีอ้กาํหนดที�แตกต่างกนัอย่างมาก หรอืมกีารแกไ้ข
ขอ้กาํหนดของหนี�สนิที�มอียู่อย่างเป็นสาระสาํคญั จะถอืว่าเป็นการตดัรายการหนี�สนิเดมิและรบัรูห้นี�สนิใหม่ โดย
รบัรูผ้ลแตกต่างของมลูคา่ตามบญัชดีงักล่าวในสว่นของกาํไรหรอืขาดทนุ 

 

 การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 

 ผลขาดทนุดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นสาํหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ยวธิรีาคาทนุตดั
จาํหน่าย หรอืสนิทรพัยท์างการเงนิประเภทตราสารหนี�ที�วดัมลูคา่ดว้ยวธิมีลูคา่ยตุธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็
อื�น และสนิทรพัยท์ี�เกดิจากภาระผกูพนัวงเงนิสนิเชื�อและสญัญาคํ�าประกนัทางการเงนิ ประเมนิโดยไม่จําเป็นตอ้ง
รอใหเ้กดิเหตุการณ์ดา้นเครดติเกดิขึ�นก่อน บรษิทัใชว้ธิที ั �วไป (General approach) ในการพจิารณาค่าเผื�อผล
ขาดทุนจากการด้อยค่า โดยมีข้อยกเว้นสําหรับลูกหนี�การค้า ซึ�งบริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการอย่างง่าย 

(Simplified approach) ในการพจิารณาคา่เผื�อผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 

 

 การหกักลบของเครื�องมือทางการเงิน 

 สนิทรพัย์ทางการเงนิและหนี�สนิทางการเงนิจะนํามาหกักลบกนั และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบ
แสดงฐานะการเงนิ กต็่อเมื�อกจิการมสีทิธบิงัคบัใชไ้ด้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหกักลบจํานวนเงนิที�รบัรู ้และ
กจิการมคีวามตั �งใจที�จะชาํระดว้ยยอดสทุธ ิหรอืตั �งใจที�จะรบัสนิทรพัยแ์ละชาํระหนี�สนิพรอ้มกนั 
 

5.4 ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 ที�ดนิแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและค่า
เผื�อการดอ้ยคา่ (ถา้ม)ี 
 ราคาทนุรบัรูเ้มื�อเริ�มแรกที�ไดส้นิทรพัยม์ารวมถงึตน้ทนุทางตรงอื�นๆ ที�เกี�ยวกบัการจดัหาสนิทรพัย์
เพื�อใหส้นิทรพัยอ์ยู่ในสภาพพรอ้มที�จะใชไ้ดต้ามวตัถุประสงคร์วมทั �งตน้ทุนในการรื�อถอน ขนยา้ย และการบูรณะ
สถานที�ตั �งของสนิทรพัยซ์ึ�งเป็นภาระผกูพนัของกจิการ (ถา้ม)ี 

 ค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คํานวณจากราคาทุนหกัมูลค่าคงเหลอืของสนิทรพัย์โดยวธิี
เสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงันี� 

อาคารและสว่นปรบัปรงุอาคาร  5 - 50 ปี 
อปุกรณ์การแพทย ์  5 - 10 ปี 
เครื�องตกแต่งและตดิตั �ง  5 - 10 ปี 
อปุกรณ์สาํนกังาน  2 - 10 ปี 

ยานพาหนะ 8 - 10 ปี 
 บรษิทัมกีารทบทวนมลูคา่คงเหลอืและอายกุารใหป้ระโยชน์สมํ�าเสมอ 
 ไมม่กีารคดิคา่เสื�อมราคาสาํหรบัที�ดนิ สนิทรพัยร์ะหว่างกอ่สรา้งและอปุกรณ์ระหว่างตดิตั �ง 
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 บรษิทัตดัรายการที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชเีมื�อจําหน่ายสนิทรพัย ์รายการผลกาํไร
หรอืขาดทนุจากการจาํหน่ายหรอืตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์จะรบัรูใ้นงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

 

5.5 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 ค่าซอฟแวรค์อมพวิเตอร ์มอีายุการใชง้านจํากดัแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจําหน่ายสะสมและค่า

เผื�อการดอ้ยคา่ (ถา้ม)ี 
 คา่ตดัจาํหน่ายบนัทกึเป็นคา่ใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ คาํนวณโดยวธิเีสน้ตรงตามเกณฑ์
ระยะเวลาที�คาดว่าจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิของคา่ซอฟแวรค์อมพวิเตอรภ์ายในระยะเวลา 5-10 ปี 
 

5.6  การด้อยค่าของสินทรพัยที์�ไม่ใช่สินทรพัยท์างการเงิน 

 สนิทรพัยต์ามบญัชขีองบรษิทัไดร้บัการทบทวน ณ ทุกวนัที�ในงบแสดงฐานะการเงนิว่า มขีอ้บ่งชี�
เรื�องการดอ้ยคา่หรอืไม ่ในกรณีที�มขีอ้บ่งชี�จะทาํการประมาณมลูคา่สนิทรพัยท์ี�คาดว่าจะไดร้บัคนื  

 ขาดทุนจากการด้อยค่ารบัรู้เมื�อมูลค่าตามบญัชขีองสินทรพัย์ หรอืมูลค่าตามบญัชีของหน่วย
สนิทรพัย์ที�ก่อใหเ้กดิเงนิสดสงูกว่ามลูค่าที�จะได้รบัคนื ขาดทุนจากการด้อยค่าบนัทกึในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
เวน้แต่เมื�อมกีารกลบัรายการการประเมนิมลูคา่ของสนิทรพัยเ์พิ�มของสนิทรพัยช์ิ�นเดยีวกนัที�เคยรบัรูใ้นส่วนของผู้
ถอืหุน้ และมกีารดอ้ยคา่ในเวลาต่อมา ในกรณีนี�ใหร้บัรูใ้นสว่นของผูถ้อืหุน้ 

 เมื�อมกีารลดลงในมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิเผื�อขาย ซึ�งไดบ้นัทกึในสว่นของผูถ้อืหุน้ 

และมคีวามชดัเจนว่าสนิทรพัยด์งักล่าวมกีารดอ้ยคา่ ยอดขาดทุนซึ�งเคยบนัทกึในส่วนของผูถ้อืหุน้จะถูกรบัรูใ้นงบ
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ ยอดขาดทุนที�รบัรูใ้นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็เป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที�ซื�อกบัมูลค่า
ยตุธิรรมในปัจจุบนัของสนิทรพัยท์างการเงนิหกัขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนินั �นๆ ซึ�งเคยรบัรู้
แลว้ในงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

 

5.7 ประมาณการหนี�สิน 

 ประมาณการหนี�สนิจะรบัรู้ในงบแสดงฐานะการเงนิก็ต่อเมื�อบรษิัทมีภาระหนี�สินตามกฎหมายที�
เกิดขึ�นในปัจจุบันหรอืที�ก่อตัวขึ�นอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่า
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิจะต้องถูกจ่ายไปเพื�อชําระภาระหนี�สนิดงักล่าว และสามารถประมาณจํานวนภาระหนี�สนิได้
อย่างน่าเชื�อถอื ถา้ผลกระทบดงักล่าวมจีํานวนที�เป็นสาระสาํคญั ประมาณการหนี�สนิพจิารณาจากการคดิลดกระแส
เงนิสดที�จะจ่ายในอนาคตใชอ้ตัราคดิลดในตลาดปัจจุบนักอ่นคาํนวณภาษเีงนิได ้ เพื�อใหส้ะทอ้นจํานวนที�อาจประเมนิ

ไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึ�งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มตี่อหนี�สนิ 
 

5.8 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสั �น 
 บรษิทัรบัรูเ้งนิเดอืน ค่าจา้ง โบนัส เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมและกองทุนสาํรองเลี�ยงชพีเป็น

คา่ใชจ้่ายเมื�อเกดิรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงนิ) 
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 บรษิัทและพนักงานได้ร่วมกนัจดัตั �งกองทุนสํารองเลี�ยงชพี ซึ�งประกอบด้วยเงนิที�พนักงานจ่าย
สะสมและเงนิที�บรษิทัจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดอืน สนิทรพัยข์องกองทุนสํารองเลี�ยงชพีไดแ้ยกออกจากสนิทรพัย์
ของบรษิทั เงนิที�บรษิทัจ่ายสมทบกองทนุสาํรองเลี�ยงชพีบนัทกึเป็นคา่ใชจ้่ายในปีที�เกดิรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 
 บรษิทัมภีาระสําหรบัเงนิชดเชยที�ต้องจ่ายใหแ้ก่พนักงานเมื�อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 

และตามโครงการผลตอบแทนพนกังานอื�นๆ ซึ�งบรษิทัถอืว่าเงนิชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออก
จากงานสาํหรบัพนกังาน  

 บรษิทัคาํนวณหนี�สนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานโดยใชว้ธิคีดิลดแต่

ละหน่วยที�ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชี�ยวชาญอสิระไดท้าํการประเมนิภาระผกูพนั
ดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ซึ�งหลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้งใชข้อ้สมมตทิี�หลากหลาย รวมถงึ
ขอ้สมมตเิกี�ยวกบัอตัราคดิลด อตัราการขึ�นเงนิเดอืนในอนาคต อตัราการเปลี�ยนแปลงในจํานวนพนักงาน อตัรา
การมรณะและอตัราเงนิเฟ้อ 

 ผลกาํไรหรอืขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั (Actuarial gains and 

losses) สาํหรบัโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรบัรูท้นัทใีนกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น 
 

5.9 รายได้ 

 รายไดค้า่รกัษาพยาบาล 
 รายไดค้า่รกัษาพยาบาลไดร้บัยกเวน้ภาษมีลูคา่เพิ�ม และแสดงสทุธจิากสว่นลดการคา้ 
 รายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงพยาบาล โดยส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ค่ายาและเวชภณัฑ ์  ค่า

หอ้งพกัผูป่้วย คา่บรกิารทางการแพทย ์และคา่บรกิารอื�น โดยจะบนัทกึเป็นรายไดเ้มื�อไดใ้หบ้รกิารแลว้ตามเกณฑ์

คงคา้ง 
 รายไดค้า่รกัษาพยาบาลในระบบประกนัสงัคมรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 
 ดอกเบี�ยรบัและเงนิปันผลรบั 
 ดอกเบี�ยรบับนัทกึในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ตามเกณฑค์งคา้ง  เงนิปันผลรบับนัทกึในงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสรจ็ในวนัที�บรษิทัมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผล  ซึ�งตามปกตใินกรณีเงนิปันผลที�จะไดร้บัจากหลกัทรพัยใ์น

ความตอ้งการของตลาด จะพจิารณาจากวนัที�มกีารประกาศสทิธกิารรบัปันผล 
 รายไดอ้ื�น 
 รายไดอ้ื�น ๆ บนัทกึในงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ตามเกณฑค์งคา้ง 
 

5.10 ค่าใช้จ่าย 

 คา่ใชจ้่ายบนัทกึในงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ตามเกณฑค์งคา้ง 

 

5.11 สญัญาเช่า 

 ณ วนัเริ�มตน้สญัญา บรษิทัจะประเมนิว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรอืประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม ่
โดยสญัญาจะเป็นสญัญาเช่าหรอืประกอบด้วยสญัญาเช่า ถ้าสญัญานั �นเป็นการให้สทิธิในการควบคุมการใช้
สนิทรพัยท์ี�ระบุไดส้าํหรบัชว่งเวลาหนึ�งเพื�อการแลกเปลี�ยนกบัสิ�งตอบแทน 
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 บรษิทัประเมนิอายสุญัญาเชา่ตามระยะเวลาที�บอกเลกิไมไ่ดท้ี�ระบุในสญัญาเช่าหรอืตามระยะเวลา
ที�เหลอือยู่ของสญัญาเช่าที�มผีลอยู่ ณ วนัที�นํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิมาใชเ้ป็นครั �งแรก (ณ วนัที� 1 
มกราคม 2563) โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลที�จะใชส้ทิธเิลอืกนั �นและระยะเวลาตามสทิธเิลอืกในการยกเลกิสญัญาเช่า หากมคีวามแน่นอนอย่าง

สมเหตุสมผลที�จะไมใ่ชส้ทิธเิลอืกนั �น ทั �งนี�พจิารณาถงึผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงในเทคโนโลย ีและ/หรอื การ
เปลี�ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการต่ออายขุองสญัญาเชา่ดงักล่าว เป็นตน้ 

 

 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ – ผู้เช่า 

 สนิทรพัยส์ทิธกิารใชร้บัรู ้ณ วนัที�สญัญาเชา่เริ�มมผีล โดยแสดงมลูค่าตามราคาทุนหลงัหกัค่าเสื�อม
ราคาสะสมและคา่เผื�อการดอ้ยคา่ (ถา้ม)ี และปรบัปรงุดว้ยการวดัมลูคา่ของหนี�สนิตามสญัญาเชา่ใหม ่(ถา้ม)ี ราคา
ทุนดงักล่าวประกอบดว้ย จํานวนเงนิของหนี�สนิตามสญัญาเช่าจากการวดัมลูค่าเริ�มแรก ตน้ทุนทางตรงที�เกดิขึ�น 

และการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าใด ๆ ที�จ่ายชาํระ ณ วนัที�สญัญาเช่าเริ�มมผีลหรอืก่อนวนัที�สญัญาเริ�มมผีลหกั
สิ�งจงูใจตามสญัญาเชา่ที�ไดร้บั 

 ราคาทนุของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชร้วมถงึประมาณการตน้ทนุที�จะเกดิขึ�นสาํหรบัผูเ้ช่าในการรื�อและ
ขนยา้ยสนิทรพัย์อา้งองิ การบูรณะสถานที�ตั �งของสนิทรพัย์อา้งองิหรอืการบูรณะสนิทรพัย์อา้งองิใหอ้ยู่ในสภาพ
ตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเงื�อนไขของสญัญาเชา่ 

 ค่าเสื�อมราคาของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชค้าํนวณจากราคาทุนของสนิทรพัยโ์ดยวธิเีสน้ตรงตามอายุ
ของสญัญาเชา่ หรอือายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ต่ละประเภท 

 

 หนี� สินตามสญัญาเช่า 

 หนี�สนิตามสญัญาเชา่แสดงมลูคา่ตามมลูคา่ปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าที�ยงัไม่ไดจ้่าย
ชาํระ ณ วนัที�สญัญาเช่าเริ�มมผีล การจ่ายชําระตามสญัญาเช่าดงักล่าวประกอบดว้ย การจ่ายชาํระคงที� (รวมถงึ
การจ่ายชาํระคงที�โดยเนื�อหา) หกัลูกหนี�สิ�งจูงใจตามสญัญาเช่า (ถา้ม)ี และจํานวนเงนิที�คาดว่าผูเ้ช่าจะจ่ายชาํระ

ภายใต้การรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื นอกจากนี� การจ่ายชําระตามสญัญาเช่ายงัรวมถงึราคาใชส้ทิธขิองสทิธกิาร
เลือกซื�อ หากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�บรษิัทจะใช้สทิธิเลือกนั �น และการจ่ายชําระค่าปรบัเพื�อการ
ยกเลกิสญัญาเชา่ หากขอ้กาํหนดสญัญาเชา่แสดงใหเ้หน็ว่าบรษิทัจะใชส้ทิธเิลอืกในการยกเลกิสญัญาเชา่  

 บรษิทัคํานวณมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชําระตามสญัญาเช่าโดยใชอ้ตัราดอกเบี�ยการกูย้มืส่วน
เพิ�ม ณ วนัที�สญัญาเช่ามผีล หากอตัราดอกเบี�ยตามนัยของหนี�สนิสญัญาเช่านั �นไม่สามารถกาํหนดได ้ทั �งนี�อตัรา

ดอกเบี�ยการกูย้มืสว่นเพิ�มอา้งองิจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลปรบัดว้ยคา่ความเสี�ยงที�เหมาะสมตาม
ระยะเวลาของสญัญาเช่านั �น หลงัจากวนัที�สญัญาเช่าเริ�มมผีลบรษิทัจะวดัมลูค่าของหนี�สนิตามสญัญาเช่าเพิ�มขึ�น
เพื�อสะทอ้นดอกเบี�ยจากหนี�สนิตามสญัญาเช่า และลดลงเพื�อสะทอ้นการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าที�จ่ายชาํระแลว้ 
นอกจากนี� บรษิทัจะวดัมูลค่าหนี�สนิตามสญัญาเช่าใหม่ เมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงอายุสญัญาเช่า จํานวนเงนิที�ตอ้ง
จ่ายชาํระ หรอืการประเมนิสทิธกิารเลอืกในการซื�อสนิทรพัยอ์า้งองิ 
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 สญัญาเช่าระยะสั �นและสญัญาเช่าซึ�งสินทรพัยอ้์างอิงมีมลูค่าตํ�า 

 บรษิทัเลอืกใชข้อ้ยกเวน้ในการรบัรูร้ายการสาํหรบัสญัญาเช่าระยะสั �น (สญัญาเช่าที�มอีายุสญัญา
เช่า 12 เดอืนหรอืน้อยกว่านับจากวนัที�สญัญาเช่ามผีล และไม่มสีทิธกิารเลอืกซื�อ) และสญัญาเช่าซึ�งสนิทรพัย์
อา้งองิมมีลูคา่ตํ�า จํานวนเงนิที�จ่ายชาํระตามสญัญาเช่าดงักล่าวจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในส่วนของกาํไรหรอืขาดทุน

ตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเชา่ 

 

5.12 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินได้ปัจจบุนั 

 บรษิทับนัทกึภาษเีงนิได ้ (ถา้ม)ี ตามจํานวนที�จะตอ้งจ่าย คาํนวณตามหลกัเกณฑแ์ห่งประมวล
รษัฎากรในอตัราภาษเีงนิไดร้อ้ยละ 20 ของกาํไรก่อนภาษเีงนิได ้หลงัจากปรบัปรุงบวกกลบัดว้ยค่าใชจ้่ายต่างๆ 
ซึ�งไม่สามารถถอืเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษแีละหกัออกด้วยรายการที�ไดร้บัยกเว้นหรอืไม่ถอืเป็นรายไดใ้น
การคาํนวณภาษ ี

 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะคาํนวณขึ�นจากผลแตกต่างชั �วคราวระหว่างมลูค่า
ตามบญัชกีบัฐานภาษีของสนิทรพัย์หรอืหนี�สนินั �น ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน รายการเปลี�ยนแปลงของ
สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะถูกรบัรูเ้ป็นรายไดภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชหีรอืค่าใชจ้่ายภาษี
เงนิไดร้อการตดับญัชโีดยจะรบัรูใ้นกาํไรขาดทนุ เวน้แต่ในสว่นที�เกี�ยวกบัรายการที�รบัรูโ้ดยตรงในสว่นของผูถ้อืหุน้
หรอืกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น       ผลแตกต่างชั �วคราวที�ใชห้กัภาษจีะถกูรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยภ์าษี

เงนิได้รอการตดับญัชเีมื�อมคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าบรษิทัจะมกีําไรทางภาษีจากการดําเนินงานใน
อนาคตเพยีงพอที�จะนําสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีาใชป้ระโยชน์ไดแ้ละผลแตกต่างชั �วคราวที�ตอ้งเสยี
ภาษทีกุรายการจะถกูรบัรูเ้ป็นหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชถีูกวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษเีงนิได้สาํหรบังวดที�
บรษิทัคาดว่าจะไดร้บัประโยชน์จากสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชหีรอืจะจ่ายชาํระหนี�สนิภาษเีงนิได ้โดยใช้

อตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที�มผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืที�คาดได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายในสิ�น
รอบระยะเวลาที�รายงาน  
 ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชจีะถูก
ทบทวนและปรบัลดมลูค่า เมื�อมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบรษิทัจะไม่มกีาํไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอต่อ
การนําสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีั �งหมดหรอืบางสว่นมาใชป้ระโยชน์ได ้

 

5.13 การใช้ดลุยพินิจและประมาณการทางบญัชีที�สาํคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารจําเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ
และการประมาณการในเรื�องที�มคีวามไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพนิิจและการประมาณการดงักล่าวนี�ส่งผล
กระทบต่อจํานวนเงนิที�แสดงในงบการเงนิและต่อขอ้มลูที�แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ผลที�เกดิขึ�นจรงิ
อาจแตกต่างไปจากจาํนวนที�ประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการที�สาํคญัมดีงันี� 
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 ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นของลูกหนี� 

 ในการประมาณคา่เผื�อผลขาดทนุดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นของลูกหนี� ฝ่ายบรหิารจําเป็นตอ้ง
ใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณการผลขาดทนุที�คาดว่าจะเกดิขึ�นจากลกูหนี� โดยคาํนึงถงึประสบการณ์การเกบ็เงนิใน
อดตี อายขุองหนี�ที�คงคา้ง เป็นตน้ 

 

 รายได้ค่าบริการทางการแพทยค้์างรบั 

 รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรบัเป็นรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ที�ยงัไม่ได้รบัจาก
สาํนกังานประกนัสงัคม ซึ�งบรษิทัไมส่ามารถทราบจาํนวนเงนิที�จะไดร้บัแน่นอน ผูบ้รหิารของบรษิทัจงึไดป้ระมาณ
การรายไดค้า้งรบัดงักล่าวตามหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื�อนไขตามที�กาํหนดโดยหน่วยงานดงักล่าวและจากจํานวน
เงนิที�ไดร้บัจรงิครั �งล่าสดุควบคูไ่ปกบัภาวะการณ์ในปัจจุบนั 

 

 การกาํหนดอายสุญัญาเช่าที�มีสิทธิการเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่าหรือยกเลิกสญัญาเช่า 

 บรษิทักาํหนดอายสุญัญาเชา่ตามระยะเวลาที�บอกเลกิไมไ่ดส้ญัญาเชา่ โดยรวมระยะเวลาตามสทิธิ

เลอืกในการขยายอายุสญัญาเช่า หากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�จะใชส้ทิธเิลอืกนั �น และระยะเวลาตาม
สทิธิเลือกในการยกเลกิสญัญาเช่า หากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�จะไม่ใช้สทิธเิลือกนั �น ฝ่ายบรหิาร
จําเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิว่าบรษิทัมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรอืไม่ที�จะใชส้ทิธเิลอืกในการ
ขยายอายสุญัญาเชา่หรอืที�จะไมใ่ชส้ทิธเิลอืกในการยกเลกิสญัญาเช่า โดยพจิารณาขอ้เทจ็จรงิและสภาพแวดลอ้ม
ที�เกี�ยวขอ้งทั �งหมดที�ทําใหเ้กดิสิ�งจูงใจในทางเศรษฐกจิสําหรบับรษิทัในการใชเ้ลอืกสทิธนิั �น ภายหลงัจากวนัที�
สญัญาเช่ามผีล บรษิทัจะประเมนิอายุสญัญาเช่าใหม่หากมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที�มนีัยสําคญัซึ�งอยู่ภายใต้

การควบคมุและสง่ผลต่อความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลที�จะใชส้ทิธเิลอืก 

 

 ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ และสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ และค่าเสื�อมราคา  

 ในการคํานวณค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ ฝ่ายบริหาร
จําเป็นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลอืเมื�อเลกิใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และ
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมลูคา่คงเหลอืใหมห่ากมกีารเปลี�ยนแปลงเกดิขึ�น 

 นอกจากนี�ฝ่ายบรหิารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัย์

สทิธกิารใช ้ในแต่ละชว่งเวลาและบนัทกึขาดทนุจากการดอ้ยคา่หากคาดว่ามลูคา่ที�คาดว่าจะไดร้บัคนืตํ�ากว่ามลูค่า
ตามบญัชขีองสนิทรพัย์นั �น ในการนี�ฝ่ายบรหิารจําเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการคาดการณ์รายได้และ
คา่ใชจ้่ายในอนาคตซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัสนิทรพัยน์ั �น 

 

 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  

 ในการบนัทกึและวดัมลูคา่ของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน ณ วนัที�ไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่า

ในภายหลงั ฝ่ายบรหิารจําเป็นต้องประมาณการกระแสเงนิสดที�คาดว่าจะได้รบัในอนาคตจากสนิทรพัย์ หรอื 
หน่วยของสนิทรพัยท์ี�กอ่ใหเ้กดิเงนิสด รวมทั �งการเลอืกอตัราคดิลดที�เหมาะสมในการคาํนวณหามลูคา่ปัจจุบนัของ
กระแสเงนิสดนั �น ๆ  
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 สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี   

 บรษิัทจะรบัรู้สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชสีําหรบัผลแตกต่างชั �วคราวที�ใช้หกัภาษีและ
ขาดทุนทางภาษีที�ไม่ได้ใช้เมื�อมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอที�จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชั �วคราวและขาดทุนนั �น ในการนี�ฝ่ายบรหิารจําเป็นตอ้งประมาณการว่าควรรบัรูจ้ํานวน

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชเีป็นจํานวนเท่าใด โดยพจิารณาถงึจํานวนกําไรทางภาษีที�คาดว่าจะเกดิใน
อนาคตในแต่ละชว่งเวลา 

 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หนี�สนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณขึ�นตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซึ�งตอ้งอาศยัขอ้สมมตฐิานต่าง ๆ ในการประมาณการนั �น เช่น อตัราคดิลด อตัราการขึ�นเงนิเดอืนใน
อนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

 

 อตัราดอกเบี�ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ�ม 

 บรษิทัไมส่ามารถกาํหนดอตัราดอกเบี�ยตามนัยของสญัญาเช่า ดงันั �นจงึใชอ้ตัราดอกเบี�ยเงนิกูย้มื
ส่วนเพิ�มของบรษิัทในการคดิลดหนี�สนิตามสญัญาเช่า โดยอตัราเงนิกู้ยมืส่วนเพิ�มเป็นอตัราดอกเบี�ยที�บรษิัท
จะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงนิที�จําเป็นเพื�อให้ได้มาซึ�งสินทรัพย์ที�มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรพัย์สิทธิการใช้ใน
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิที�คลา้ยคลงึ โดยมรีะยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัที�คลา้ยคลงึ  

 

6. การดาํเนินงานที�เป็นไปตามฤดกูาล 

  บรษิทัไมไ่ดถู้กกระทบจากปัจจยัที�มลีกัษณะเป็นวฏัจกัรหรอืเป็นไปตามฤดกูาลที�สาํคญัในระหว่างปี 

 

7.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

  ประกอบดว้ย 

 บาท 

 2564  2563 

เงนิสดในมอื 2,117,045  1,989,668 
เงนิฝากธนาคารประเภทออมทรพัยแ์ละกระแสรายวนั 358,272,263  133,920,662 

รวม 360,389,308  135,910,330 

 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทออมทรพัย ์มอีตัราดอกเบี�ยลอยตวั

ในอตัรารอ้ยละ 0.13 ต่อปีและรอ้ยละ 0.13 ต่อปี ตามลาํดบั 
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8. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมนุเวียนอื�น 

 ประกอบดว้ย 
 บาท 

 2564  2563 

ลูกหนี�การค้า    

   ยงัไมค่รบกาํหนดชาํระ 34,378,352  44,698,984 
   เกนิวนัครบกาํหนดชาํระ:    

น้อยกว่า 3 เดอืน 18,185,626  14,261,354 

3 - 6 เดอืน 3,558,464  614,175 
6 - 12 เดอืน 973,040  605,428 
มากกว่า 12 เดอืน 190,939  882,824 

 57,286,421  61,062,765 

หกั คา่เผื�อผลขาดทนุดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (2,323,726)  (972,095) 

สทุธิ 54,962,695  60,090,670 

ลูกหนี�หมนุเวียนอื�น    

   คา่ใชจ้่ายลว่งหน้า 2,465,536  1,760,784 
   เงนิจ่ายล่วงหน้าคา่วคัซนี 5,236,000  - 

   รายไดค้า้งรบัอื�น 11,834,347  2,511,652 
   ลกูหนี�อื�น 2,765,671  313,311 
   อื�น ๆ 1,084,842  627,313 

 23,386,396  5,213,060 

รวมลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมนุเวียนอื�น 78,349,091  65,303,730 

 
โดยปกตริะยะเวลาการใหส้นิเชื�อแกล่กูคา้ของบรษิทัมรีะยะเวลาตั �งแต่ 30 วนั ถงึ 120 วนั 
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9. รายได้ค่าบริการทางการแพทยค้์างรบั 

 ประกอบดว้ย 
 บาท 

 2564  2563 

สาํนกังานประกนัสงัคม    

ภาระเสี�ยงคา้งรบั 11,776,551  10,823,623 

ผูป่้วยดว้ยโรคที�มีคา่ใชจ้่ายสงูคา้งรบั 25,871,520  24,824,757 

อื�นๆ 17,257,254  10,921,231 

 54,905,325  46,569,611 

สาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ    

สาํหรบัผูป่้วยดว้ยโรคติดเชื �อไวรสัโคโรนา 2019 คา้งรบั 95,512,561  - 

หกั คา่เผื�อผลขาดทนุดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ �น (772,046)  - 

 94,740,515  - 

รวม 149,645,840  46,569,611 

 
บรษิทัไมส่ามารถทราบจาํนวนเงนิแน่นอนสาํหรบัรายไดจ้ากสาํนกังานประกนัสงัคมสาํหรบัผูป่้วยดว้ยโรค

ที�มีค่าใช้จ่ายสูงและรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ภาระเสี�ยงที�ยงัไม่ได้รบัจากสํานักงานประกนัสงัคม และ
สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาตกิรณีผูป่้วยดว้ยโรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 ดงันั �นผูบ้รหิารของบรษิทัจงึ
ได้ประมาณรายได้ค้างรบัดงักล่าวจากจํานวนเงนิที�ได้รบัจรงิครั �งล่าสุดควบคู่ไปกบัภาวะการณ์ในปัจจุบนั ซึ�ง
ผู้บริหารของบริษัทเชื�อว่าผลที�เกิดขึ�นจริงในภายหลังจะไม่แตกต่างไปจากจํานวนที�ประมาณไว้อย่างเป็น
สาระสาํคญั 

 

10. สินค้าคงเหลือ 

 ประกอบดว้ย 
 บาท 

 2564  2563 

ยาและเวชภณัฑ ์ 43,519,772  44,591,587 
วสัดุสิ�นเปลอืง 7,843,189  7,451,686 

รวม 51,362,961  52,043,273 
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11. สินทรพัยท์างการเงิน 

 ประกอบดว้ย 
 บาท 

 2564  2563 

สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื�น   

ตราสารหนี�ที�วดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่าย   
เงนิฝากธนาคารประเภทประจาํ 10,580,621 10,436,993 

ตราสารหนี�ที�วดัมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทนุ   

กองทนุรวมตราสารหนี� 757,860,007 661,278,497 

รวม 768,440,628 671,715,490 

   

เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกนั   

เงนิฝากธนาคารที�ตดิภาระคํ�าประกนั 13,587,200 13,587,200 

รวม 13,587,200 13,587,200 

   

สินทรพัยท์างการเงินไม่หมุนเวียน   

ตราสารทนุที�วดัมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทนุ   

เบด็เสรจ็อื�น 153,333,180 137,999,862 

รวม 153,333,180 137,999,862 

 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงนิฝากธนาคารประเภทประจํามอีตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 0.38 ต่อปี 

และรอ้ยละ 1.00 ต่อปี และเงนิลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี�ที�จะถอืครบกําหนดในหนึ�งปี มผีลตอบแทนในอตัรา
รอ้ยละ 0.29 ต่อปี และรอ้ยละ 0.12 ต่อปี ตามลาํดบั 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงนิฝากธนาคารประเภทประจํา จํานวน 13.59 ลา้นบาท และ 
13.59 ลา้นบาท ตามลาํดบั ใชเ้ป็นหลกัประกนัในการขอหนงัสอืคํ�าประกนัจากธนาคารพาณิชยแ์หง่หนึ�ง 
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนในตราสารทุนในความ

ตอ้งการของตลาดวดัดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นประกอบดว้ย 
 ถอืหุน้อตัรารอ้ยละ  ลา้นบาท 

 2564  2563  2564  2563 

     ราคาทุน  ราคาตลาด  ราคาทุน  ราคาตลาด 

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ             

   จาํกดั (มหาชน) 0.06  0.06  2.20  153.33  2.20  138.00 

บวก กาํไรจากการวดัมลูค่า            

        สนิทรพัยท์างการเงนิ     151.13    135.80   

รวม     153.33    138.00   

 

12. ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 ประกอบดว้ย 
 บาท 

 ยอดตามบญัช ี

ณ 31 ธ.ค. 63 

 จาํนวนที� 

เพิ�มขึ�น 

 รบัโอน 

(โอนออก) 

 จาํนวนที� 

ลดลง 

 ยอดตามบญัช ี

ณ 31 ธ.ค. 64 

ราคาทุน          

ที�ดนิ 108,160,300  -  -  -  108,160,300 

อาคารและส่วนปรบัปรงุอาคาร 988,660,695  1,559,413  9,809,522  (751,474)  999,278,156 

อุปกรณ์แพทย ์ 299,233,461  21,437,703  -  (21,048,827)  299,622,337 

เครื�องตกแต่งและตดิตั �ง 35,830,754  872,963  560,339  (165,125)  37,098,931 

อุปกรณ์สาํนกังาน 71,988,092  2,868,080  148,730  (725,850)  74,279,052 

ยานพาหนะ 22,638,924  68,000  -  -  22,706,924 

สนิทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้งและ

ตดิตั �ง 
15,947,460  11,873,206  (10,518,591)  -  17,302,075 

    รวม 1,542,459,686  38,679,365  -  (22,691,276)  1,558,447,775 

หกั  คา่เสื�อมราคาสะสม          

อาคารและส่วนปรบัปรงุอาคาร 459,282,341  36,410,522  -  (751,403)  494,941,460 

อุปกรณ์การแพทย ์ 236,785,839  17,870,863  -  (20,877,023)  233,779,679 

เครื�องตกแต่งและตดิตั �ง 32,219,899  776,841  -  (161,315)  32,835,425 

อุปกรณ์สาํนกังาน 55,873,231  3,935,890  -  (696,057)  59,113,064 

ยานพาหนะ 18,245,231  856,765  -  -  19,101,996 

    รวม 802,406,541  59,850,881  -  (22,485,798)  839,771,624 

สทุธิ 740,053,145        718,676,151 
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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 

ราคาทุน          

ที�ดนิ 108,160,300  -  -  -  108,160,300 

อาคารและส่วนปรบัปรงุ
อาคาร 

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�องตกแต่งและตดิตั �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 

สนิทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้งและ

ตดิตั �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  คา่เสื�อมราคาสะสม          

อาคารและส่วนปรบัปรงุ

อาคาร 
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 

เครื�องตกแต่งและตดิตั �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 

สทุธิ 756,588,718        740,053,145 

 
คา่เสื�อมราคาอาคารและอปุกรณ์ สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ซึ�งแสดงไวใ้นตน้ทุน

คา่รกัษาพยาบาลและคา่ใชจ้่ายในการบรหิาร ดงันี� 
 บาท 

 2564  2563 

ตน้ทนุคา่รกัษาพยาบาล 53,270,074  52,563,358 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 6,580,807  6,808,004 

 รวม 59,850,881  59,371,362 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บรษิทัมอีุปกรณ์และยานพาหนะจํานวนหนึ�ง ซึ�งตดัค่าเสื�อมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยูม่รีาคาทนุเป็นจาํนวนเงนิ 319.61 ลา้นบาท และ 309.59 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ส่วนหนึ�งของที�ดนิ อาคารและงานระหว่างก่อสรา้ง รวมทั �งงานระหว่างก่อสรา้งที�จะมขีึ�นในอนาคตของ

บรษิทัถูกจํานองเป็นหลกัทรพัย์ที�ใชค้ํ�าประกนัเงนิกูย้มืระยะยาว และเงนิเบกิเกนิบญัช ีซึ�งมมีูลค่าตามบญัช ีณ 
วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 จาํนวนเงนิ 559.12 ลา้นบาท และ 582.58 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
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ณ วันที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บรษิัทมกีรมธรรม์ประกนัภัยคุ้มครองความเสี�ยงทุกประเภท 
(ARIP) กบัผูร้บัประกนัโดยมวีงเงนิประกนัครอบคลุมมลูคา่ทรพัยส์นิแลว้ กรมธรรมด์งักล่าวมกีารต่ออายทุกุปี 
 

13. สินทรพัยสิ์ทธิการใช้  

 ประกอบดว้ย 
 บาท 

 ยอดตามบญัช ี

ณ 31 ธ.ค. 63 

 จาํนวนที� 

เพิ�มขึ�น 

 จาํนวนที� 

ลดลง 

 ยอดตามบญัช ี

ณ 31 ธ.ค. 64 

ราคาทนุ         

อปุกรณ์การแพทย ์ 509,287  861,880  (509,287)  861,880 

อปุกรณ์สาํนักงาน 7,530,545  4,703,281  (3,568,356)  8,665,470 

ยานพาหนะ -  1,254,208  -  1,254,208 

 รวม 8,039,832  6,819,369  (4,077,643)  10,781,558 

หกั คา่เสื�อมราคาสะสม        

อปุกรณ์การแพทย ์ 339,525  313,409  (509,287)  143,647 

อปุกรณ์สาํนักงาน 3,674,764  3,091,740  (3,568,356)  3,198,148 

ยานพาหนะ -  383,230  -  383,230 

 รวม 4,014,289  3,788,379  (4,077,643)  3,725,025 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช้- สทุธิ 4,025,543      7,056,533 

 
 บาท 

 ยอดตามบญัช ี
ณ 31 ธ.ค. 62 

 ผลกระทบจากการนํา 
TFRS 16 มาถอืปฏบิตัคิรั �ง

แรก 

 จาํนวนที� 
ลดลง 

 ยอดตามบญัช ี
ณ 31 ธ.ค. 63 

ราคาทนุ         
อปุกรณ์การแพทย ์ -  509,287  -  509,287 
อปุกรณ์สาํนักงาน -  7,530,545  -  7,530,545 

 รวม -  8,039,832  -  8,039,832 

หกั คา่เสื�อมราคาสะสม        
อปุกรณ์การแพทย ์ -  339,525  -  339,525 
อปุกรณ์สาํนักงาน -  3,674,764  -  3,674,764 

 รวม -  4,014,289  -  4,014,289 
สินทรพัยสิ์ทธิการใช้- สุทธิ -      4,025,543 

บรษิทัเชา่สนิทรพัยห์ลายประเภท ประกอบดว้ย อุปกรณ์การแพทย ์อุปกรณ์สาํนักงาน และยานพาหนะ 
อายสุญัญาเชา่เฉลี�ยเทา่กบั 1-3 ปี 
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14. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  

 ประกอบดว้ย 

 บาท 

 ยอดตาม

บญัชี 

ณ 31 ธ.ค. 63 

 จาํนวนที� 

เพิ�มขึ �น 

 รบัโอน 

(โอนออก) 

 ยอดตาม

บญัชี 

ณ 31 ธ.ค. 
64 

ราคาทนุ        

คา่ซอฟแวรค์อมพิวเตอร ์ 72,260,926  27,961  (6,337,402)  65,951,485 

หกั คา่ตดัจาํหนา่ยสะสม 38,718,515  5,077,051  (6,055,103)  37,740,463 

สุทธ ิ 33,542,411      28,211,022 

 

 บาท 

 ยอดตาม

บญัชี 

ณ 31 ธ.ค. 62 

 จาํนวนที� 

เพิ�มขึ �น 

 รบัโอน 

(โอนออก) 

 ยอดตาม

บญัชี 

ณ 31 ธ.ค. 

63 

ราคาทนุ        

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

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

สุทธ ิ 38,748,932      33,542,411 

 
ค่าตดัจําหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ซึ�งแสดงอยู่ใน

ตน้ทนุคา่รกัษาพยาบาล และคา่ใชจ้่ายในการบรหิาร ดงันี� 
 บาท 

 2564  2563 

ตน้ทนุคา่รกัษาพยาบาล 4,815,046  4,990,140 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 262,005  356,381 

 รวม 5,077,051  5,346,521 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บรษิทัมสีนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน ซึ�งหกัตดัจําหน่ายทั �งจํานวนแลว้แต่

ยงัคงใชง้านอยู ่มรีาคาทนุจาํนวนเงนิ 16.93 ลา้นบาท และ 20.91 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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15. สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 การเปลี�ยนแปลงของสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี สาํหรบัปี
สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรปุไดด้งันี� 

 บาท 

 

ยอดตาม

บญัชี  รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 63  ในกาํไรขาดทนุ  ในกาํไรขาดทนุ

เบ็ดเสรจ็อื�น 

 ณ 31 ธ.ค. 64 

สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ลกูหนี �การคา้ 194,419  424,736  -  619,155 

      สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้ 12,568  (2,622)  -  9,946 

ประมาณการหนี �สนิหมนุเวยีนอื�น 3,000,000  (3,000,000)  -  - 

      ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 15,068,249  2,549,644  (5,780,459)  11,837,434 

    รวม 18,275,236  (28,242)  (5,780,459)  12,466,535 

หนี �สนิภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 สนิทรพัยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอื�น (27,159,973)  -  (3,066,664)  (30,226,637) 

    รวม (27,159,973)  -  (3,066,664)  (30,226,637) 

สินทรัพย ์  (หนี�สนิ) ภาษีเงนิได้รอการตดั
บัญชี-สุทธ ิ (8,884,737)      (17,760,102) 
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 บาท 

 

ยอดตาม
บญัช ี  รายได ้(คา่ใชจ้่าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัช ี

 ณ 31 ธ.ค. 
62 

 ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื�น 

 ณ 31 ธ.ค. 63 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี:        

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

      สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ -  12,568  -  12,568 

ประมาณการหนี�สนิหมุนเวยีนอื�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�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี:        

 กาํไรที�ยงัไม่เกดิขึ�นจากการวดัมลูค่า      

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

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

สินทรพัย ์  (หนี�สิน) ภาษีเงินได้รอการตดั

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

 
16. เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมนุเวียนอื�น 

 ประกอบดว้ย 
 บาท 

 2564  2563 

เจ้าหนี�การค้า 91,780,111  72,662,845 

เจ้าหนี�หมนุเวียนอื�น    

   เจา้หนี�ทรพัยส์นิ 3,810,994  4,696,874 
   เจา้หนี�เชค็หมดอาย ุ 4,473,060  4,413,015 
   เจา้หนี�เงนิประกนัผลงาน 2,223,869  3,240,392 
   เจา้หนี�กรมสรรพากร 1,945,954  1,408,444 
   เงนิรบัล่วงหน้าคา่วคัซนี 7,283,100  - 

   อื�น ๆ 5,966,577  9,382,518 

 25,703,554  23,141,243 

รวมเจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมนุเวียนอื�น 117,483,665  95,804,088 
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17. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

 ประกอบดว้ย 
 บาท 

  2564  2563 

คา่ธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย 48,895,578 38,817,525 
คา่ตอบแทนกรรมการคา้งจ่าย 3,600,000 - 

คา่จา้งนอกเวลาคา้งจ่าย 9,098,224 5,788,101 
โบนสัคา้งจ่าย 83,320,876 12,153,226 
คา่ไฟฟ้าคา้งจ่าย 1,037,562 993,841 
คา่ใชจ้่ายประกนัสงัคมคา้งจ่าย 26,623,718 15,170,906 
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่ายอื�น 23,947,011 10,816,144 

รวม 196,522,969 83,739,743 

 

18. เงินรบัล่วงหน้าค่าบริการทางการแพทย ์

เมื�อวันที� 8 เมษายน 2564 สํานักงานประกันสังคมได้แจ้งผลการพิจารณาเรียกเงินค่าบริการทาง
การแพทย์จํานวนที�เกินกว่าที�โรงพยาบาลพงึได้รบัคนืจากโรงพยาบาลร้อยละของค่า Adj RW ที�ตรวจพบ
คลาดเคลื�อนจากจาํนวนเงนิที�ขอรบัเงนิคา่บรกิารทางการแพทยใ์นปี 2561 เป็นจาํนวนเงนิ 9.30 ลา้นบาท 

เมื�อวนัที� 2 มถิุนายน 2564 บรษิทัไดร้บัแจง้ผลการพจิารณาการคนืเงนิค่าบรกิารทางการแพทยก์รณีโรค
ที�มคี่าใชจ้่ายสงู (Adj RW>2) ปี 2561โดยหกัจากค่าบรกิารทางการแพทยป์ระเภทผูป่้วยในดว้ยโรคที�มคี่าใชจ้่าย

สงู Adj RW ≥ 2 ที�โรงพยาบาลพงึไดร้บัจากสาํนักงานประกนัสงัคม เป็นเวลา 6 งวด งวดที� 1 - 5 งวดละ 1.60 ลา้น
บาท และงวดที� 6 จาํนวนเงนิ 1.30 ลา้นบาท นบัแต่เดอืนที�ไดร้บัอนุมตัใิหผ้อ่นชาํระ 

เมื�อวนัที� 18 สงิหาคม 2564 สาํนกังานประกนัสงัคมไดแ้จง้ผลการพจิารณาเรยีกเงนิค่าบรกิารทางการแพทย์
จํานวนที�เกนิกว่าที�โรงพยาบาลพงึได้รบัคนืจากโรงพยาบาลรอ้ยละของค่า Adj RW ที�ตรวจพบคลาดเคลื�อนจาก
จํานวนเงนิที�ขอรบัเงนิค่าบรกิารทางการแพทยใ์นปี 2559 เป็นจํานวนเงนิ 10.18 ลา้นบาท โดย   หกัจากคา่บรกิาร

ทางการแพทย์ประเภทผูป่้วยในด้านโรคที�มคี่าใชจ้่ายสูง Adj RW ≥ 2 ที�โรงพยาบาลพงึได้รบัจากสํานักงาน

ประกนัสงัคม 
และในระหว่างปีสํานักงานประกนัสงัคมได้แจ้งผลการพจิารณาเรยีกเงนิค่าบรกิารทางการแพทย์จํานวนที�

เกนิกว่าที�โรงพยาบาลพงึไดร้บัคนืจากโรงพยาบาลรอ้ยละของค่า Adj RW ที�ตรวจพบคลาดเคลื�อนจากจํานวนเงนิที�

ขอรบัเงนิค่าบรกิารทางการแพทย์ในปี 2562 เป็นจํานวน 8.70 ล้านบาท โดยทางบรษิทัได้ยื�นหนังสอืขอใหท้าง
สาํนกังานประกนัสงัคมตรวจสอบการใชบ้รกิารทางการแพทยส์าํหรบัปี 2562 ใหมอ่กีครั �งและอยู่ระหว่างการรอผลการ
พจิารณาการตรวจสอบขอ้มลูใหมโ่ดยสาํนกังานประกนัสงัคม  

ผลการพจิารณาของสํานักงานประกนัสงัคมขา้งต้น เกดิจากการเรยีกตรวจเวชระเบยีนของสํานักงาน
ประกนัสงัคมโดยใชว้ธิกีารสุม่ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 10 ของจาํนวนขอ้มลูที�มอียู่ในขณะนั �นมาพจิารณาความสมบูรณ์
ของการบนัทกึเวชระเบียนเพื�อเรยีกและคํานวณเงนิค่าบรกิารทางการแพทย์ดงักล่าวคนื ซึ�งวิธีการสุ่มตรวจ

ดงักล่าวมผีลใชบ้งัคบัตั �งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม 2557 เป็นตน้ไป ฝ่ายบรหิารของบรษิทัจงึมมีตใิหบ้นัทกึเงนิที�คาด
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ว่าจะถูกเรยีกคนืจากสาํนักงานประกนัสงัคมของจํานวนเงนิทั �งหมด โดยบนัทกึลดรายไดจ้ากการรกัษาพยาบาล
สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 จาํนวนเงนิ 28.18 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็และบนัทกึเงนิรบั
ล่วงหน้าคา่บรกิารทางการแพทยใ์นงบแสดงฐานะการเงนิ 

และในระหว่างปี 2564 สาํนกังานประกนัสงัคมไดห้กัค่าบรกิารทางการแพทยป์ระเภทผูป่้วยในดา้นโรคที�

มคีา่ใชจ้่ายสงู Adj RW ≥ 2 เป็นเงนิ 8.00 ลา้นบาท ดงันั �น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 เงนิรบัล่วงหน้าค่าบรหิารทาง

การแพทยม์ยีอดคงเหลอืจาํนวนเงนิ 20.18 ลา้นบาท 

 

19. หนี� สินตามสญัญาเช่า 

 มูลค่าตามบญัชขีองหนี�สนิตามสญัญาเช่าและการเคลื�อนไหวสําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 
2563 แสดงไดด้งันี� 

 บาท 

 2564  2563 

ณ วนัที� 1 มกราคม  4,088,385  8,039,832 
เพิ�มขึ�น 6,819,369            - 
เพิ�มขึ�นจากดอกเบี�ย 124,465  195,280 

เงนิจ่ายชาํระ (3,925,953)  (4,146,727) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  7,106,266  4,088,385 
หกั สว่นที�ถงึกาํหนดชาํระในหนึ�งปี 3,150,272  3,165,526 

หนี�สินตามสญัญาเช่า - สทุธิจากส่วนที�ถึงกาํหนด    

    ชาํระในหนึ�งปี 3,955,994  922,859 

 

จาํนวนที�รบัรูใ้นงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มดีงันี�                          

 บาท 

 2564  2563 

คา่เสื�อมราคา - สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 3,788,379  4,014,289 
ดอกเบี�ยจ่าย 124,465  195,280 

 รวม 3,912,844  4,209,569 

 

สาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กระแสเงินสดจ่ายทั�งหมดสาํหรบัสญัญาเช่าในงบ

การเงิน เป็นจาํนวนเงิน 3.80 ลา้นบาท และ 3.95 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
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20. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 งบแสดงฐานะการเงิน 

 บาท 

 2564  2563 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานตน้ปี 75,341,247  66,041,927 
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (3,570,704)  (3,776,658) 
ผลกาํไรจากการวดัมลูคา่ใหมข่องผลประโยชน์ 

พนกังานที�กาํหนดไว ้

 

(28,902,298) 

  

- 
ตน้ทนุบรกิารและดอกเบี�ยปีปัจจุบนั 16,318,926  13,075,978 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานปลายปี 59,187,171  75,341,247 

  

  ค่าใช้จ่ายที�รบัรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 บาท 

 2564  2563 

ตน้ทนุบรกิารปัจจุบนั 14,526,684  11,525,699 
ดอกเบี�ยจากภาระผกูพนั 1,792,242  1,550,279 

รวม 16,318,926  13,075,978 

 
ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

 บาท 

 2564  2563 

ผลกาํไรที�เกดิจาก    
    การเปลี�ยนแปลงขอ้สมมตดิา้นประชากรศาสตร ์ (12,994,105)          - 
    การเปลี�ยนแปลงขอ้สมมตทิางการเงนิ     4,639,617          - 
    การปรบัปรงุจากประสบการณ์ (20,547,810)          - 

รวม (28,902,298)          - 

ข้อสมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

 รอ้ยละ  

 2564  2563 

อตัราคดิลด 1.54   2.44  
อตัราการเพิ�มขึ�นของเงนิเดอืน 6   6  
อตัราการหมนุเวยีนพนกังาน 11 - 22   8 - 22  
อตัราการทพุลภาพ 5*  5* 

   *  อา้งองิตามอตัราในตารางมรณภาพปี 2560 
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การวิเคราะหค์วามอ่อนไหว   

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสมมตฐิานที�สาํคญัต่อมลูคา่ปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรปุไดด้งันี� 

 บาท 

 2564  2563 

  อตัราคดิลด    
 เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 1 (4,346,731)  (5,667,089) 

 ลดลงรอ้ยละ 1 4,983,952  6,523,922 
  อตัราการเพิ�มขึ�นของเงนิเดอืน    
 เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 1 4,702,695  7,640,452 
 ลดลงรอ้ยละ 1 (4,192,009)  (6,702,134) 
  อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน    

 เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 1 (4,920,069)  (6,331,344) 
 ลดลงรอ้ยละ 1 5,016,795  6,518,665 

 

21. ส่วนเกินทุนและสาํรองตามกฎหมาย 

 สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 
 ตามบทบญัญตัแิหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที�บรษิทัเสนอขาย
หุน้สงูกว่ามลูคา่หุน้ที�จดทะเบยีนไว ้บรษิทัตอ้งนําคา่หุน้สว่นเกนินี�ตั �งเป็นทนุสาํรอง (“สว่นเกนิมลูค่าหุน้”) ส่วนเกนิ

มลูคา่หุน้นี�จะนําไปจ่ายเป็นเงนิปันผลไมไ่ด ้
 สาํรองตามกฎหมาย 
 ตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บรษิทัจะตอ้งจดัสรรทุน
สาํรอง (“สาํรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของกาํไรสุทธปิระจําปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี 
จนกว่าสาํรองดงักล่าวมจีํานวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน เงนิสาํรองนี�จะนําไปจ่ายเป็นเงนิปันผล
ไมไ่ด ้

 

22. เงินปันผล 

 ปี 2564 
 ตามที�ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเมื�อวนัที� 23 เมษายน 2564 ผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตักิารจดัสรรกาํไรเป็น
เงนิปันผลจากกําไรสุทธขิองปี 2563 จํานวนเงนิทั �งสิ�น 37.37 ลา้นบาท จํานวนหุน้ 149.91 ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ 
0.25 บาท เงนิปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในวนัที� 21 พฤษภาคม 2564 
 ปี 2563 

 ตามที�ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเมื�อวนัที� 23 เมษายน 2563 ผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตักิารจดัสรรกาํไรเป็น
เงนิปันผลจากกําไรสุทธขิองปี 2562 จํานวนเงนิทั �งสิ�น 67.27 ลา้นบาท จํานวนหุน้ 149.91 ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ 
0.45 บาท เงนิปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในวนัที� 18 พฤษภาคม 2563 
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23. รายได้อื�น 

 ประกอบดว้ย 
 บาท 

 2564  2563 

รายไดส้ว่นแบ่งฟอกไตเทยีม 13,375,505  13,414,949 
รายไดจ้ากการใหเ้ชา่พื�นที� 8,377,249  8,797,924 

ดอกเบี�ยรบั 1,864,976  3,261,667 
อื�น ๆ 14,031,837  9,584,284 

รวม 37,649,567  35,058,824 

 

 

24. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ้่ายแบ่งตามลกัษณะสําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย
รายการคา่ใชจ้่ายที�สาํคญัดงัต่อไปนี� 

 บาท 

 2564  2563 

คา่ใชจ้่ายเกี�ยวกบัพนกังาน 562,746,368 479,658,446 
คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 29,795,695 25,268,794 

คา่ธรรมเนียมแพทย ์ 347,745,192 334,092,294 
ยาเวชภณัฑแ์ละวสัดุสิ�นเปลอืงใชไ้ป 290,525,316 238,337,978 
คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 68,716,311 68,732,172 
อื�นๆ 228,388,062 204,791,837 

รวม 1,527,916,944 1,350,881,521 
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25. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 25.1 สว่นประกอบหลกัของคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้
  สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย  

 บาท 

 2564  2563 

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิไดท้ี�แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทนุ :    
 คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิไดข้องปีปัจจุบนั :    

  ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลสาํหรบัปี 63,025,104  22,050,957 
 คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี:    
  การเปลี�ยนแปลงของผลต่างชั �วคราว    
   ที�รบัรูเ้มื�อเริ�มแรกและที�กลบัรายการ 28,242  (4,792,709) 

   รวม 63,053,346  17,258,248 

 

ภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัสว่นประกอบของกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็
อื�น : 

   

  ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี�เกี�ยวขอ้งกบั    
   การวดัมลูคา่สนิทรพัยท์างการเงนิไมห่มนุเวยีนอื�น 3,066,664  (6,733,327) 
   ผลกาํไรจากการวดัมลูคา่ใหมข่องผลประโยชน์พนกังาน 5,780,459  - 

   รวม 8,847,123  (6,733,327) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

56-1 One Report 2564 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

 
124 

 

25.2 การกระทบยอดระหว่างจาํนวนค่าใชจ้่ายและผลคณูของกาํไรทางบญัชกีบัอตัราภาษทีี�ใช ้
 สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี� 

 บาท 

 2564  2563 

กาํไรทางบญัชสีาํหรบัปี 321,490,782  89,456,498 

อตัราภาษทีี�ใช ้(รอ้ยละ) 20  20 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดค้าํนวณตามอตัราภาษทีี�ใช ้ 64,298,157  17,891,299 

รายการกระทบยอด    
 ผลกระทบทางภาษขีองค่าใชจ้่ายที�ไม่สามารถนํามาหกั    
  ในการคาํนวณกาํไรทางภาษ ี    
  -  ค่าใชจ้่ายที�ไม่อนุญาตใหถ้อืเป็นรายจ่าย    
   ในการคาํนวณกาํไรทางภาษ ี 141,867  130,364 
 ผลกระทบทางภาษขีองรายไดห้รอืกาํไรที�ไม่ตอ้งนํามา    
  คาํนวณกาํไรทางภาษ ี    

- รายไดเ้งนิปันผลที�ไดร้บัยกเวน้ (1,066,666)  (400,000) 

- อื�นๆ (320,012)  (363,415) 

รวมรายการกระทบยอด (1,244,811)  (633,051) 

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  63,053,346  17,258,248 

 

 25.3 การกระทบยอดระหว่างอตัราภาษทีี�แทจ้รงิถวัเฉลี�ยและอตัราภาษทีี�ใช ้
  สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี� 

 บาท 

 2564  2563 

 จาํนวนภาษ ี
(บาท) 

 อตัราภาษ ี 
(รอ้ยละ) 

 จาํนวนภาษ ี
(บาท) 

 อตัราภาษ ี 
(รอ้ยละ) 

กาํไรทางบญัชกี่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้
สาํหรบัปี 

321,490,782   89,456,498   

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดต้ามอตัราภาษทีี�ใช ้ 64,298,157  20.00 17,891,299  20.00 

รายการกระทบยอด (1,244,811)  (0.39) (633,051)  (0.64) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอตัราภาษีที       

แท้จริงถวัเฉลี�ย 63,053,346  19.61 17,258,248  19.36 
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26. เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ 

บรษิทัไดจ้ดัตั �งกองทนุสาํรองเลี�ยงชพีสาํหรบัพนกังานของบรษิทับนพื�นฐานความสมคัรใจของพนกังานใน
การเป็นสมาชกิของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงนิสะสมในอตัรารอ้ยละ 3 ของเงนิเดอืนทุกเดอืน และบรษิทัจ่าย
สมทบในอตัรารอ้ยละ 3 ของเงนิเดอืนของพนักงานทุกเดอืน กองทุนสาํรองเลี�ยงชพีนี�ไดจ้ดทะเบยีนเป็นกองทุน
สาํรองเลี�ยงชพีตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนที�ไดร้บัอนุญาต บรษิทั

ไดจ้่ายเงนิสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชพี สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เป็นจํานวนเงนิ 4.47 
ลา้นบาท และ 4.81 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

27. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารนี�เป็นผลประโยชน์ที�จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
ประกอบดว้ยค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงนิได้แก่ เงนิเดอืนและผลประโยชน์ที�เกี�ยวขอ้ง รวมไปถงึผลประโยชน์ตอบ
แทนในรปูอื�น ทั �งนี�กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัหมายถงึบุคคลที�กาํหนดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์
กรรมการ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน  
ผูบ้รหิาร ไดแ้ก ่คณะกรรมการบรหิาร ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล และผูอ้าํนวยการฝ่ายบรหิาร 

 

28. ข้อมลูทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน  

ขอ้มลูส่วนงานดําเนินงานที�นําเสนอนี�สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบรษิทัที�ผูม้อีาํนาจตดัสนิใจสงูสุด

ด้านการดําเนินงานได้ร ับและสอบทานอย่างสมํ�าเสมอเพื�อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรและ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของสว่นงานดาํเนินงานของบรษิทั  

บรษิทัดําเนินธุรกจิหลกัในส่วนงานดําเนินงานเพยีงส่วนงานเดยีว คอื การใหบ้รกิารสถานพยาบาลใน
ลกัษณะโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลในเครอืประกนัสงัคมและดําเนินงานในส่วนงานภูมศิาสตร์หลกั คอื 
ประเทศไทย  บรษิทัประเมนิผลการปฏบิตังิานของสว่นงานโดยพจิารณาจากกาํไรหรอืขาดทุนจากการดําเนินงาน

ซึ�งวดัมลูค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัที�ใชใ้นการวดักาํไรหรอืขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงนิ ดงันั �น รายได ้
กําไรจากการดําเนินงาน และสินทรพัย์ทั �งหมดที�แสดงอยู่ในงบการเงนิ จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงาน
ดาํเนินงานและเขตภมูศิาสตรแ์ลว้  

 
ขอ้มลูเกี�ยวกบัลกูคา้รายใหญ ่

กลุ่มลูกคา้หลกัของบรษิทั ประกอบดว้ย บุคคลทั �วไป กลุ่มลูกคา้บรษิทัประกนัชวีติที�ถอืกรมธรรม์ กลุ่ม
ลกูคา้บรษิทัคูส่ญัญา และกลุ่มผูป้ระกนัตนประกนัสงัคมที�ประสงคเ์ลอืกใชบ้รกิารของโรงพยาบาลในอตัราเหมาจ่าย
จากภาครฐั 
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29. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุน้ข ั �นพื�นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรบัปีด้วยจํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�ออก
และเรยีกชาํระแลว้ในระหว่างปี 

 2564  2563 

กาํไรสาํหรบัปีที�เป็นของผูถ้อืหุน้สามญั (บาท) 258,437,436  72,198,250 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั (หุน้) 149,909,264  149,909,264 
กาํไรต่อหุน้ข ั �นพื�นฐาน (บาทต่อหุน้) 1.72  0.48 

 

30. การบริหารจดัการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการทนุที�สาํคญัของบรษิทั คอืการจดัใหม้ซีึ�งโครงสรา้งทางการเงนิที�
เหมาะสมและการดาํรงไวซ้ึ�งความสามารถในการดาํเนินธรุกจิอยา่งต่อเนื�อง 
 ตามงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บรษิทัมอีตัราสว่นหนี�สนิต่อทนุเทา่กบั 
0.26 : 1 และ 0.19 : 1 ตามลาํดบั 

 

31. เครื�องมือทางการเงิน 

 31.1 นโยบายการจดัการความเสี�ยงทางด้านการเงิน 

  บรษิทัมคีวามเสี�ยงจากการดาํเนินธุรกจิตามปกตจิากการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ย และจากการ

ไมป่ฏบิตัติามขอ้กาํหนดตามสญัญาของคูส่ญัญา บรษิทัไมม่กีารถอืหรอืออกเครื�องมอืทางการที�เป็นตราสาร
อนุพนัธ ์เพื�อการเกง็กาํไรหรอืการคา้ 

 31.2 ความเสี�ยงด้านอตัราดอกเบี�ย 

  ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี�ย หมายถงึ ความเสี�ยงที�เกดิขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงที�จะเกดิใน
อนาคตของอตัราดอกเบี�ยในตลาดซึ�งสง่ผลกระทบต่อรายไดด้อกเบี�ยและคา่ใชจ้่ายดอกเบี�ยในปีปัจจบุนัและใน
อนาคต บรษิทัมคีวามเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี�ยที�สาํคญัอนัเกี�ยวเนื�องกบั เงนิฝากสถาบนัการเงนิและสนิทรพัย์

ทางการเงนิ ในอตัราดอกเบี�ย บรษิทัไมม่นีโยบายในการใชต้ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ เพื�อป้องกนัความเสี�ยง
ดงักล่าว  
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 บาท  

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564   

 อตัราดอกเบี�ยคงที�  อตัราดอกเบี�ย  ไมม่ ี  รวม  อตัราดอกเบี�ย 

 ภายใน 1 ปี  มากกวา่ 1  ปรบัขึ�นลง  อตัราดอกเบี�ย    ที�แทจ้รงิ 

   ถงึ 5 ปี  ตามราคาตลาด       

           (รอ้ยละตอ่ปี) 

สินทรพัยท์างการเงิน            

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  -  -  358,272,263  2,117,045  360,389,308  0.13 

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�หมุนเวยีนอื�น  -  -  -  78,349,091  78,349,091  - 

รายไดค้่าบรกิารทางการแพทยค์า้งรบั         -  -  -  149,645,840  149,645,840  - 

สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื�น 10,580,621  -  757,860,007  -  768,440,628  0.29-0.38 

เงนิฝากธนาคารที�ตดิภาระคํ�าประกนั 13,587,200  -  -  -  13,587,200  0.38 

 24,167,821  -  1,116,132,270  230,111,976  1,370,412,067   

หนี�สินทางการเงิน            

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวยีนอื�น  -  -  -  117,483,665  117,483,665  - 

หนี�สนิตามสญัญาเชา่  -  -  7,106,266  -  7,106,266  2.83-3.13 

  -  -  7,106,266  117,483,665  124,589,931   
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 บาท  

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563   

 อตัราดอกเบี�ยคงที�  อตัราดอกเบี�ย  ไมม่ ี  รวม  อตัราดอกเบี�ย 

 ภายใน 1 ปี  มากกวา่ 1  ปรบัขึ�นลง  อตัราดอกเบี�ย    ที�แทจ้รงิ 

  
 

ถงึ 5 ปี 
 ตามราคา

ตลาด 
 

 
 

 
 

 

           (รอ้ยละต่อปี) 

สินทรพัยท์างการเงิน            

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  -  -  133,920,662  1,989,668  135,910,330  0.13 

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�หมุนเวยีนอื�น  -  -  -  65,303,730  65,303,730  - 

รายไดค้่าบรกิารทางการแพทยค์า้งรบั         -  -  -  46,569,611  46,569,611  - 

สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื�น 10,436,993  -  661,278,497  -  671,715,490  0.12-1.00 

เงนิฝากธนาคารที�ตดิภาระคํ�าประกนั 13,587,200  -  -  -  13,587,200  1.00 

 24,024,193  -  795,199,159  113,863,009  933,086,361   

หนี�สินทางการเงิน            

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

หนี�สนิตามสญัญาเชา่  -  -  4,088,385  -  4,088,385  3.13 

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

 

31.3 ความเสี�ยงทางด้านเครดิต 

 ความเสี�ยงทางดา้นเครดติ คอื ความเสี�ยงที�ลกูหนี�การคา้หรอืคูส่ญัญาไมส่ามารถชาํระหนี�แก่
บรษิทัตามเงื�อนไขที�ตกลงไวเ้มื�อครบกาํหนด  

 ฝ่ายบรหิารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสนิเชื�อเพื�อควบคมุความเสี�ยงทางดา้นสนิเชื�อดงักล่าวโดย
สมํ�าเสมอ โดยการวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิของลกูคา้ การกาํหนดระยะเวลาการเรยีกเกบ็หนี� การเรยีกเกบ็เงนิ

มดัจาํบางสว่นหรอืเรยีกหลกัทรพัยค์ํ�าประกนั ดงันั �น บรษิทัไมค่าดว่าจะไดร้บัความเสยีหายที�เป็นสาระสาํคญัจาก
การเกบ็เงนิจากลกูหนี�ดงักล่าว นอกเหนือไปจากที�ไดต้ั �งคา่เผื�อผลขาดทนุดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นไวแ้ลว้ 

 

31.4 ความเสี�ยงจากสภาพคล่อง 

 บรษิทัมกีารควบคมุความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรกัษาระดบัของเงนิสดและรายการ
เทยีบเทา่เงนิสดใหเ้พยีงพอต่อการดาํเนินงานของบรษิทัและเพื�อทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงนิ

สดลดลง 
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31.5 การวดัมลูค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

 บรษิทัใชว้ธิรีาคาตลาดในการวดัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิซึ�งมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้งกาํหนดใหต้อ้งวดัมลูคา่ดว้ยมลูค่ายตุธิรรม ยกเวน้ในกรณีที�ไม่มตีลาดที�มสีภาพคล่อง 
หรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มสีภาพคล่องได ้บรษิทัจะใชว้ธิรีาคาทุนหรอืวธิรีายไดใ้นการวดั
มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิดงักล่าวแทน 

 
 ลาํดบัชั �นของมลูคา่ยตุธิรรม 
 ระดบัที� 1 ใชข้อ้มลูราคาเสนอซื�อขาย (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) ในตลาดที�มสีภาพคล่องสาํหรบั

สนิทรพัยห์รอืหนี�สนิอย่างเดยีวกนั 
 ระดบัที� 2 ใชข้อ้มลูอื�นนอกเหนือจากราคาเสนอซื�อขายซึ�งรวมอยูใ่นระดบั 1 ที�สามารถสงัเกต

ไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มลูราคาตลาด) หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูที�คาํนวณมาจาก
ราคาตลาด) สาํหรบัสนิทรพัยน์ั �นหรอืหนี�สนินั �น  

 ระดบัที� 3 ใชข้อ้มลูที�ไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มลูเกี�ยวกบักระแสเงนิในอนาคตที�กจิการ
ประมาณขึ�น  

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมสีนิทรพัย์และหนี�สนิที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม แยกแสดง
ตามลาํดบัชั �นของมลูคา่ยตุธิรรม ดงันี�  

  บาท 

  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3  รวม 

สินทรพัย ์       

สนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอื�น       

- กองทนุรวมตราสารหนี�ที�จะถอื       

 จนครบกาํหนดในหนึ�งปี  - 768,440,628 -  768,440,628 

สนิทรพัยท์างการเงนิไมห่มนุเวยีน       

 - ตราสารทนุ  153,333,180 - -  153,333,180 

 รวม  153,333,180 768,440,628 -  921,773,808 

 
เทคนิคการประเมนิมลูคา่ยตุธิรรมและขอ้มลูที�ใชส้าํหรบัการวดัมลูคา่ยตุธิรรมระดบั 2 
 มูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนที�มไิด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

คาํนวณโดยใชม้ลูคา่สนิทรพัยส์ทุธติ่อหน่วยที�ประกาศโดยผูจ้ดัการกองทนุ  

 ในระหว่างปีไมม่กีารโอนรายการระหว่างลาํดบัชั �นของมลูคา่ยตุธิรรม 
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32.  สินทรพัยแ์ละหนี�สินทางการเงิน 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  2563 และ 2564 ผูบ้รหิารของบรษิทัไดป้ระเมนิโมเดลธุรกจิที�ใชจ้ดัการสนิทรพัย์
และหนี�สนิทางการเงนิ และจดัประเภทรายการสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิ ดงันี� 
 

 บาท 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 

 มลูคา่ยตุธิรรม 
ผา่นกาํไรขาดทนุ 

 มลูคา่ยตุธิรรม
ผา่นกาํไร
ขาดทนุ

เบด็เสรจ็อื�น 

 ราคาทนุตดั
จาํหน่าย 

รวม 

สินทรพัยท์างการเงิน       

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิ
สด - 

 
- 

 
360,389,308 

 
360,389,308

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�หมนุเวยีน
อื�น - 

 
- 

 78,349,091  78,349,091

รายไดค้า่บรกิารทางการแพทย์

คา้งรบั - 

 

- 

 149,645,840  149,645,840

สนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีน
อื�น 757,860,007 

 -  
10,580,621 

 
768,440,628

เงนิฝากธนาคารที�มภีาระคํ�า
ประกนั - 

 
- 

 
13,587,200 

 
13,587,200

สนิทรพัยท์างการเงนิไมห่มนุเวยีน

อื�น 

-  153,333,180  -  153,333,180

 757,860,007  153,333,180  612,552,060  1,523,745,247

หนี�สินทางการเงิน       

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมนุเวยีน
อื�น 

-  -  117,483,665  117,483,665 

หนี�สนิตามสญัญาเชา่ -  -  7,106,266  7,106,266 

 -  -  124,589,931  124,589,931 

 

 
 
 
 
 



   

                                                                                                                                   56-1 One Report 2564 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

 
131 

 

 บาท 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 

 มลูคา่ยตุธิรรม 
ผา่นกาํไรขาดทนุ

 มลูคา่ยตุธิรรม 
ผา่นกาํไรขาดทนุ

เบด็เสรจ็อื�น 

 ราคาทนุตดั
จาํหน่าย 

รวม 

สินทรพัยท์างการเงิน        

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด -  -  135,910,330  135,910,330 

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

รายไดค้า่บรกิารทางการแพทยค์า้งรบั -  -  46,569,611  46,569,611 

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

เงนิฝากธนาคารที�มภีาระคํ�าประกนั -  -  13,587,200  13,587,200 

สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมนุเวยีนอื�น -  137,999,892  -  137,999,892 
 661,278,497  137,999,892  271,807,864  1,071,086,253 

หนี�สินทางการเงิน        
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมนุเวยีนอื�น -  -  95,804,088  95,804,088 
หนี�สนิตามสญัญาเช่า -  -  4,088,385  4,088,385 

 -  -  99,892,473  99,892,473 
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33. การเปลี�ยนแปลงในหนี�สินที�เกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

 การเปลี�ยนแปลงในหนี�สนิที�เกดิจากกจิกรรมจดัหาเงนิสาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มดีงันี� 
 บาท 

 ยอดคงเหลอื ณ  กระแสเงนิสด  รายการที�ไมใ่ช่
เงนิสด 

 ยอดคงเหลอื ณ  

 วนัที� 1 มกราคม 

2564 

 เพิ�ม (ลด)  เพิ�มขึ�น   วนัที� 31 

ธนัวาคม 2564 

หนี�สนิตามสญัญาเชา่ 4,088,385  2,893,416 124,465  7,106,266 

 4,088,385  2,893,416 124,465  7,106,266 

 

 บาท 

 ยอดคงเหลอื ณ  กระแสเงนิสด  รายการที�ไมใ่ช่
เงนิสด 

 ยอดคงเหลอื ณ  

 วนัที� 1 มกราคม 
2563* 

 เพิ�ม (ลด)  เพิ�มขึ�น   วนัที� 31 
ธนัวาคม 2563 

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

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

 

     * หนี�สนิตามสญัญาเชา่เพิ�มขึ�นจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 16 มาถอืปฏบิตั ิ 

 

34. ภาระผกูพนัที�มีกบับคุคลหรือกิจการที�ไม่เกี�ยวข้องกนั 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บรษิทัมภีาระผกูพนัดงันี� 
 

 บาท 

 2564  2563 

34.1 หนงัสอืคํ�าประกนัจากธนาคารพาณิชยแ์หง่หนึ�ง    
    ต่อหน่วยงานราชการและรฐัวสิาหกจิ 24,247,200  24,247,200 

34.2 สญัญาคา่กอ่สรา้งและตดิตั �งอปุกรณ์กบับรษิทัหลายแหง่ 6,597,789  7,858,797 
 

35. การอนุมติังบการเงิน 

 งบการเงนินี�ไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมการบรษิทัเมื�อวนัที� 17 กมุภาพนัธ ์2565 
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กรรมการบรษิทั 

 

นายอภิรกัษ์ วานิช 

ประธานกรรมการ 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม

อาย ุ56 ปี 

ได้รบัการแต่งตั �งเป็นประธานกรรมการครั �งแรกเมื�อ 

วนัที� 15 เมษายน 2534 

 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัอบรม

การศึกษา 
- MBA., Indiana University.
- B.S. Agricultural Economics, Purdue University.

ประวติัอบรม 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
- หลกัสตูร Director Certificate Program (DCP) 
- หลกัสตูร Finance for Non
- หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP)
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%)  

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
1. นางพจนา  มาโนช
2. นางสาวกาญจนา วานิช
3. นางสาวอรนุช วานิช

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น
1. ประธานกรรมการบรษิทั ยนูวิานิช นํ�ามนัปาลม์ จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน
1. ประธานกรรมการบรษิทั เจยีรวานิช จาํกดั
2. ประธานกรรมการบรษิทั เจยีรวานิชการขนสง่ จาํกดั
3. ประธานกรรมการบรษิทั วานชิยบิซั �ม จาํกดั
4. ประธานกรรมการบรษิทั วานชิลเินียล จาํกดั
5. ประธานกรรมการบรษิทั ภูเกต็โรงงานยาง จาํกดั
6. ประธานกรรมการบรษิทั เอกอุตสาหกรรมหนิ จาํกดั
7. ประธานกรรมการบรษิทั แอสเสท็ส ์อาร ์อสั จาํกดั
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กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

ได้รบัการแต่งตั �งเป็นประธานกรรมการครั �งแรกเมื�อ 

ประวติัอบรม 

MBA., Indiana University. 
B.S. Agricultural Economics, Purdue University. 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� 37/2005 
Director Certificate Program (DCP) รุ่นที� 60/2005 
Finance for Non-Financial Director (FND) รุ่นที� 19/2005 
Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที� 13/2006 

หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที� 11 

 21.36% (ตนเอง 19.57% คู่สมรส 1.80%) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
มาโนช ความสมัพนัธ ์ พี�น้อง 
วานิช ความสมัพนัธ ์ พี�น้อง 
วานิช ความสมัพนัธ ์ พี�น้อง 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
ประธานกรรมการบรษิทั ยนูวิานิช นํ�ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน)  

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
ประธานกรรมการบรษิทั เจยีรวานิช จาํกดั 
ประธานกรรมการบรษิทั เจยีรวานิชการขนสง่ จาํกดั 
ประธานกรรมการบรษิทั วานชิยบิซั �ม จาํกดั 

ษทั วานชิลเินียล จาํกดั 
ประธานกรรมการบรษิทั ภูเกต็โรงงานยาง จาํกดั 
ประธานกรรมการบรษิทั เอกอุตสาหกรรมหนิ จาํกดั 
ประธานกรรมการบรษิทั แอสเสท็ส ์อาร ์อสั จาํกดั 

 

 

 



 

 
    

 

ดร.พจนา มาโนช 

รองประธานกรรมการ 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม

อาย ุ67 ปี 

ได้รบัการแต่งตั �งเป็นประธานกรรมการครั �งแรกเมื�อ 

วนัที� 27 เมษายน 2524 

 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัอบรม

การศึกษา 
- ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาปรชัญาและ
- M.S. Hospital Administration, University of Wisconsin, U.S.A.
- นิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์
- B.S. Business Administration,

ประวติัอบรม 
- หลกัสตูร Director Certificate Program (DCP) 
- หลกัสตูร Financial Statement for Director (FSD) 
- หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 
- หลกัสตูร Corporate Governance for Executives (CGE) 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program 
- หลกัสตูร Director Refreshment Training Program 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัรธรรมาภบิาลทางการแพทย ์สาํหรบัผูบ้

สถาบนัพระปกเกลา้ 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%)   

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
1. นายอภริกัษ์           
2. นางสาวกาญจนา 
3. นางสาวอรนุช 
4. นายสริพิจน์  มาโนช ความสมัพนัธ์

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น
1. กรรมการบรษิทั ยนูิวานชินํ�ามนัปาลม์ จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน
1. กรรมการบรษิทั เจยีรวานิช จาํกดั
2.   กรรมการบรษิทั วานิชลเินียล จาํกดั
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ได้รบัการแต่งตั �งเป็นประธานกรรมการครั �งแรกเมื�อ 

ประวติัอบรม 

ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาปรชัญาและ  จรยิศาสตร,์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา
Hospital Administration, University of Wisconsin, U.S.A. 

นิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
Business Administration, University of Wisconsin, U.S.A 

Director Certificate Program (DCP) รุ่นที� 25/2002 
Financial Statement for Director (FSD) รุ่นที� 13/2011 

Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที� 13/2014 
Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที� 14/2019 
Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 175/2020 
Director Refreshment Training Program (DRP) รุ่นที� 3/2021 

หลกัสตูรประกาศนียบตัรธรรมาภบิาลทางการแพทย ์สาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู (ปธพ

 2.92% (ตนเอง 2.26% คู่สมรส 0.66%) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 วานิช   ความสมัพนัธ ์ พี�น้อง 

 วานิช   ความสมัพนัธ ์ พี�น้อง 
 วานิช   ความสมัพนัธ ์ พี�น้อง 

ความสมัพนัธ ์ บตุร 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
กรรมการบรษิทั ยนูิวานชินํ�ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน)  

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
กรรมการบรษิทั เจยีรวานิช จาํกดั 
กรรมการบรษิทั วานิชลเินียล จาํกดั 
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กรรมการบรษิทั                                             

 

 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

ปธพ.) รุ่นที� 1 พ.ศ. 2555 
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กรรมการบรษิทั 

 

ผศ.นพ.กฤษฎา บานชื�น 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อาย ุ74 ปี 

ได้รบัการแต่งตั �งเป็นประธานกรรมการครั �งแรกเมื�อ 

วนัที� 12 กนัยายน 2521 

 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัอบรม

การศึกษา 
- แพทยศ์าสตรบ์ณัฑติ คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล
- DIP. American Board of Pediatrics 
- วุฒบิตัรแพทยสภา สาขากมุารเวชศาสตร์
- อนุมตับิตัรแพทยสภา สาขาเวชศาสตรค์รอบครวั

ประวติัอบรม 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
- หลกัสตูร Director Certificate Program (DCP) 
- หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) 
- หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) 
- หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 
- หลกัสตูร Monitor the Internal Audit Function 
- หลกัสตูร Monitor the Quality of Financial Reporting (MFR) 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%)   

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน
1. กรรมการบรษิทั โรงนํ�าแขง็ชลบุร ีจาํกดั
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ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ได้รบัการแต่งตั �งเป็นประธานกรรมการครั �งแรกเมื�อ 

ประวติัอบรม 

แพทยศ์าสตรบ์ณัฑติ คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล
DIP. American Board of Pediatrics  
วุฒบิตัรแพทยสภา สาขากมุารเวชศาสตร ์
อนุมตับิตัรแพทยสภา สาขาเวชศาสตรค์รอบครวั 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 37/2005 
Director Certificate Program (DCP) รุ่น 156/2012 
Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15/2012 
Audit Committee Program (ACP) รุ่น 42/2013 
Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 
Monitor the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 14/2013 
Monitor the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 17/2013 

 0.14% (ตนเอง 0.14% คู่สมรส 0%) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น -ไม่มี- 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
กรรมการบรษิทั โรงนํ�าแขง็ชลบุร ีจาํกดั 

 

 

แพทยศ์าสตรบ์ณัฑติ คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล 

Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 14/2013 



 

 
    

 

นางสาวกาญจนา วานิช 

กรรมการบริษทั 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม

อาย ุ63 ปี 

ได้รบัการแต่งตั �งเป็นประธานกรรมการครั �งแรกเมื�อ

วนัที� 23 กมุภาพนัธ ์2537 

 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัอบรม

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

ประวติัอบรม 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%)   

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
1. นายอภริกัษ ์ วานิช
2. นางพจนา มาโนช
3. นางสาวอรนุช วานิช

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น
1. กรรมการบรษิทั ยนูิวานชินํ�ามนัปาลม์ จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน
1. กรรมการบรษิทั เจยีรวานิช จาํกดั
2. กรรมการบรษิทั เจยีรวานิชการขนสง่ จาํกดั
3. กรรมการบรษิทั วานิชปิล๊อกไมน์นิ�ง จาํกดั
4. กรรมการบรษิทั วานิชยบิซั �ม จาํกดั
5. กรรมการบรษิทั วานิชลเินียล จาํกดั
6. กรรมการบรษิทั ภูเกต็โรงงานยาง จาํกดั
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กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

ได้รบัการแต่งตั �งเป็นประธานกรรมการครั �งแรกเมื�อ     

ประวติัอบรม 

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

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� 36/2005 

 -ไม่มี-  

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
วานิช ความสมัพนัธ ์ พี�น้อง 
มาโนช ความสมัพนัธ ์ พี�น้อง 
วานิช ความสมัพนัธ ์ พี�น้อง 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
กรรมการบรษิทั ยนูิวานชินํ�ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน)  

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
กรรมการบรษิทั เจยีรวานิช จาํกดั 
กรรมการบรษิทั เจยีรวานิชการขนสง่ จาํกดั 
กรรมการบรษิทั วานิชปิล๊อกไมน์นิ�ง จาํกดั 
กรรมการบรษิทั วานิชยบิซั �ม จาํกดั 
กรรมการบรษิทั วานิชลเินียล จาํกดั 
กรรมการบรษิทั ภูเกต็โรงงานยาง จาํกดั 
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กรรมการบรษิทั                                             
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กรรมการบรษิทั 

 

นางสาวอรนุช วานิช 

กรรมการบริษทั 

 

อาย ุ58 ปี 

ได้รบัการแต่งตั �งเป็นประธานกรรมการครั �งแรกเมื�อ

วนัที� 11 เมษายน 2554 

 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัอบรม

การศึกษา 
- B.S. Marketing, Indiana State University, U.S.A.
- Hotel Management Diploma, Hotel Management School “Les Roches”, Switzerland 

ประวติัอบรม 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
- หลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD) 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%)   

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
1. นายอภริกัษ ์  วานิช
2. นางพจนา  มาโนช
3. นางสาวกาญจนา  วานิช

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน
1. กรรมการบรหิารบรษิทั วานิชยบิซั �ม จาํกดั 
2. กรรมการบรหิารบรษิทั เจยีรวานิชการขนสง่ จาํกดั
3. กรรมการบรหิารบรษิทั เจยีรวานิช จาํกดั
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ได้รบัการแต่งตั �งเป็นประธานกรรมการครั �งแรกเมื�อ     

ประวติัอบรม 

Marketing, Indiana State University, U.S.A. 
Hotel Management Diploma, Hotel Management School “Les Roches”, Switzerland 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� 92/2011 
Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที� 19/2013 

 3.87%  

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
วานิช  ความสมัพนัธ ์ พี�น้อง 
มาโนช  ความสมัพนัธ ์ พี�น้อง 
วานิช  ความสมัพนัธ ์ พี�น้อง 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น  -ไม่มี- 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
กรรมการบรหิารบรษิทั วานิชยบิซั �ม จาํกดั  
กรรมการบรหิารบรษิทั เจยีรวานิชการขนสง่ จาํกดั 
กรรมการบรหิารบรษิทั เจยีรวานิช จาํกดั 

 

 

Hotel Management Diploma, Hotel Management School “Les Roches”, Switzerland  
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นางฐิตะวฒัน์ โพธานันท ์

 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

อาย ุ66 ปี 

ได้รบัการแต่งตั �งเป็นประธานกรรมการครั �งแรกเมื�อ     

วนัที� วนัที� 21 เมษายน 2560 

 
 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัอบรม 

การศึกษา 

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

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

ประวติัอบรม 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที� 140/2017 
- หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) รุน่ที� 30/2018 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%)    -ไม่มี-  

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น  -ไม่มี- 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  -ไม่มี- 

ประสบการณ์ทาํงาน ในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั  
1. ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส สายบรหิารความเสี�ยงดา้น Credit Risk, ธนาคารซไีอเอม็บไีทย 
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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กรรมการบรษิทั 

 

ผศ.ดร.ศรายทุธ เรืองสวุรรณ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อาย ุ38 ปี 

ได้รบัการแต่งตั �งเป็นกรรมการครั �งแรกเมื�อ 

วนัที� 23 เมษายน 2562 

 

 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัอบรม

การศึกษา 

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

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

- บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการ
บญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- บัญชี บัณฑิต  ( เกี ย รติ นิ ยมอันดับหนึ� ง
พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร์

ประวติัอบรม 
- Advanced Audit Committee Program 

33/2019 
- Directors Certification Program 

246/2017 
- Directors Accreditation Program 

129/2016 
- JENESYS 2016 Economics: Trade and 

Investment Promotions Japanese Government
- GW4 PhD Training in Accounting University of 

Exeter and University of Bristol 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%)    

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร   -ไม่มี- 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น
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ศรายทุธ เรืองสวุรรณ 

กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ได้รบัการแต่งตั �งเป็นกรรมการครั �งแรกเมื�อ  

ประวติัอบรม 

in Accountancy, University 

Master of Research in Finance with Merit, City 

บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการ

เกี ย รติ นิ ยมอันดับหนึ� ง )  คณะ
ทยาลยั ธรรมศาสตร ์

Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 

Directors Certification Program (DCP) รุ่น 

Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 

JENESYS 2016 Economics: Trade and 
Japanese Government 

GW4 PhD Training in Accounting University of 

   -ไม่มี-  

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและ

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น    -ไม่มี- 

 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื�นที� ไ ม่ใ ช่บริษัทจด

ทะเบียน 
1. กรรมการบรษิทั เอเชยี แคบ็
2. กรรมการบริษัท  เอเชยีแค็บ แอพพลิเคชนั คอนชลัติ�ง 

จาํกดั 
3. กรรมการบรษิทั แคบ็ ไดรเวอรส์ จาํกดั
4. กรรมการบรษิทั ออลเอส โฮลดิ�ง จาํกดั
5. กรรมการอิสระบริษัท อิเควเตอร์ โซล

จาํกดั 
6. กรรมการบรษิทั ไทยเอวเิอชั �น จาํกดั
7. หั ว ห น้ า ภ า ค วิ ช า บั ญ ชี  ค ณ ะ บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
8.  ผูช้่วยศาสตราจารยใ์นสาขาวชิาบญัช ีคณะบรหิารธุรกจิ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 
1. ผูช้่วยอธกิารบดฝ่ีายการเงนิ 
2.   ประธานคณะทาํงานประเมนิผลกระทบทางเศรษฐกจิของ

การใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ในประเทศ
ไทย สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมั

3.  กรรมการบรษิทั ซ.ีเอ.เอส.โฮลดิ�ง กรุ๊พ จาํกดั
4. อดีตประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

บรษิทั ไทยนิปปอนรบัเบอร ์อนิดสัทร ีจาํกดั 

 

 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื�นที� ไ ม่ใ ช่บริษัทจด

แคบ็ จาํกดั 
กรรมการบริษัท  เอเชยีแค็บ แอพพลิเคชนั คอนชลัติ�ง 

กรรมการบรษิทั แคบ็ ไดรเวอรส์ จาํกดั 
กรรมการบรษิทั ออลเอส โฮลดิ�ง จาํกดั 
กรรมการอิสระบริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ แคปปิทอล 

กรรมการบรษิทั ไทยเอวเิอชั �น จาํกดั 
หั ว ห น้ า ภ า ค วิ ช า บั ญ ชี  ค ณ ะ บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ 

ผูช้่วยศาสตราจารยใ์นสาขาวชิาบญัช ีคณะบรหิารธุรกจิ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั  
ผูช้่วยอธกิารบดฝ่ีายการเงนิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ประธานคณะทาํงานประเมนิผลกระทบทางเศรษฐกจิของ

การใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ในประเทศ
ภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัป์ 

โฮลดิ�ง กรุ๊พ จาํกดั 
อดีตประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

บรษิทั ไทยนิปปอนรบัเบอร ์อนิดสัทร ีจาํกดั (มหาชน) 



 

 
    

 

นายกดุั �น สขุมุานนท ์

กรรมการอิสระ  

 

อาย ุ46 ปี 

ได้รบัการแต่งตั �งเป็นประธานกรรมการครั �งแรกเมื�อ

วนัที� 23 เมษายน 2562 

 
 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัอบรม

การศึกษา 
- นิตศิาสตรม์หาบณัฑติ Columbia University 
- นิตศิาสตรบ์ณัฑติ (เกยีรตนิิยม

ประวติัอบรม 
- หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%)   

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น
- กรรมการ บรษิทั ศรสีวสัดิ � คอรป์อเรชั �น จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน
- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ บรษิทั 
- กรรมการ บรษิทั กุดั �น แอนด ์พารท์เนอรส์ จาํกดั
- กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิคณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั
- ทนายความหุน้สว่นบรษิทั วรีะวงค์
- ทนายความบรษิทั ไวท้์
- กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั เงนิทุน ศรสีวสัดิ � จาํกดั 
- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี� จาํกดั 
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ได้รบัการแต่งตั �งเป็นประธานกรรมการครั �งแรกเมื�อ     

ประวติัอบรม 

Columbia University สหรฐัอเมรกิา 
เกยีรตนิิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

Directors Certification Program (DCP) รุ่น 154/2011 

 -ไม่มี-  

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น  
กรรมการ บรษิทั ศรสีวสัดิ � คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ บรษิทั เค.เอม็.แพก็เกจจิ�ง จาํกดั 
กรรมการ บรษิทั กุดั �น แอนด ์พารท์เนอรส์ จาํกดั 
กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิคณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

ปี ย้อนหลงั 
ทนายความหุน้สว่นบรษิทั วรีะวงค,์ ชนิวฒัน์ และเพยีงพนอ จาํกดั 
ทนายความบรษิทั ไวท้ ์แอนด ์เคส (ประเทศไทย) จาํกดั 
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั เงนิทุน ศรสีวสัดิ � จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี� จาํกดั (มหาชน)
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กรรมการบรษิทั                                             

 

 

 
) 
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กรรมการบรษิทั 

 

รศ.นพ.พงศศ์กัดิ�  ยกุตะนันทน์

กรรมการอิสระ  

 

อาย ุ46 ปี 

ได้รบัการแต่งตั �งเป็นประธานกรรมการครั �งแรกเมื�อ

วนัที� 11 เมษายน 2554 

 
 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัอบรม

การศึกษา 
- วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ 
- ประกาศนียบตัรวชิาชพีชั �นสงูทางคลนิิก จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
- แพทยศาสตรบ์ณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
- วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ วทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
- วุฒบิตัรออรโ์ธปิดกิส ์(โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ประวติัอบรม 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program 
- Certificate FIMS (Federal International Sports Medicine) 
- Certificate Arthroscopy Course EISIN Clinic, Tokyo Japan
- Certificate AO Trauma fellowship, Hamburg Germany

- Certificate Sports Medicine Fellow, UPMC, Pittsburg, USA

- Certificate Napean Arthroplasty Course, Sydney Australia

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%)  -

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน
1. ภาควชิาออรโ์ธปิดกิส ์คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
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พงศศ์กัดิ�  ยกุตะนันทน์ 

ได้รบัการแต่งตั �งเป็นประธานกรรมการครั �งแรกเมื�อ     

ประวติัอบรม 

ทยาศาสตรม์หาบณัฑติ (พฒันาสขุภาพ) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประกาศนียบตัรวชิาชพีชั �นสงูทางคลนิิก จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
แพทยศาสตรบ์ณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ วทิยาศาสตรก์ารแพทย ์(เกยีรตนิิยม) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์) 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 185/2021 
Certificate FIMS (Federal International Sports Medicine) พ.ศ. 2531 
Certificate Arthroscopy Course EISIN Clinic, Tokyo Japan 
Certificate AO Trauma fellowship, Hamburg Germany 

Certificate Sports Medicine Fellow, UPMC, Pittsburg, USA 

Napean Arthroplasty Course, Sydney Australia 

-ไม่มี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น -ไม่มี- 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
ภาควชิาออรโ์ธปิดกิส ์คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 



 

 
    

 

ผศ.ดร.นพ.เทอดศกัดิ�  โรจน์สรุกิตติ

ประธานกรรมการบริหาร (CEO)

อาย ุ64 ปี 

ดาํรงตาํแหน่งเมื�อ วนัที� 1 มกราคม 
 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัอบรม
การศึกษา 

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ
สถาบนัการศกึษานานาชาต ิมหาวทิยาลยัรามคาํแหง

-    บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
-    อนุมตับิตัรสาขาเวชศาสตรป้์องกนั แขนงสาธารณสขุศาสตร์
      แพทยสภา 

-     อนุมตับิตัรสาขาเวชศาสตรค์รอบครวั

-     วุฒบิตัรสาขาสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
-     แพทยศาสตรบ์ณัฑติ, มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

ประวติัอบรม 

   -    หลกัสตูร Director Leadership Certification Program 

2/2021 

   -    หลกัสตูร Director Certification Program 
   -    หลกัสตูร Director Accreditation Program 

   -    หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program 

   -    หลกัสตูร Board Nomination and Compensation Program 

รุน่  9/2020 

   -   หลกัสตูร Risk Management Program for Leaders 
20/2020 

   -    หลกัสตูร Corporate Governance for Executives 

   -    หลกัสตูร Role of the Chairman Program 
   -    หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy 

รุน่  32/2020 

  -     หลกัสตูร Boardroom Success through Financing & 
Investment รุน่  9/2020 

  -    หลกัสตูร Strategy for Health Care Delivery, Harvard 
Business School 

  -   การกําหนดกลยทุธแ์ละวธิกีารดาํเนินงานดา้นความยั �งยนืของ

องคก์ร, ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
  -   ประกาศนียบตัรธรรมาภบิาลทางการแพทยส์าํหรบัผูบ้รหิาร

ระดบัสงู, สถาบนัพระปกเกลา้ 

- หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู “ธรรมศาสตรเ์พื�อสงัคม
วทิยาการธรรมศาสตรเ์พื�อสงัคม 

 

  

 เอกสารแนบ 1 

143 

เทอดศกัดิ�  โรจน์สรุกิตติ 

(CEO) 

มกราคม 2564 

ประวติัอบรม 

บริหารธุรกิจ) ภาคภาษาอังกฤษ, 
สถาบนัการศกึษานานาชาต ิมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
อนุมตับิตัรสาขาเวชศาสตรป้์องกนั แขนงสาธารณสขุศาสตร,์ 

อนุมตับิตัรสาขาเวชศาสตรค์รอบครวั, แพทยสภา 

นรเีวชวทิยา, แพทยสภา 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

Director Leadership Certification Program รุน่  

Director Certification Program รุน่  295/2020 
Director Accreditation Program รุน่ 163/2019 

Advanced Audit Committee Program รุน่  37/2020   

Board Nomination and Compensation Program 

Risk Management Program for Leaders รุ่น  

Corporate Governance for Executives รุน่ 16/2020 

Role of the Chairman Program รุน่  46/2020 
Successful Formulation & Execution of Strategy 

Boardroom Success through Financing & 

Strategy for Health Care Delivery, Harvard 

การกําหนดกลยทุธแ์ละวธิกีารดาํเนินงานดา้นความยั �งยนืของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ประกาศนียบตัรธรรมาภบิาลทางการแพทยส์าํหรบัผูบ้รหิาร

ธรรมศาสตรเ์พื�อสงัคม”, สถาบนั

- Certificate, Insurance Fundamentals: Life, 

Annuities, and Health, Life Office Management 
Association, USA 

สดัส่วนการถอืหุ้นในบริษทั 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร         -ไม่ม-ี 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื �น

- 2562-ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรษิทั วนิเนอรย์ี � เมดิ
คอล จาํกดั (มหาชน) 

- 2562-ปัจจุบนั กรรมการอสิระ
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื �นที �ไม่ใช่บริษทัจด

ทะเบียน 

- 2562-ปัจจุบนั กรรมการบรหิารคณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเวสเทริน์ 

- 2562-ปัจจุบนั กรรมการบรหิารสมาคมนกับรหิาร
โรงพยาบาลประเทศไทย 

- 2560-ปัจจุบนั กรรมการบรหิารกองทุนศาสตราจารย์
สงัเวยีน อนิทรวชิยั คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัชี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- 2560-ปัจจุบนั กรรมการบรหิารสมาคมศษิยเ์ก่า
โครงการปรญิญาโทสาํหรบัผูบ้รหิาร 
การบญัชมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

- 2559-2562 Chief Clinical Operations 
โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ์จาํกดั 
2555-2559 อนุกรรมการแพทยสภา พจิารณาค่าธรรมเนียม

แพทย ์
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ผ ูบ้รหิาร                                             

 

 

Insurance Fundamentals: Life, 

Life Office Management 

ริษทั (%)      -ไมมี่-  
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและ

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื �น  

ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรษิทั วนิเนอรย์ี � เมดิ

ปัจจุบนั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนบรษิทั ด ูเดย ์ดรมี 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื �นที �ไม่ใช่บริษทัจด

ปัจจุบนั กรรมการบรหิารคณะแพทยศาสตร ์

ปัจจุบนั กรรมการบรหิารสมาคมนกับรหิาร

การบรหิารกองทุนศาสตราจารย์
สงัเวยีน อนิทรวชิยั คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัชี

ปัจจุบนั กรรมการบรหิารสมาคมศษิยเ์ก่า
โครงการปรญิญาโทสาํหรบัผูบ้รหิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละ
การบญัชมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

Chief Clinical Operations บรษิทั 
จาํกดั (มหาชน) 

อนุกรรมการแพทยสภา พจิารณาค่าธรรมเนียม
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ผ ูบ้รหิาร 

 

นพ.เกศดา จนัทรส์ว่าง 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการแพทย ์

โรงพยาบาลเอกชล 

อาย ุ61 ปี 

ดาํรงตาํแหน่งเมื�อ วนัที� 1 เมษายน 
 

 

 
คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัอบรม

การศึกษา 
- วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ พ
- แพทยศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ พ
- สาธารณสขุศาสตรบ์ณัฑติ (สาขาบรหิารโรงพยาบาล
- ประกาศนียบตัรบณัฑติวทิยาศาสตรก์ารแพทยค์ลนิิก 
- วุฒบิตัรแสดงความรูค้วามชาํนาญ สาขาโลหติวทิยา แพทยสภา พ
- หนงัสอือนุมตัผิูม้คีวามรูค้วามชาํนาญ สาขาเวชศาสตรค์รอบครวั แพทยสภา พ

ประวติัอบรม 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารสถาบนัผลติแพทย ์รุ่นที� 
- หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงูทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ รุ่นที� 

สาธารณสขุ พ.ศ.2557 
- หลกัสตูรธรรมาภบิาลเพื�อการพฒันาอย่างยั �งยนื สาํหรบันกับรหิารระดบัสงู รุ่นที� 

ระบบราชการ พ.ศ.2559 
- หลกัสตูรนกัเจรจาไกล่เกลี�ยระดบัสงู ในระบบการแพทยแ์ละสาธารณสขุ ศนูยส์นัตวิธิ ีกระทรวงสาธารณสขุ พ

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%)   

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั
1. ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ โรงพยาบาลเอกชล 
2. รองผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเชยีงราย 
3. รองผูอ้าํนวยการฝ่ายการแพทย ์โรงพยาบาลชลบุร ี
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ผูอ้าํนวยการฝ่ายการแพทย ์ 

เมษายน 2564 

ประวติัอบรม 

วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ พ.ศ.2524 
แพทยศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ พ.ศ.2526 

สาขาบรหิารโรงพยาบาล) มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช พ.ศ
ประกาศนียบตัรบณัฑติวทิยาศาสตรก์ารแพทยค์ลนิิก สาขากุมารเวชศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ
วุฒบิตัรแสดงความรูค้วามชาํนาญ สาขาโลหติวทิยา แพทยสภา พ.ศ.2532 
หนงัสอือนุมตัผิูม้คีวามรูค้วามชาํนาญ สาขาเวชศาสตรค์รอบครวั แพทยสภา พ.ศ.2544 

หลกัสตูรผูบ้รหิารสถาบนัผลติแพทย ์รุ่นที� 5 กลุ่มสถาบนัผลติแพทยแ์หง่ประเทศไทย พ.ศ
หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงูทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ รุ่นที� 31 วทิยาลยันกับรหิารสาธารณสขุ กระทรวง

หลกัสตูรธรรมาภบิาลเพื�อการพฒันาอย่างยั �งยนื สาํหรบันกับรหิารระดบัสงู รุ่นที� 3 สาํนกัคณะกรรมการพฒั

หลกัสตูรนกัเจรจาไกล่เกลี�ยระดบัสงู ในระบบการแพทยแ์ละสาธารณสขุ ศนูยส์นัตวิธิ ีกระทรวงสาธารณสขุ พ

    -ไม่มี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-  

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น    -ไม่มี- 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  -ไม่มี- 

ปี ย้อนหลงั 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ โรงพยาบาลเอกชล  
รองผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเชยีงราย  
รองผูอ้าํนวยการฝ่ายการแพทย ์โรงพยาบาลชลบุร ี 

 

 

ศ.2529 
สาขากุมารเวชศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ.2530 

 

ศ.2547 
วทิยาลยันกับรหิารสาธารณสขุ กระทรวง

สาํนกัคณะกรรมการพฒันา

หลกัสตูรนกัเจรจาไกล่เกลี�ยระดบัสงู ในระบบการแพทยแ์ละสาธารณสขุ ศนูยส์นัตวิธิ ีกระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ.2559 



 

 
    

 

นพ.วิรฬุห ์พรพฒัน์กลุ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการแพทย ์

โรงพยาบาลเอกชล 2 

อาย ุ64 ปี 

ดาํรงตาํแหน่งเมื�อ วนัที� 1 มิถนุายน 

 

 

 
คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัอบรม

การศึกษา 
- วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
- แพทยศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
- การจดัการภาครฐัเอกชน มหาบณัฑติ สถาบนับณัฑติ พฒันบรหิารศาสตร์
- หนงัสอือนุมตั ิกุมารเวชศาสตร ์แพทยสภา
- หนงัสอือนุมตั ิเวชศาสตรค์รอบครวั แพทยสภา
- หนงัสอือนุมตั ิเวชศาสตรป้์องกนั จติวทิยาชุมชน แพทยสภา
- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผูนํ้าจาก สาํนกังานขา้ราชการพลเรอืนรุ่นที� 
- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรความมั �นคงชั �นสงู สมาคมวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรไทยในพระบรมราชปูถมัภ ์รุ่นที� 

ประวติัอบรม 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารการแพทยแ์ละสาธารณสขุระดบัสงูรุ่นที� 
- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรบรหิารสาธารณสขุ จาก 
- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรบรหิารโรงพยาบาล จาก 
- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรบรหิารโรงพยาบาล จาก 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%)   

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั
1. ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล พระนั �งเกลา้ จงัหวดันนทบุร ี
2. กรรมการประกนัสงัคมจงัหวดันนทบุร ี
3. อนุกรรมการสทิธปิระโยชน์ทดแทน ในคณะกรรมการแพทย ์สาํนกังานประกนัสงัคม 
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ผูอ้าํนวยการฝ่ายการแพทย ์ 

มิถนุายน 2564 

ประวติัอบรม 

วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
แพทยศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
การจดัการภาครฐัเอกชน มหาบณัฑติ สถาบนับณัฑติ พฒันบรหิารศาสตร ์
หนงัสอือนุมตั ิกุมารเวชศาสตร ์แพทยสภา 
หนงัสอือนุมตั ิเวชศาสตรค์รอบครวั แพทยสภา 
หนงัสอือนุมตั ิเวชศาสตรป้์องกนั จติวทิยาชุมชน แพทยสภา 

หลกัสตูรผูนํ้าจาก สาํนกังานขา้ราชการพลเรอืนรุ่นที� 64 
ประกาศนียบตัร หลกัสตูรความมั �นคงชั �นสงู สมาคมวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรไทยในพระบรมราชปูถมัภ ์รุ่นที� 

การแพทยแ์ละสาธารณสขุระดบัสงูรุ่นที� 22 กระทรวงสาธารณสขุ 
ประกาศนียบตัร หลกัสตูรบรหิารสาธารณสขุ จาก Nuffield Institute Leeds University ประเทศองักฤษ
ประกาศนียบตัร หลกัสตูรบรหิารโรงพยาบาล จาก Technion Institute of Technology Haifa 
ประกาศนียบตัร หลกัสตูรบรหิารโรงพยาบาล จาก Kellogg School of Management Chicago 

    -ไม่มี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-  

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น    -ไม่มี- 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  -ไม่มี- 

ปี ย้อนหลงั 
ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล พระนั �งเกลา้ จงัหวดันนทบุร ี 
กรรมการประกนัสงัคมจงัหวดันนทบุร ี 
อนุกรรมการสทิธปิระโยชน์ทดแทน ในคณะกรรมการแพทย ์สาํนกังานประกนัสงัคม 

  

 56-1 One Report 2564 
 

ผ ูบ้รหิาร                                             

 

 

ประกาศนียบตัร หลกัสตูรความมั �นคงชั �นสงู สมาคมวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรไทยในพระบรมราชปูถมัภ ์รุ่นที� 8 

ประเทศองักฤษ 
Technion Institute of Technology Haifa ประเทศอสิราเอล 
Kellogg School of Management Chicago สหรฐัอเมรกิา 

อนุกรรมการสทิธปิระโยชน์ทดแทน ในคณะกรรมการแพทย ์สาํนกังานประกนัสงัคม  



 

56-1 One Report 2564 

 

ผ ูบ้รหิาร 

 

นางปริยนาถ เฉลิมช่วง 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน

อาย ุ64 ปี 

ดาํรงตาํแหน่งเมื�อ วนัที� 29 

 

 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัอบรม

การศึกษา 
- Mini MBA สาขาการบรหิาร คณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
- ปรญิญาตร ีสาขาการบญัช ีคณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัช ี

ประวติัอบรม 
- การอบรมหลกัสตูร การเตรยีมความพรอ้มทางบญัชแีละการเงนิ 
- Corporate Financial สภาวชิาชพีบญัชี
- CFO Refresher รุ่น 2/2564 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%)   

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั
1. ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ บรษิทั บทด จาํกดั 
2. ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ บรษิทั สยามเภตรา อนิเตอรเ์นชั �นแนล จาํกดั 
3. ผูจ้ดัการอาวุโส บรษิทั เงนิทุนเอกธนกจิ จาํกดั 
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ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

29 ตลุาคม 2561 

ประวติัอบรม 

สาขาการบรหิาร คณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
ปรญิญาตร ีสาขาการบญัช ีคณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

การอบรมหลกัสตูร การเตรยีมความพรอ้มทางบญัชแีละการเงนิ (Orientation) 
สภาวชิาชพีบญัช ี

    -ไม่มี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-  

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น    -ไม่มี- 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  -ไม่มี- 

ปี ย้อนหลงั 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ บรษิทั บทด จาํกดั   
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ บรษิทั สยามเภตรา อนิเตอรเ์นชั �นแนล จาํกดั  
ผูจ้ดัการอาวุโส บรษิทั เงนิทุนเอกธนกจิ จาํกดั (มหาชน)  

 

 

สาขาการบรหิาร คณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์



 

 
    

 

นายสิริพจน์ มาโนช 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร 

 

อาย ุ38 ปี 

ดาํรงตาํแหน่งเมื�อ วนัที� 1 มกราคม 

 

 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัอบรม

การศึกษา 
- ปรญิญาโท Master of Fine Arts in Lighting Design (MFALD) : Parsons S
- ปรญิญาตร ีสาขาวชิาออกแบบตกแต่งภายใน

ประวติัอบรม 
- หลกัสตูร การศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการลงทุน 
- หลกัสตูรการบรหิารจดัการระบบสาธารณูปโภคในโรงพยาบาล
- หลกัสตูรการบรหิารจดัการงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
- หลกัสตูรการพฒันาศกัยภาพคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังานในอาคารประเภทโรงพยาบาล

พลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน
- หลกัสตูรการบรหิารโรงพยาบาล
- หลกัสตูร Advanced Healthcare Accreditation A

สถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%)   

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
1. นางพจนา  มาโนช ความสมัพนัธ์

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั
1. ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ บรษิทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั
2. อาจารยพ์เิศษ หลกัสตูรปรญิญาโท ภาควชิานวตักรรมการออกแบบและการจดัการโรงแรมและอสงัหารมิทรพัย ์

คณะมณัฑนศลิป์ มหาวทิยาลยัศลิปากร 
3. อาจารยพ์เิศษ เรื�องการออกแบบรา้นอาหารและครวั หลกัสตูรปรญิญาตร ีคณะศลิปศาสตร ์การจดัการการ

โรงแรม มหาวทิยาลยักรุงเทพ (2561) 
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มกราคม 2563 

ประวติัอบรม 

Master of Fine Arts in Lighting Design (MFALD) : Parsons School of Design, New York, USA 
ปรญิญาตร ีสาขาวชิาออกแบบตกแต่งภายใน: คณะมณัฑนศลิป์ มหาวทิยาลยัศลิปากร  

หลกัสตูร การศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการลงทุน : คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
หลกัสตูรการบรหิารจดัการระบบสาธารณูปโภคในโรงพยาบาล: คณะแพทยศาสตรม์หาวทิยาลยัขอนแก่น 
หลกัสตูรการบรหิารจดัการงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั (OH&S) และสิ�งแวดลอ้มในโรงพยาบาล 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
หลกัสตูรการพฒันาศกัยภาพคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังานในอาคารประเภทโรงพยาบาล
พลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน  
หลกัสตูรการบรหิารโรงพยาบาล: คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิดมีหาวทิยาลยัมหดิล

Advanced Healthcare Accreditation A-HA in Practice (HA 702) : สถาบนัรบัรองคณุภาพ
องคก์ารมหาชน) 

    1.15 %  

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ความสมัพนัธ ์ มารดา 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น    -ไม่มี- 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  -ไม่มี- 

ปี ย้อนหลงั 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ บรษิทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) (2562) 
อาจารยพ์เิศษ หลกัสตูรปรญิญาโท ภาควชิานวตักรรมการออกแบบและการจดัการโรงแรมและอสงัหารมิทรพัย ์

คณะมณัฑนศลิป์ มหาวทิยาลยัศลิปากร (2561) 
อาจารยพ์เิศษ เรื�องการออกแบบรา้นอาหารและครวั หลกัสตูรปรญิญาตร ีคณะศลิปศาสตร ์การจดัการการ
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ผ ูบ้รหิาร                                             

 

 

chool of Design, New York, USA  
 

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
คณะแพทยศาสตรม์หาวทิยาลยัขอนแก่น  

อมในโรงพยาบาล (ENV): 

หลกัสตูรการพฒันาศกัยภาพคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังานในอาคารประเภทโรงพยาบาล: กรมพฒันา

าลยัมหดิล  
สถาบนัรบัรองคณุภาพ

อาจารยพ์เิศษ หลกัสตูรปรญิญาโท ภาควชิานวตักรรมการออกแบบและการจดัการโรงแรมและอสงัหารมิทรพัย ์

อาจารยพ์เิศษ เรื�องการออกแบบรา้นอาหารและครวั หลกัสตูรปรญิญาตร ีคณะศลิปศาสตร ์การจดัการการ
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เลขานกุารบรษิทั 

 

นางประภาพรรณ ตณัฑวิรตัน์

เลขานุการบริษทั 

อาย ุ72 ปี 

ดาํรงตาํแหน่งเมื�อ วนัที� 18 

 

 

 
คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัอบรม

การศึกษา 

- ปรญิญาตรกีารบญัช ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปรญิญาโท สาขาบรหิารรฐักจิ คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ประวติัอบรม 

- หลกัสตูร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) 
- หลกัสตูร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 
ไมม่ ี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไมม่ ี 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น
ไมม่ ี

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน
ไมม่ ี

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 
- ผูอ้าํนวยการฝ่ายบรหิาร โรงพยาบาลเอกชล
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นางประภาพรรณ ตณัฑวิรตัน์ 

18 สิงหาคม 2551 

ประวติัอบรม 

ปรญิญาตรกีารบญัช ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ปรญิญาโท สาขาบรหิารรฐักจิ คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

Corruption the Practical Guide (ACPG) รุน่ที� 12/2014 
Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุน่ที� 

%)  

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น  

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

5 ปี ย้อนหลงั 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบรหิาร โรงพยาบาลเอกชล 

 

 

ปรญิญาตรกีารบญัช ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

รุน่ที� 18/2551 
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รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการของบรษิทัยอ่ย 

 

-บริษทัไม่มีบริษทัย่อย- 
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รายละเอียดเกี�ยวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายในและ 
หวัหนา้งานกาํกบัดแูลการปฏิบติังานของบรษิทั 
 

หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

นางสาวทวีพร  แก้วไทรเลิศ 
ตาํแหน่ง หวัหน้าแผนกตรวจสอบภายใน, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ51 ปี 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัอบรม 

การศึกษา 

- ปรญิญาตรบีญัช ีสาขาบญัชกีารเงนิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ประวติัอบรม 

- หลกัสตูร “ พรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล (PDPA) สาํหรบัผูต้รวจสอบภายใน ” : สมาคมผูต้รวจสอบ
ภายในแหง่ประเทศไทย 

- หลกัสตูร “ การจดัทํากระดาษทําการ เพื�อมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั �นในองคก์ร ” : สภาวชิาชพีบญัชใีน
พระบรมราชปูถมัภ ์

- หลกัสตูร “ Analytical Thinking in the internal Audit Process “ : สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์
- หลกัสตูร “ Anti-Corruption : Synergy to Success ” : สมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย  
- หลกัสตูร “ Data Analytics for Internal Auditor ” : สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์
- หลกัสตูร “ IT Audit for Non - IT Auditor Master class ” : สถาบนัวทิยาการ สวทช. (NSTDA 

Academy) 
- หลกัสตูร “ Health Service Management ” : สมาคมโรงพยาบาลเอกชน  
- หลกัสตูร “ Business Management for Internal Audit ”  : สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ ์
- หลกัสตูร “ การเตรยีมความพรอ้มสาํหรบัการตรวจสอบ IT ” : สมาคมผูต้รวจสอบและควบคุมระบบ

สารสนเทศ(ISACA) 
- หลกัสตูร  “ Certification Professional Internal Audit of Thailand ” (CPIAT) : สมาคมผูต้รวจสอบ

ภายในแหง่ประเทศไทย  
- หลกัสตูร “ เทคนิคการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน ยคุปี 2013 ” : คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- หลกัสตูร “ การวเิคราะหร์ายงานทางการเงนิ เพื�อหาทุจรติ ” : สมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 
- หลกัสตูร “ นกับญัชกีบัการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน หลกัสตูร 1 ”  : สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรม

ราชปูถมัภ ์
 

ประสบการณ์ทาํงาน 
ปี 2562 –  ปัจจุบนั  - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.โรงพยาบาลเอกชล 
ปี 2553 – ปัจจุบนั  - หวัหน้าแผนกตรวจสอบภายใน บมจ.โรงพยาบาลเอกชล 
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หวัหน้างานกาํกบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั 
-ไมม่-ี 
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ทรพัยส์ินที�ใชใ้นการประกอบธรุกิจและรายละเอียดเกี�ยวกบั
รายการประเมินราคาทรพัยส์ิน 
 

(1)  ทรพัยสิ์นถาวรหลกัที�บริษทัใช้ในการประกอบธรุกิจ 

ทรพัยสิ์นถาวรหลกัที�ใช้ประกอบธรุกิจ 
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ 2564 

เอกชล 1 เอกชล 2 รวม 

ที�ดนิ           60,160,300            48,000,000          108,160,300  

อาคารและสว่นประกอบ         249,973,086          254,363,627          504,336,713  

อปุกรณ์การแพทย ์           51,593,178            14,249,480            65,842,658  

เครื�องตกแต่งและตดิตั �ง            3,219,775             1,043,715             4,263,490  

อปุกรณ์สาํนกังานและสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน           33,177,008            10,200,002            43,377,010  

ยานพาหนะ            2,595,665             1,009,263             3,604,928  

งานระหว่างกอ่สรา้งและตดิตั �ง           14,941,566             2,360,508            17,302,074  

รวม         415,660,578          331,226,595          746,887,173  

 

(2) บริษทัไม่มบีริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

 

(3) บริษทัไม่มกีารปรบัโครงสร้างการดาํเนินธรุกิจ จึงไม่มีการตรีราคาทรพัยสิ์นใหม่ใน

ระหว่างรอบระยะเวลาบญัชี 
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นโยบายและแนวปฏิบติัการกาํกบัดแูลกิจการ ฉบบัเต็ม  
และจรรยาบรรณธรุกิจ ฉบบัเต็ม 
 

จรรยาบรรณ คู่มือกาํกบัดแูลกิจการที�ดี 

กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
กฎบตัรคณะกรรมการบริหาร 

คู่มือป้องกนัและต่อต้านการทุจริต 

คอรร์ปัชนั 
นโยบายการบริหารความเสี�ยง 

นโยบายการควบคมุภายใน นโยบายแผนสืบทอด 

นโยบายการพฒันาอย่างยั �งยืน  

  

เปิดเผยไว้ในเวบ็ไซตข์องบริษทั  

 นักลงทุนสมัพนัธ ์  การกาํกบัดแูลกิจการที�ดี 

https://ir.aikchol.com/  
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รบัการต่อวาระตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบรษิัท โรงพยาบาลเอกชล 
จาํกดั (มหาชน) ครั �งที� 321 มผีลตั �งแต่วนัที� 8 พฤษภาคม 2563  โดยมวีาระการดาํรงตาํแหน่ง 2 ปี 
คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าที�ตามที�ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎบตัร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหค้วามสําคญัในการสอบทานเกี�ยวกบังบการเงนิ การกํากบัดูแลกจิการที�ด ีระบบ
การบรหิารความเสี�ยง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และการสอบทานใหบ้รษิทัฯ มกีาร

ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
รวมทั �งกฎหมายต่างๆ ที�เกี�ยวข้องในการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบใช้ความรู้
ความสามารถ ความระมดัระวงั มคีวามเป็นอสิระเพยีงพอ เพื�อใหบ้รษิทัฯ ดําเนินการภายใตก้ารบรหิารจดัการที�
โปรง่ใส และเชื�อถอืได ้

คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ บมจ.โรงพยาบาลเอกชล ประกอบดว้ย 
1.  ผศ.นพ.กฤษฎา   บานชื�น  ประธานกรรมการตรวจสอบ   

2.  นางฐติะวฒัน์ โพธานนัท ์ กรรมการตรวจสอบ : มคีวามรูด้า้นการเงนิและบญัช ี
4.  ผศ.ดร.ศรายทุธ เรอืงสวุรรณ กรรมการตรวจสอบ : มคีวามรูด้า้นการเงนิและบญัช ี

ในปี 2564  มกีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 7 ครั �ง   

สรปุประเดน็ตามขอบเขต หน้าที�ความรบัผดิชอบที�สาํคญัตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี� 

1.  สอบทานงบการเงนิ รายไตรมาส และงบการเงนิประจําปี 2564 ซึ�งผ่านการสอบทานและตรวจสอบ

จากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯแลว้ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาอนุมตั ิซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบ 
และผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประชมุรว่มกนัโดยไมม่ผีูบ้รหิาร  

 คณะกรรมการตรวจสอบ มคีวามเหน็สอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชวี่า การจดัทาํงบการเงนิของบรษิทัฯ มี

ความถกูตอ้ง เชื�อถอืไดใ้นสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชทีี�รบัรองทั �วไป  และมกีารเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ 

2. พจิารณาเสนอแต่งตั �งผูส้อบบญัช ีสงักดั บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจํากดั และเสนอกาํหนดค่าสอบ
บญัช ีปี 2564 

 คณะกรรมการตรวจสอบ มคีวามเหน็ว่า ผลการปฏบิตังิานในปีที�ผ่านมา เป็นไปตามขั �นตอน และมี

ความเป็นอสิระอยา่งพอเพยีงในการทาํหน้าที�เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 

3. สอบทานประสทิธภิาพและความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที�เหมาะสม มี
ประสทิธภิาพ และเพยีงพอ ที�จะชว่ยลดความเสี�ยงของบรษิทัฯ ใหอ้ยูใ่นระดบัที�ยอมรบัได ้ 

 นอกจากนั �น นําเสนอร่างนโยบายการควบคุมภายในของบรษิทัฯ ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ ได้รบั

การอนุมตั ิและ ประกาศใช ้เมื�อวนัที� 14 พฤษภาคม 2564   
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 ปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอว่าจา้งบรษิทั พแีอนด์แอล คอรป์อเรชั �น จํากดั เพื�อสอบทาน
ระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ  ประกอบดว้ย 

 - การบรหิารงานทรพัยากรบุคคล ( Human Resource Management ) 
 - การบริหารการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงาน ( Salary and Employee 

Compensation )  

 - การจ่ายคา่ตอบแทนแพทย ์( Doctor Fee Payment ) 
 - การควบคมุทั �วไปดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ( IT General Control )   

4. อนุมตัิแผนงานตรวจสอบ ประจําปี 2564 ของแผนกตรวจสอบภายใน พร้อมทั �งกํากบัให้แผนก
ตรวจสอบภายในตดิตามเรื�องที�ได้รบัมอบหมาย เพื�อให้มั �นใจว่า มกีารแก้ไขหรอืปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และแผนกตรวจสอบภายใน รวมถงึ บรษิทั พแีอนดแ์อล คอรป์อเรชั �น จาํกดั 

5. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ   

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ   

 คณะกรรมการตรวจสอบ มคีวามเหน็ว่า บรษิทัฯ ไม่มกีารปฏบิตัทิี�ฝ่าฝืนกฎหมาย ขอ้กําหนด และ

กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

 โดยประธานกรรมการบรหิาร (ผูด้ํารงตําแหน่งสงูสุดของฝ่ายจดัการ) จดัทาํรายงานเกี�ยวกบัการไม่

ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ จรรยาบรรณ และระเบียบที�เกี�ยวข้อง รวมถึงการแก้ไขปัญหา นําเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบทกุไตรมาส 

6. สอบทานรายการที�เกี�ยวโยงกนั หรือรายการที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
เพื�อใหม้ั �นใจว่า บรษิทัฯ ดาํเนินการตามเงื�อนไขทางธุรกจิปกต ิและปฏบิตัติามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง  

 คณะกรรมการตรวจสอบ มคีวามเหน็ว่า ในปี 2564 บรษิทัฯ ไมม่รีายการที�เกี�ยวขอ้งกนั หรอืรายการ
ที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

7. คณะกรรมการตรวจสอบประชุมร่วมกบัผู้สอบบัญชีของบรษิัทฯ โดยไม่มีผู้บรหิาร เมื�อวันที� 27 
มกราคม 2565 เพื�อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการรายงานถึงปัญหาหรือข้อจํากดัที�เกิดขึ�นจากการ
ตรวจสอบงบการเงนิของบรษิทัฯ 

8. คณะกรรมการตรวจสอบสนับสนุนการกาํกบัดูแลกจิการที�ด ีเพื�อใหผู้ถ้อืหุน้ พนักงาน สามารถแจ้ง
เบาะแส (Whistleblower) ในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้รอ้งเรยีน หรอืขอ้สงสยัในการรายงานทางการเงนิ หรอืระบบ
การควบคมุภายใน โดยตรงที�คณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้รหิาร ตามที�ระบุไวใ้นจรรยาบรรณบรษิทัฯ หรอืส่งมา

ที� E-mail: cg@aikchol.com 
 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 
 

(ผศ.นพ.กฤษฎา บานชื�น) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

27  มกราคม 2565 
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รายงานการเปลี�ยนแปลงการถือห ุน้บริษทัของกรรมการและ
ผ ูบ้รหิาร ปี 2564 

ข้อมูล ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 

ลําดบั รายชื�อ ตําแหน่ง 

จาํนวนหุน้ที�
ถอื ณ วนัที� 
31 ธนัวาคม 

2563 

จาํนวนหุน้ที�
ถอื ณ วนัที� 
31 ธนัวาคม 

2564 

จาํนวนหุน้ที�
เปลี�ยนแปลง 
เพิ�มขึ�น/ลดลง 
ในปี 2564 

สดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทั 

(%) 

1 นายอภริกัษ์  วานิช ประธานกรรมการ 16,327,392 16,727,392 400,000 12.95 

 คู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  2,692,692 2,692,692 -  

2 นางพจนา  มาโนช รองประธานกรรมการ 3,389,808 3,329,808 - 2.92 

 คู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  987,600 987,600 -  

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

 คู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  - - - - 

4 นางสาวกาญจนา  วานิช กรรมการ - - - - 

 คู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  - - - - 

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

 คู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  - - - - 

6 นางฐติะวฒัน์  โพธานนัท ์ กรรมการ - - - - 

 คู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  - - - - 

7 ผศ.ดร.ศรายุทธ  เรอืงสุวรรณ กรรมการ - - - - 

 คู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  - - - - 

8 นายกุดั �น  สุขมุานนท ์ กรรมการ - - - - 

 คู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  - - - - 

9 รศ.นพ.พงศศ์กัดิ � ยุกตะนนันท ์ กรรมการ - - - - 

 คู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  - - - - 

10 นางประภาพรรณ  ตณัฑวริตัน์ เลขานุการบรษิทั - - - - 

 คู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  - - - - 

11 ผศ.ดร.นพ.เทอดศกัดิ � โรจน์สุรกติต ิ ประธานกรรมการบรหิาร - - - - 

 คู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  - - - - 

12 นายแพทยเ์กศดา จนัทรส์วา่ง ผอ.ฝ่ายการแพทย ์รพ.เอกชล - - - - 

 คู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  - - - - 

13 นายแพทยว์ริฬุห ์พรพฒัน์กุล ผอ.ฝ่ายการแพทย ์รพ.เอกชล 2 - - - - 

 คู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  - - - - 

14 นางปรยินาถ  เฉลมิชว่ง ผอ.ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ - - - - 

 คู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  - - - - 

15 นายสริพิจน์  มาโนช ผอ.ฝ่ายบรหิาร 1,700,496 1,546,396 - 1.03 

 คู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  - - - - 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


