
 

บริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จาํกัด (มหาชน) 
  

1 แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี  56-1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ( แบบ 56-1 ) 
 

สิ�นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2561 
 

บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จํากดั (มหาชน) 
 

 

 



 

บริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จาํกัด (มหาชน) 
  

2 แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี  56-1 

 

สารบัญ 
 

  หน้า 
   

ส่วนที# 1 บริษทัที#ออกหลกัทรัพย์ 3 
 1. ขอ้มลูทัวไป 4 
 2. ปัจจยัความเสียง 6 
 3. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 8 
 4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ ์ 10 
 5. ทรัพยสิ์นทีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 32 
 6. ขอ้พิพาททางกฎหมาย 36 
 7. โครงสร้างเงินทุน 37 
 8. การจดัการ 39 
 9. การควบคุมภายใน 50 
 10. รายการระหวา่งกนั 52 
 11. ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 56 
 12. ขอ้มลูอืนทีเกียวขอ้ง 66 
   

ส่วนที# 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 67 
   
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกียวกบัผูบ้ริหารและผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 69 
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 81 
   

 

 
 
 

 
 



 

บริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จาํกัด (มหาชน) 
  

3 แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี  56-1 

 

ส่วนที#  1 
บริษทัที#ออกหลกัทรัพย์ 

 

 

 
ชื#อ   บริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จาํกดั (มหาชน) 
 
ประกอบธุรกจิ      สถานพยาบาล 
 
ที#ตั�งสํานักงาน  เลขที 90  ถนนศรีราชานคร 3  ตาํบลศรีราชา  อาํเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบุรี  20110 
 
เลขทะเบียนบริษัท   0107538000088   
 
Homepage     www.phyathai-sriracha.com 
 
E-mail Address  pytswebinfo@phyathai.com 
 
โทรศัพท์       0 3831 7333 
 
โทรสาร      0 3831 7481 
 

 

 

 

 

 
 



 

บริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จาํกัด (มหาชน) 
  

4 แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี  56-1 

 

1.   ข้อมูลทั#วไป 

บริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจสถานพยาบาล ในนาม โรงพยาบาล 
พญาไทศรีราชา  ( Phyathai Sriracha General Hospital ) ให้บริการดา้นรักษาพยาบาลทัXงผูป่้วยนอกและ
ผูป่้วยใน ในระดบัตติยภูมิขัXนพืXนฐาน (Basic Tertiary) ตลอด 24 ชัวโมง มีแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง
หลากหลายสาขา พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทยแ์ละเครืองมือทีทนัสมยั จึงสามารถให้บริการรักษาพยาบาลได้
กบัผูป่้วยเกือบทุกประเภท 

โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา  เริมก่อตัXงเมือปี  2535  ในนาม  “ บริษทั  โรงพยาบาลศรีราชานคร 
จาํกดั ” ( Sriracha Nakorn General Hospital Co., Ltd. ) โดยเกิดจากความร่วมมือของ 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ผูป้ระกอบการโครงการศรีราชานคร,  กลุ่มแพทยท์อ้งถินและบริษทั ประสิทธิe พฒันาจาํกดั (มหาชน) ผู ้
ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลพญาไท  โดยมีเหตุผลสําคญัเพือตอบสนองความตอ้งการใชบ้ริการโรงพยาบาล
เอกชนของประชาชนทอ้งถินและจงัหวดัขา้งเคียง  ซึ งขณะนัXนการให้บริการของโรงพยาบาลเอกชนยงัไม่
เพียงพอกบัความตอ้งการ  บริหารงานดว้ยทุนจดทะเบียนเริมแรก 1,000,000  บาท (หนึงลา้นบาทถว้น) ต่อมา 
ณ วนัที 31 มกราคม 2548 บริษทัมีทุนจดทะเบียน  359,541,800 บาท  และเรียกชาํระแลว้  359,541,800 บาท 

โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 257 เตียงตัXงอยู ่เลขที 90 ถนนศรีราชา
นคร 3 ตาํบลศรีราชา อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี  ซึ งอยูภ่ายในโครงการศรีราชานคร  ใจกลางอาํเภอศรีราชา 
จงัหวดัชลบุรี  เริมเปิดใหบ้ริการเมือเดือนกนัยายน 2538   ใชง้บประมาณการลงทุนทัXงสิXนประมาณ 740 ลา้น
บาท รองรับผูป่้วยนอกได้ไม่เกิน2,500คนต่อวนั ในปี 2542 โรงพยาบาลได้เข้าโครงการประกันสังคม
ปัจจุบนัมีผูป้ระกนัตนทีขึXนทะเบียนไวก้บัโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาจาํนวนกวา่ 160,051ราย 

โรงพยาบาลได้ก้าวสู่ความเป็นโรงพยาบาลเอกชนทีทนัสมยัสมบูรณ์แบบ มีจุดเน้นด้านพฒันา
คุณภาพการบริการ และพฒันาศกัยภาพบุคลากร โดยพฒันาตามกรอบของระบบมาตรฐานในระดบัสากลต่าง 
ๆ ดงันีX  

ในปี 2543  โรงพยาบาลไดรั้บการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 ทุกระบบ    
ในปี 2546 โรงพยาบาลไดรั้บการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000  
ในปี 2552 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาไดรั้บการรับรองจากสถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

วา่ไดม้าตรฐานคุณภาพ HA( Hospital Accreditation ) และผา่นมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HPH)  
ในปี 2553 โรงพยาบาลไดรั้บการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 , ไดรั้บการรับรอง

มาตรฐานระบบการจดัการสิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2004  , ไดรั้บการรับรองมาตรฐานระบบการจดัการดา้น
อาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการทาํงาน OHSAS 18001 : 2007 , ไดรั้บการรับรองมาตรฐานอาหาร
ปลอดภยั CODEX GMP&HACCP  , ไดรั้บการรับรองความสามารถห้องปฏิบติัการ ISO 15189 : 2007 , 
โรงพยาบาลยงัไดด้าํเนินโครงการอนุรักษพ์ลงังานจนไดรั้บรางวลัระดบั ASEAN  1 รางวลัและระดบัประเทศ 3 
รางวลั และโรงพยาบาลยงัคงมุ่งมันทีจะดาํเนินโครงการอนุรักษ์พลงังานเพือเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อ
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สังคม โดยได้จดัสัมมนาเผยแพร่ความสําเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงานในเดือนพฤศจิกายน  2553 การจดัหา
มาตรการในการประหยดัพลงังาน โดยการสร้างจิตสาํนึกใหก้บัพนกังานทุกคนใหใ้ชพ้ลงังานใหคุ้ม้ค่า 

ในปี 2554 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของสารสนเทศ ISO 
27001:2005 ซึ งเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยทีได้รับรองมาตรฐานนีX , ได้รับรองมาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบบัเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบติัครบ 60 ปี (Hospital Accreditation 
& Health Promoting Hospital ; HA&HPH) จากสถาบนัรับรองคุณภาพสภาพพยาบาล (องคก์ารมหาชน)  ซํX า
เป็นครัX งที 1 และ โรงพยาบาลมีความมุ่งมันทีจะดาํเนินการเรืองการอนุรักษพ์ลงังานอย่างต่อเนือง โดยไดส่้งผล
งานอนุรักษ์พลงังานเขา้ประกวดรางวลัระดบัประเทศ ประเภททีมงาน ซึ งไดรั้บรางวลั Thailand Energy Award 
รางวลัอนุรักษพ์ลงังานดีเด่นระดบัประเทศ ประเภททีมงานเพิมอีก 1 รางวลั ซึ งเป็นปีที 2 ติดต่อกนัทีไดรั้บรางวลั
นีX  ทาํใหไ้ดรั้บรางวลัอนุรักษพ์ลงังานดีเด่นในปี 2553 – 2554 ทัXงหมดแบ่งเป็น 

- ระดบัประเทศ   4 รางวลั 
- ระดบั ASEAN  1 รางวลั 

ในปี 2557 ไดรั้บรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบบัเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราช
สมบติัครบ 60 ปี (Hospital Accreditation & Health Promoting Hospital ; HA&HPH) จากสถาบนัรับรอง
คุณภาพสภาพพยาบาล (องคก์ารมหาชน)  ซํX าเป็นครัX งที 2 

ในปี 2558 โรงพยาบาลไดรั้บการรับรอง  ISO 27001:2013 และไดรั้บการรับรอง ISO 15189:2012 ,  
ISO 15190:2003 ซึ งเป็นมาตรฐานรับรองคุณภาพและความปลอดภยัทางหอ้งปฏิบติัการ 

ในปี 2559 ไดรั้บการรับรองคุณภาพมาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 , ไดรั้บการ
รับรองมาตรฐานในการให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธ์ุทางการแพทยต์ามพระราชบญัญติั
คุม้ครองเด็กทีเกิดโดยอาศยัเทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธ์ุทางการแพทย ์พ.ศ. 2558 

ในปี 2560 ไดรั้บรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบบัเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราช
สมบติัครบ 60 ปี (Hospital Accreditation & Health Promoting Hospital ; HA&HPH) จากสถาบนัรับรอง
คุณภาพสภาพพยาบาล (องคก์ารมหาชน) ซํX าเป็นครัX งที 3  

และในปี 2561 ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระบบการจดัการพลงังาน ISO 50001:2011, 
มาตรฐานระบบการจดัการสิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015 ฉบบัปัจจุบนั, ไดรั้บการรับรองมาตรฐานในการ
ให้บริการดา้นเทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธ์ุทางการแพทยต์ามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็กทีเกิดโดยอาศยั
เทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธ์ุทางการแพทย ์พ.ศ. 2558  
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2.  ปัจจัยความเสี#ยง 

ปัจจยัความเสียงทีเกิดขึXนและมีผลกระทบต่อบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 
ความเสียงดา้นการรักษาพยาบาล 
ทางโรงพยาบาลไดด้าํเนินการพฒันาคุณภาพตามกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลและโรงพยาบาล 

สร้างเสริมคุณภาพ (Hospital Accreditation & Health Promoting Hospital) ร่วมกบัการนาํมาตรฐาน JCI ดา้น
กระบวนการมาประยุกต์ใช้ในการพฒันาคุณภาพ  โดยเน้นกระบวนการ  การให้บริการพยาบาลและการ
รักษาผูป่้วย ซึ งจะยึดหลกัความปลอดภยัของผูป่้วยและพนกังานเป็นสําคญั (Patient and Personel Safety)  
อนึ งโรงพยาบาลไดผ้า่นการรับรองมาตรฐาน Reaccreditation HA ในปี 2560 ทีผา่นมาซึ งมีอายุการรับรอง
กาํหนด 3 ปี 

นอกจากนีX ระบบพฒันาคุณภาพยงัไดใ้ชแ้นวทางของ ISO ต่างๆ ไดแ้ก่ HACCP, ISO 9001, ISO 
15189, ISO 14001/OHSAS และ ISO 27001 มาใชพ้ฒันากระบวนการปฏิบติังานในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นการ
ประกอบอาหารให้แก่ผูป่้วย , ระบบเอกสาร, ห้องตรวจวิจยั, ระบบสิงแวดลอ้มและอาชีวอนามยั และระบบ 
IT เป็นตน้ 
            ความเสียงในปี 2560-62  ดา้นการดูแลรักษาพยาบาลทีสาํคญั  4  อนัดบัแรกคือ 

1 การวินิจฉัย / การรักษาพยาบาลล่าช้า โรคทีสําคญั คือ การติดเชืXอรุนแรง (Sepsis) การบาดเจ็บ
รุนแรง ( Multiple trauma ) จึงมีการจดัตัXงทีม PCT Sepsis ขึXน เพือการประเมินติดตามกระบวนการดูแลรักษา
ผูป่้วยกลุ่มนีX ให้ไดม้าตรฐาน  มีการประชุมเพือปรับเปลียนแนวทางการดูแลผูป่้วยกลุ่มนีX  คือ ปรับการเฝ้า
ระวงัผูป่้วยดว้ย MEWS (Medical Early Warning Signs ) ทาํให้คน้หาและวินิจฉยัไดเ้ร็วขึXน  เปลียนสถานที
เจาะเลือดเพือตรวจวินิจฉยัจาก ICU เป็น Emergency Room ทาํให้สามารถให้ยาฆ่าเชืXอไดเ้ร็วขึXน ส่งผลให้
อตัราตายลดลงอยา่งต่อเนือง จนไดรั้บการเชิญจาก สรพ. ใหเ้ผยแพร่แนวทางการดูแลในเวที Best in change  

 และในปี 2561 มีการจดัตัXง PCT Trauma โดยมีวตัถุประสงค ์เพือ ประเมิน คน้หา ประเด็นปัญหาที
เกิดในกระบวนการดูแลรักษาผูบ้าดเจบ็รุนแรง นาํมาวเิคราะห์หาโอกาสพฒันาการดูแลรักษาให้ไดม้าตรฐาน 
และ มีแผนทีจะพฒันาเป็น Trauma center level 2 ภายในปี2562 

 
2 ความปลอดภยัจากการใชย้า (Medication safety ) มี 4 ประเด็นปัญหาคือ  

2.1 แพย้าซํX า (Repeated ADR) มกัเกิดกบัยากลุ่ม NSAIDs  คณะกรรมการยาจึงมีมติให้นาํ
ยากลุ่มนีXออกจากหอผูป่้วยทัXงหมด คือตอ้งเบิกจ่ายผ่านห้องยาซึ งจะมีเภสัชกรช่วยคดั
กรองความปลอดภยัก่อนทุกครัX ง  ปัญหาจึงลดลง 

2.2 ประเด็นการให้ยา High alert drugs ซึ งเป็นยาทีมีอนัตรายสูง ถึงแมจ้ะมีอุบติัการณ์ใน
ระดบัตํา แต่หากเกิดปัญหาแมเ้พียงรายเดียวก็อาจผลกระทบทีรุนแรง จึงตอ้งควบคุม
การใช้  การจดัเก็บ การเบิกจ่าย การบริหารยา และมีการเฝ้าระวงั อย่างเหมาะสมทุก
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ขัXนตอน คณะกรรมการยาจึงจดัทาํ HAD matrix เพือให้เป็นคู่มือแก่วิชาชีพต่างๆ ที
เกียวขอ้งใชใ้นการปฏิบติัไดอ้ยา่งชดัเจนและเป็นมาตรฐานทัXงองคก์ร ในปี 2561 มีการ
จดัทาํ HAD card เพือใหผู้ป้ฏิบติัเขา้ภึงแนวทางการดูแลรักษาไดโ้ดยง่าย 

2.3 ผลขา้งเคียงจากให้ยาทีรุนแรง มีการเฝ้าระวงั และแนวทางป้องกนัการเกิดปัญหานีX  ใน
ยาทีมีผลขา้งเคียงสูง เช่น การคดักรองโรคไตก่อนการฉีดสารทึบรังสีทุกราย  ทีผา่นมา
จึงเกิดปัญหาน้อย การคดักรองปัญหาจากการใช้ยา  Warfarin โดยใช้ Trigger alert 
when INR > 5    ทาํให้สามารถตรวจพบผูป่้วยกลุ่มเสียงไดโ้ดยเร็ว ซึ งจะสามารถ
ป้องกนัผลกระทบจากยาเกินขนาดไดใ้นระดบัหนึง 

2.4 ปฏิกิริยาระหวา่งยา มีการใช ้soft ware ช่วยในการคดักรองปัญหา และหากยาคู่ใดทีมี
ปฏิกิริยารุนแรงจนอาจทีใหเ้สียชีวิตหรืออวยัวะได ้soft ware จะห้าม (block) การสังใช้
ยาคู่นัXน  

3 การติดเชืXอในโรงพยาบาล ไดแ้ก่  การติดเชืXอในผูป่้วยทีใช้เครืองช่วยหายใจ (VAP) และใส่ 
สายสวนปัสสาวะ (CAUTI)  ซึ งรับผิดชอบโดยทีม ICC  ก็มีการนาํ VAP bundle , CAUTI 
bundle ใช้เป็นแนวทางทางในดูแลเฝ้าระวงัและป้องกนั ทาํให้เกิดการติดเชืXอดงักล่าวลดลง
เป็นไปตามเป้าหมายและมีการติดตามประเมินผลอยา่งต่อเนือง  

4 พลดัตกหกลม้  ทีมคุณภาพไดมี้การปรับแนวทางในการประเมินความเสียงใหม่  มีนวตักรรม
ในการเฝ้าระวงัโดยใช ้Bed alarm  ปรับเปลียนสภาพแวดลอ้มในห้องนํX าให้ป้องกนัลืน ปรับ
เตียงในหอผูป่้วยเด็กใหอ้ยูใ่นระดบัตําทาํใหปั้ญหาลดง 

นอกจากนีX ยงัมีทีมนาํอืนๆ เช่น ENV ,Equip, UMC, SET ทาํหน้าทีวางแนวทางการดูแล คน้หา 
ประเมิน กระบวนการทางบริการและทางคลีนิกในประเด็นอืนๆ เพือพฒันาคุณภาพและป้องกนัความเสียง
อืนๆ อยา่งต่อเนือง ทาํให้ในปี 2560 ทีผา่นมา จึงผา่นการประเมิน และไดรั้บรอง HA reaccreditation ไดใ้น
การประเมินรอบเดียว  

ดา้นความเสียงของพนกังาน มีการปรับปรุงพฒันาดงันีX   
1 ปรับสภาพแวดล้อมในการทาํงาน เช่น ห้องแยกโรค แนวทางคดักรองโรคติดต่อร้ายแรงเพือ

ป้องกนัการแพร่ระบาด 
2 ใชเ้ครืองมือทีทาํใหก้ารสัมผสัผูป่้วยลดลง เช่น เครืองมืออตัโนมติัต่างๆ  
3 อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล  
4 ด้านสุขภาพ มีสถานทีให้พนักงานออกกาํลงักายทีเหมาะสม ทีชัXนดาดฟ้า  มีการตรวจสุขภาพ

พนกังานตามความเสียงทัXงจากการทาํงาน อาย ุและ  
อนึ งทาง รพ.ไดรั้บรางวลั Thailand Healthiest Award จากบริษทั AIA ประเทศไทย ในปี 2561 อีก

ดว้ย 
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3.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
บริษทัเริมประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเมือปี 2538  ภายใตชื้อ “โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา” เป็น

โรงพยาบาลเอกชนขนาด 257 เตียง  ให้บริการด้านรักษาพยาบาลทัXงผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน ตลอด 24 
ชัวโมง  มีแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขา พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทยแ์ละเครืองมือทีทนัสมยั 
จึงสามารถให้บริการรักษาพยาบาลได้กับผูป่้วยเกือบทุกประเภท  โดยมีบริษทั ประสิทธิe พฒันา จาํกัด 
(มหาชน)  เขา้ถือหุ้นในบริษทัในสัดส่วนร้อยละ  17.19  และทาํสัญญาจา้งบริหารโรงพยาบาล  มีอายุสัญญา 
10 ปี  นบัแต่เริมเปิดดาํเนินการอยา่งเป็นทางการเมือวนัที 5 กนัยายน 2538 

เมือวนัที 18 มกราคม 2549 บริษทัไดท้าํสัญญาแปลงหนีX เป็นทุนกบับริษทั ประสิทธิe พฒันา จาํกดั 
(มหาชน) ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของ บริษทั ประสิทธิe พฒันา จาํกดั (มหาชน) เพิมขึXนเป็นร้อยละ 33 และ
สัญญาจา้งบริหารโรงพยาบาล ระหวา่ง บริษทั กบั บริษทั ประสิทธิe พฒันา จาํกดั (มหาชน) เป็นอนัสิXนสุดลง 

ในปี 2560 บริษทั ประสิทธิe พฒัา จาํกดั (มหาชน) ไดถื้อหุน้เพิมขึXนเป็นร้อยละ 75.25 

การบริการรักษา 
โรงพยาบาลให้บริการรักษาพยาบาลสําหรับผูป่้วยนอกและผูป่้วยในตลอด 24 ชัวโมงโดยมีแพทย์

ผูเ้ชียวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขา พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื องมือทีทนัสมยั โดยแบ่ง
ประเภทการใหบ้ริการไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกั คือ ผูป่้วยใน และผูป่้วยนอก ดงันีX  
�  ผูป่้วยใน โรงพยาบาลมีจาํนวนหอ้งพกัและเตียงคนไข ้พร้อมสิงอาํนวยความสะดวกและ 
  อุปกรณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เพือบริการผูป่้วยทีตอ้งเขา้พกัรักษาตวัในโรงพยาบาล ซึ ง 
  ตอ้งอยูใ่นความดูแลของแพทยอ์ยา่งใกลชิ้ด โดยไดจ้ดัหอ้งพกับริการผูป่้วยไวรั้กษา 
  ตวัในโรงพยาบาล รวม 240 หอ้ง 257 เตียง 
�  ผูป่้วยนอก   มีแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขาพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทยแ์ละ 
  เครืองมือทีทนัสมยั  จึงสามารถใหบ้ริการรักษาพยาบาลไดก้บัผูป่้วยเกือบทุก  
  ประเภท  และสามารถรองรับผูม้าใชบ้ริการได ้2,500 คนต่อวนั 

การดาํเนินงาน  :  โรงพยาบาลดาํเนินงานโดยแบ่งการบริหารงานออกเป็น  3  ฝ่าย คือ  ฝ่ายการแพทย ์ 
ฝ่ายการพยาบาลและฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายการแพทย์ ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายบริหาร 
� แ พ ท ย์ แ ล ะ ทั น ต

แพทย ์
� ส่วนบริหารคุณภาพ

และความปลอดภยั 
� แผนกรังสี 
� แผนกกายภาพ 
� แผนกวิจยั 
� แผนกเภสัชกรรม 

� ส่วนบริการพยาบาล 1 
� ส่วนบริการพยาบาล 2 
� ส่วนบริการพยาบาล 3 
� ส่วนบริการพยาบาล 4 

 

� ส่วนตรวจสุขภาพเคลือนที 
� ส่วนบริหารทรัพยากรสุขภาพ 
� ส่วนสนบัสนุนบริการ 
� ส่วนพฒันาธุรกิจ 
� ส่วนเวชสารสนเทศ 
� ส่วน Manage Care 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัท 
(หน่วย  :  พนับาท) 

 
โครงสร้างรายได้ 

2559 2560 2561 
 มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 

 ตามประเภทผู้ป่วย       

 �  แผนกผูป่้วยนอก 1,258,147 43.7 1,257,583 44.5 1,312,376 43.6 
 �  แผนกผูป่้วยใน 1,589,026 55.2 1,541,040 54.5 1,663,045 55.2 
 �  อืน ๆ  29,011 1.0 29,358 1.0 37,829 1.3 
 รวม 2,876,184 100 2,827,981 100 3,013,249 100 
 ตามประเภทการให้บริการ       

 �  รายไดค้่ายาและเวชภณัฑ ์ 715,165 24.9 746,899 26.4 825,101 27.4 
 �  ค่าตรวจรักษาแพทย ์ 564,741 19.6 581,544 20.6 624,916 32.4 
 � ค่าวสัดุการแพทยแ์ละวสัดุสิXนเปลือง 941,124 32.7 881,131 31.2 976,524 32.4 
 �  ค่าหอ้งและบริการ 510,619 17.8 485,944 17.2 444,520 14.8 
 �  อืน ๆ 144,534 5.0 132,463 4.7 139,917 4.6 
 รวม 2,876,184 100 2,827,981 100 3,010,978 100 

 
เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ 
- EBITDA on sales  23% 
- Customer highly satisfaction rate 90% 
- รายไดร้วม เฉลียทัXงปี 3,150 ลา้นบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จาํกัด (มหาชน) 
  

10 แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี  56-1 

 

4.   การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 
( 1 )  ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 
บริษทัประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเพียงอยา่งเดียว โดยแบ่งประเภทการใหบ้ริการ  ดงันีX  

����  แผนกตรวจสุขภาพ  ใหบ้ริการตรวจสุขภาพต่าง ๆ เช่น 
- บริการตรวจสุขภาพก่อนเขา้งาน 
- บริการตรวจสุขภาพก่อนทาํประกนัทัXงรายเดียวและรายกลุ่ม ทัXงเด็กและผูใ้หญ่ ทุกบริษทั

ประกนั 
- บริการตรวจสุขภาพทัวไป  ทัXงชายและหญิง   มีทัXงโปรแกรมประหยดัและโปรแกรม

ตรวจอยา่งละเอียด 
- บริการตรวจสุขภาพวยัทอง  ผูสู้งอายทุัXงชายและหญิง 
- บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที  ในบริษทั  โรงงานต่าง ๆ 

�  แผนกตา ใหบ้ริการตรวจรักษาโรคตาทุกชนิดดว้ยเครืองมือทีทนัสมยั   เช่น 
- บริการวดัสายตาคนปกติ   สายตาสัXน- ยาว - เอียง   ตาบอดสี  ดว้ยเครืองมือพิเศษ 
- บริการรักษาโรคตาดว้ยเลเซอร์ 
- บริการตรวจรักษาโรคตอ้หิน   ตอ้กระจก   ตอ้เนืXอ   เป็นตน้ 
- บริการตรวจรักษาอาการผดิปกติของตาทีเป็นมาแต่กาํเนิด   เช่น   ตาเหล่   ตาเข     เป็นตน้ 
- บริการใหค้าํปรึกษาและรักษาปัญหาเกียวกบัโรคตา 
- บริการแวน่สายตา 

�  แผนก  หู  คอ  จมูก 
- บริการตรวจหารอยโรคของอวยัวะ  หู   คอ   กล่องเสียง   หลอดลม  ฯลฯ ไดล้ะเอียดและ

แม่นยาํ  ดว้ยเครืองมือทีทนัสมยั 
- บริการตรวจรักษาโรคภูมิแพ ้  ไซนสัอกัเสบ 
- บริการตรวจรักษาโรคเกียวกบัช่องหู   เช่นโรคหูนํXาหนวก  แกว้หูทะลุ  มีปัญหาเกียวกบั

การไดย้นิ   เป็นตน้ 
- บริการตรวจรักษาโรคเกียวกบัคอ   เช่นต่อมนํXาลายอกัเสบ   ต่อมทอนซิลอกัเสบ    กล่อง

เสียงอกัเสบ   มีปัญหาเกียวกบัเสียงแหบ   นอนกรน   เป็นตน้ 
- บริการใหค้าํปรึกษาและรักษาปัญหาเกียวกบัโรคหู   คอ   จมูก 
- บริการตรวจวดัการไดย้นิและบริการเครืองช่วยฟัง 
- บริการใหก้ารรักษาโรคนอนกรน 
- บริการ Sleep test 
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�  แผนกอายุรกรรม 

- บริการตรวจรักษาโรคทางอายรุกรรมทุกประเภท 
- มีแพทยผ์ูเ้ชียวชาญหลายสาขา   เช่น 

- แพทยผ์ูเ้ชียวชาญระบบโลหิตวทิยา 
- แพทยผ์ูเ้ชียวชาญโรคไต 
- แพทยผ์ูเ้ชียวชาญโรคระบบต่อมไร้ท่อ 

- บริการใหค้าํปรึกษาโรคทางอายรุกรรม 

���� แผนกทางเดินอาหารและตับ 

- มีแพทยผ์ูเ้ชียวชาญดา้นทางเดินอาหารและตบั 
- ใหค้าํปรึกษาดา้นทางเดินอาหารและตบั 
- ใหบ้ริการตรวจรักษาในระบบทางเดินอาหารและตบั 

���� แผนกวคัซีน 

- บริการฉีดวคัซีนทุกชนิด เช่น 
- บริการฉีดวคัซีนสาํหรับเด็กตามตารางทีกระทรวงสาธารณสุขกาํหนด 
- บริการฉีดวคัซีนสาํหรับผูใ้หญ่ เช่นวคัซีนป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่, บาดทะยกั, 

อีสุกอีใส , วคัซีนไวรัสตบัอกัเสบบี 

���� แผนกหัวใจและหลอดเลอืด 

- มีแพทยผ์ูเ้ชียวชาญระบบหวัใจและหลอดเลือด 

- บริการตรวจรักษาโรคระบบหวัใจและหลอดเลือดหวัใจ 

- บริการรับปรึกษาโรคทีมีความเสียงระบบหวัใจและหลอดเลือด 

- ตรวจคดักรองผูที้มีความเสียงเกียวกบัระบบหวัใจและหลอดเลือด 

- บริการตรวจสมรรถภาพการทาํงานของหวัใจโดยการวิงบนสายพาน, Ultrasound หวัใจ
ตรวจคลืนไฟฟ้าหวัใจ , ติดเครืองเฝ้าระวงัคลืนไฟฟ้า 

�  แผนกศัลยกรรม 
ศลัยกรรมทัวไป  บริการตรวจรักษาทางดา้นศลัยกรรมทัวไป   เช่น 

- บริการตรวจรักษาโรคต่อม กอ้นทีไธรอยด ์โดยการผา่ตดัผา่นกลอ้ง 
- บริการตรวจรักษาโรคทางทรวงอก   เช่น     เนืXองอกทีปอด 
- บริการตรวจรักษาโรคทางระบบทางเดินอาหาร  เช่น  ไส้ติงอกัเสบ   นิวในถุง

นํXาดี   แผลในกระเพาะอาหาร    เป็นตน้ 
- บริการตรวจรักษาโรคริดสีดวงทวาร 
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- บริการตรวจรักษาเส้นเลือดขอด  เนืXองอกทีเตา้นม   กอ้นไขมนั / ซีสต ์ใตผ้วิหนงั 
- บริการใหค้าํปรึกษาเกียวกบัโรคทีตอ้งรักษาดว้ยการผา่ตดั 
- บริการใหก้ารผา่ตดัดว้ยกลอ้ง เช่น การผา่ตดันิวในถุงนํXาดี เป็นตน้ 

ศลัยกรรมกระดูก 
- บริการตรวจรักษาโรคทางกระดูก   กลา้มเนืXอ   เอน็และขอ้ต่อต่าง ๆ 
- มีแพทยผ์ูเ้ชียวชาญดา้นการรักษาและผา่ตดัดว้ยกลอ้ง  เป็นแพทยป์ระจาํ (Full 

Time) 
- บริการจุลศลัยกรรม ( ผา่ตดัต่อเส้นเลือด   เส้นเอ็น   เส้นประสาท ) 
- บริการใหค้าํปรึกษาเกียวกบัโรคทางกระดูก   เช่น     ปัญหาขอ้เข่าเสือม   ปัญหา

ปวดเข่าในผูสู้งอายุ 
- ใหบ้ริการผา่ตดัเปลียนขอ้เข่า, สะโพก, ไหล่ 
- ใหบ้ริการตรวจรักษาอาการบาดเจบ็จากกีฬา (วทิยาศาสตร์การกีฬา) 

ศลัยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ 
- บริการตรวจรักษาโรคระบบทางเดินปัสสาวะดว้ยเครืองมือทีทนัสมยัและดว้ย

การส่องกลอ้ง เช่น มะเร็งต่อมลูกหมาก 
- บริการสลายนิว  โดยเครืองมือคลืนเสียงความถีสูง 
- บริการผา่ตดัทาํหมนัและต่อหมนัสาํหรับผูช้าย 
- บริการขลิบหนงัหุม้ปลายอวยัวะเพศ  ทัXงเด็กและผูใ้หญ่ 
- บริการใหค้าํปรึกษาปัญหาเพศสัมพนัธ์ เช่น การเสือมสมรรถภาพทางเพศ 

• แผนกระบบประสาท 
ระบบประสาทอายรุกรรม 

- บริการตรวจรักษาโรคทางระบบประสาทอายรุกรรม 
- บริการตรวจ EMG, EEG 
- บริการตรวจรักษาโรคทางสมองและหลอดเลือดสมอง 
- มีแพทยผ์ูเ้ชียวชาญโรคระบบสมองและหลอดเลือดสมอง 

ระบบประสาทศลัยกรรม 
- บริการใหก้ารรักษาการบาดเจบ็บริเวณศีรษะ 
- บริการใหค้าํปรึกษาภาวะผดิปกติทางสมอง 
- บริการผา่ตดัเนืXองอก , ภาวะเลือดออกในสมอง 
- บริการใหค้าํปรึกษา , รักษาภาวะผดิปกติของโรคทางกระดูกไขสันหลงั เช่น 

หมอนรองกระดูกทบัเส้นประสาท 
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�  แผนกสูตินรีเวชกรรม 
- บริการรับฝากครรภ ์
- บริการตรวจรักษาโรคทัวไปทางสูตินรีเวช  รวมทัXงการทาํผา่ตดัโรคทางสูตินรีเวช, มะเร็ง

สตรี 
- บริการชุดเหมาจ่าย  เกียวกบัการคลอดปกติ   การผา่ตดัคลอด   การคลอดแบบไม่เจบ็ 
- บริการใหค้าํปรึกษาเรืองคุมกาํเนิด 
- บริการทาํหมนัและต่อหมนัสําหรับผูห้ญิง 
- บริการใหค้าํปรึกษาและตรวจสุขภาพคู่รักโปรแกรมก่อนแต่งงาน 
- บริการใหค้าํปรึกษาปัญหาวยัทอง 
- บริการใหค้าํปรึกษาปัญหาเพศสัมพนัธ์ 

�  แผนกกุมารเวชกรรม 
- บริการตรวจรักษาโรคเด็กทุกประเภท 
- มีกุมารแพทยป์ระจาํ  24  ชัวโมง 
- มีแพทยเ์ฉพาะทางโรคหวัใจเด็ก , แพทยเ์ฉพาะทางโรคภูมิแพ ้
- มีแพทยผ์ูเ้ชียวชาญดา้นพฒันาการเด็ก ต่อมไร้ท่อ อว้น ปอด 
- บริการฉีดวคัซีนตามตารางทีกระทรวงสาธารณสุขกาํหนดและวคัซีนเสริมอืนๆ เช่น  

วคัซีนป้องกนัโรคอีสุกอีใส   วคัซีนป้องกนัโรคตบัอกัเสบบี   วคัซีนป้องกนัโรคไขห้วดั
ใหญ่ 

- บริการใหค้าํปรึกษาเกียวกบัการเลีXยงดูบุตร 
� แผนกผวิหนังและความงาม 

ใหบ้ริการดา้นโรคผวิหนงัและผวิพรรณ โดยแพทยผ์ูเ้ชียวชาญทางดา้นผิวหนงัและ       
ความงาม ดว้ยเทคโนโลยทีีทนัสมยั เช่น 

- บริการรักษาโรคผวิหนงัทัวไป 
- บริการตรวจรักษาโรคความงาม เช่น สิว , ฝ้า , กระ ดว้ยยาควบคู่กบัเลเซอร์ต่างๆ 
- บริการใหค้าํปรึกษาและคน้หาปัญหาผวิพรรณ โดยการตรวจสภาพผวิ ดว้ย Visia 
- บริการดูแลผวิพรรณเบืXองตน้ ดว้ย Treatment : Iontophoresis, AHA , Micropeel , Mask 
- บริการดูแลรักษาผวิพรรณดว้ยเลเซอร์ เช่น กระ , จุดด่างดาํ , รอยแดง , หลุมสิว ,เส้นเลือด

ฝอย , ริXวรอย , ความหยอ่นคลอ้ยของผวิ 
- บริการดูแลรักษาเส้นเลือดขอดดว้ยเลเซอร์ 
- บริการใหค้าํปรึกษาและดูแลรูปร่างดว้ยเลเซอร์ ลดสัดส่วน,กระชบัสัดส่วน ,ดูดและสลาย

ไขมนั 
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- บริการดูแลรักษารูปหนา้ดว้ย Botox และ สารเติมเตม็ (Hyaruronic Acid) 
- บริการจาํหน่ายเวชสาํอางบาํรุงผวิ 
- บริการดูแลผวิดว้ยการกาํจดัขนถาวรทุกบริเวณของร่างกาย 
- บริการใหค้าํปรึกษาทางดา้นความงามผวิพรรณและรูปร่างทางโทรศพัท ์ตลอด 24 ชัวโมง 
- บริการตรวจรักษาดา้นศลัยกรรมความงาม ไดแ้ก่ เสริมจมูก, ศลัยกรรมตา 2 ชัXน, 

ศลัยกรรมตกแต่งทรวงอก, ดูดไขมนั,  แกไ้ขรอยแผลเป็น เป็นตน้ 
- บริการตรวจรักษาผูป่้วยทีถูกไฟไหม ้ นํXาร้อนลวก  หรือถูกสารเคมี 
- บริการใหค้าํปรึกษาเกียวกบัการเสริมความงาม แปลงเพศ แกไ้ขความพิการแต่กาํเนิด 
- รักษาการบาดเจบ็บริเวณกระดูกใบหนา้ 

����  แผนกเอกซเรย์  
- บริการตรวจทางรังสีวทิยาตลอด 24 ชัวโมง   และมีรังสีแพทยต์ลอด 24 ชัวโมง 
- บริการตรวจเอกซเรย ์ทัวไป   เป็นการตรวจทีไม่ตอ้งมีการเตรียมตวัก่อนการตรวจ 

- ส่วนทีตรวจไดแ้ก่เอกซเรย ์ปอด   แขน   ขา   และกระดูกส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
- ความผดิปกติทีสามารถตรวจพบไดแ้ก่ไซนสัอกัเสบ วณัโรคปอด นํXาในช่องปอด   

มะเร็งปอด   หวัใจโต   กระเพาะอาหารทะลุ   ลาํไส้อุดตนั   นิวในไต   นิวในถุง
นํXาดี   กระดูกแตก/หกั/เคลือน   หมอนรองกระดูกสันหลงัเสือม   ขอ้เสือมและ
ขอ้อกัเสบต่างๆ   เป็นตน้ 

- บริการตรวจเอกซเรยพ์ิเศษ เป็นการตรวจทีตอ้งมีการเตรียมตวัก่อนตรวจ (เช่น งดนํXางด
อาหารก่อนการตรวจ) และใชส้ารทึบรังสีประกอบการตรวจ โดยแบ่งการตรวจเป็นระบบ
ดงันีX  

- ระบบยอ่ยอาหาร 
- ส่วนทีตรวจไดแ้ก่หลอดอาหาร  กระเพาะอาหาร  ลาํไส้เล็ก  การตรวจ

ลาํไส้ใหญ่ดว้ยการสวน แป้งทางทวารหนกั 
- ความผดิปกติทีตรวจพบไดแ้ก่มะเร็งหลอดอาหาร แผลในกระเพาะอาหาร   

มะเร็งกระเพาะอาหาร  การไหลยอ้นกลบัของอาหารและนํXายอ่ยใน 
กระเพาะอาหารสู่หลอดอาหาร  การอุดตนัของลาํไส้  การอกัเสบ  เนืXองอก   
มะเร็งลาํไส้ใหญ่และทวารหนกั   ลาํไส้กลืนกนั   เป็นตน้ 

- ระบบทางเดินปัสสาวะ 
- ส่วนทีตรวจไดแ้ก่ไต ท่อไต  กระเพาะปัสสาวะ  การตรวจกระเพาะ 

ปัสสาวะและท่อทางเดินปัสสาวะ 
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- ความผดิปกติทีตรวจพบไดแ้ก่    นิวในระบบทางเดินปัสสาวะ   ไตและท่อ
ไตบวม   การอุดตนัของท่อทางเดินปัสสาวะ   เป็นตน้ 

- ระบบสืบพนัธ์ุ 
- ส่วนทีตรวจไดแ้ก่  มดลูก และท่อนาํไข่ 
- ความผดิปกติทีตรวจพบไดแ้ก่ การอุดตนัของท่อนาํไข่ เยือบุผนงัมดลูก

ผดิปกติ   เป็นตน้ 
- บริการตรวจดว้ยเครืองคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เป็นการตรวจหาความผิดปกติในส่วน

ต่างๆ ของร่างกายดว้ยเครืองคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า ไดแ้ก่ สมอง, ช่องทอ้ง, กระดูกสันหลงั
ส่วนต่างๆ ต่อมใตส้มอง ,แขน – ขา, ระบบต่อมไร้ท่อ, ระบบขอ้ต่างๆ เช่น ขอ้เข่า, 
หวัไหล่, ขอ้ศอก เป็นตน้ และสามารถตรวจหาความผดิปกติของหลอดเลือดหวัใจ, สมอง,
ช่องทอ้ง และอวยัวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย 

- บริการตรวจหาความหนาแน่นของมวลกระดูก (BMD) เป็นการตรวจคน้หาภาวะของโรค
กระดูกพรุนแก่ผูเ้ขา้รับบริการโดยใชเ้ครืองฉายรังสีร่วมกบัการตรวจวิเคราะห์ ซึ งสามารถ
ตรวจไดก้บัอวยัวะ 3 ส่วน คือ กระดูกแขน, กระดูกสันหลงั, กระดูกสะโพก เป็นตน้       
ผลการตรวจสามารถบ่งชีXแก่ผูเ้ขา้รับบริการถึงภาวะของโรคกระดูกพรุนไดอ้ยา่งชดัเจน 

- บริการดว้ยเครืองเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ (CT Scan)  เป็นการตรวจหาความผดิปกติในส่วน
ต่างๆ ของร่างกายดว้ยเครืองเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ 

- ส่วนทีตรวจไดแ้ก่ สมอง กระบอกตา ไซนสัทรวงอก โพรงจมูกเชือมต่อหลอด
คอ  ช่องปาก  ต่อมไทรอยด ์ ช่องทอ้ง  กระดูกสันหลงั   แขน   ขา   หลอดเลือด
แดง - ดาํ ของอวยัวะต่างๆ เช่น หลอดเลือดต่างๆ ของหวัใจ, สมอง, แขน-ขา 
และช่องทอ้งเป็นตน้ 

- ความผดิปกติทีตรวจพบไดแ้ก่  เลือดออกในสมอง  เนืXองอก  ถุงนํXา   การแตกหกั
ของกระดูกในตาํแหน่งที ไม่สามารถวนิิจฉยัไดจ้ากเอกซเรยท์ัวไป   เป็นตน้ 

- บริการตรวจโดยใชค้ลืนเสียงทีมีความถีสูง (Ultrasound)  เป็นการตรวจเพือตรวจหาความ
ผดิปกติของอวยัวะต่างๆโดยใชค้ลืนเสียงทีมีความถีสูง 

- ส่วนทีตรวจไดแ้ก่ตบั  ถุงนํXาดี ไต  ตบัอ่อน  มา้ม  มดลูก  รังไข่   ต่อมลูกหมาก   
ความสมบูรณ์ของทารกในครรภ ์  ต่อมไทรอยด์   เตา้นม   สมองเด็กทารก   ต่อม
นํXาลาย   ไส้ติงอกัเสบ   เส้นเลือด   เป็นตน้ 

- ความผดิปกติทีตรวจพบไดแ้ก่เนืXองอก  ถุงนํXา   นิวในถุงนํX าดีและในไต   ไขมนั
เกาะตบั ทอ้งนอกมดลูก การอกัเสบของถุงนํXาดี ตบัอ่อน ภาวะอุดตนัของลิมเลือด   
เป็นตน้ 
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- บริการตรวจเอกซเรยเ์ตา้นม ดว้ยเครืองเอกซเรยเ์ตา้นมโดยเฉพาะ (Mammogram) 
- ส่วนทีตรวจคือเตา้นม 
- ความผดิปกติทีตรวจพบไดแ้ก่กอ้นเนืXองอก   หินปูน   มะเร็งเตา้นม   ถุงนํXา 

เป็นตน้ 
- บริการเอกซเรยท์ัวไปทีใชใ้นกรณีทีผูป่้วยซึ งพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลและไม่สามารถ

มาทีแผนกเอกซเรยไ์ด ้
- ส่วนทีตรวจไดแ้ก่เอกซเรย ์ปอด แขน ขา  และกระดูกในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
- ความผดิปกติทีตรวจพบไดแ้ก่กระดูกแตก/หกั/เคลือน  วณัโรคปอด  นํXาในช่อง

ปอด   ไซนสัอกัเสบ   ลาํไส้อุดตนั   กระเพาะอาหารทะลุ   มะเร็งปอด   หวัใจโต   
นิวในไต   นิวในถุงนํXาดี   หมอนรองกระดูกสันหลงัเสือม  ขอ้เสือม   ขอ้อกัเสบ
ต่าง ๆ   เป็นตน้ 

�  แผนกวจัิย  ใหบ้ริการตรวจวเิคราะห์ทางหอ้งปฏิบติัการ  ดว้ยเครืองมืออตัโนมติัทีทนัสมยัจาก
ต่างประเทศ  และการรายงานผลเชือมโยงกบัระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล   ดงันัXนจึงสามารถรายงาน
ผลไดอ้ยา่งแม่นยาํ  รวดเร็ว  ทนัทีทีเครืองวิเคราะห์ 

- บริการตรวจวเิคราะห์สารชีวเคมีในเลือด หรือ สารคดัหลัง    เช่น 
- การตรวจหาระดบันํXาตาลในเลือด 
- การตรวจหาระดบัไขมนัชนิดต่างๆในเลือด 
- การตรวจดูการทาํงานของตบั   ไต 

- บริการตรวจนบัความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 
- บริการตรวจหาระดบัภูมิคุม้กนั   การติดเชืXอ 
- บริการตรวจวเิคราะห์ระดบัฮอร์โมน 
- บริการตรวจวเิคราะห์หาระดบัเกลือแร่ในร่างกาย 
- บริการตรวจวเิคราะห์ปัสสาวะ 
- บริการตรวจวเิคราะห์หาระดบัก๊าซต่าง ๆ ในเลือด 
- บริการเพาะเชืXอในเลือด หรือ สารคดัหลังต่าง ๆ 
- บริการธนาคารเลือด 
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�  แผนก กายภาพบําบัด 
- ใหบ้ริการทางกายภาพบาํบดั    บาํบดัรักษาและใหค้าํแนะนาํในผูใ้ชบ้ริการทีมีปัญหาทาง

ระบบต่าง ๆ 
- ระบบกระดูกและกลา้มเนืXอไดแ้ก่ผูที้มีอาการปวดกลา้มเนืXอ  ปวดขอ้ต่อต่าง ๆ   

ปวดเข่า  ปวดหลงั  ปวดไหล่   ปวดคอ   อาการขอ้ต่อติดแขง็  กลา้มเนืXออ่อนแรง
หลงัจากถอดเฝือก   อาการขอ้เคล็ดขดัยอก  แพลง   ซน้   เป็นตน้ 

- ระบบประสาทไดแ้ก่ผูที้เป็นป่วยอมัพาตต่างๆ ทัXงอมัพาตครึ งท่อน อมัพาตครึ ง
ซีก  หรืออมัพาตทีใบหนา้ ตลอดจนการอ่อนแรงของกลา้มเนืXอจากสาเหตุทีปลาย
ประสาทถูกรบกวน    รวมถึงเด็กสมองพิการ   มีพฒันาการล่าชา้ 

- ระบบหายใจ   หวัใจและหลอดเลือด  ไดแ้ก่   ผูที้มีปัญหาทางระบบหายใจ   มี
การคังคา้งของเสมหะ   การหายใจหอบ   ปอดแฟบ  หรือไอไม่ได ้  ผูป่้วยก่อน
และหลงัผา่ตดัต่าง ๆ   เป็นตน้ 

- ระบบโรคอืน ๆ   ไดแ้ก่ 
- ผูป่้วยทางสูตินรีเวช  เช่น   การบริหารร่างกายก่อนและหลงัคลอด 
- ผูที้มีแผลกดทบั 
- ผูที้แขนขาด  ขาขาด 
- ผูที้ไดรั้บบาดเจบ็จากการแข่งกีฬา    เป็นตน้ 

- บริการทางกายภาพดว้ยเครืองมือทีทนัสมยั   ไดแ้ก่ 
- เครืองอลัตราซาวด์ 
- เครืองดึงหลงั 
- เครืองดึงคอ 
- เครืองช็อตเวฟ 
- เครืองกระตุน้ไฟฟ้าลดปวด ( TENS ) 
- เครืองกระตุน้ไฟฟ้า 
- เตียงไฟฟ้าฝึกยนื ( Tilt  table ) 
- แผน่ประคบร้อน  ประคบเยน็ 
- พาราฟิน 
- เครืองลดบวม  ( Compression  unit ) 
- เครืองดูดเสมหะ ( Suction  unit  control ) 
- เครืองออกกาํลงักายหลายชนิด  ไดแ้ก่  parallel  bar   รอก   ดมัเบล   เครืองออก

กาํลงักายเข่า   เครืองออกกาํลงักายไฟฟ้า   เป็นตน้ 
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- อุปกรณ์เสริมสาํหรับใหบ้ริการผูป่้วยหลายชนิด  เช่น  อุปกรณ์ช่วยพยงุต่าง ๆ   
อุปกรณ์ดามกระดูกชนิด  ต่าง ๆ  เป็นตน้ 

- บริการนวดแผนไทย 
- นวดตวัประคบสมุนไพร 
- นวดฝ่าเทา้ 
- ประคบสมุนไพร 
- นวดคลายเครียด 
- นวดนํXามนั 
- ขดัเกลือ 
- อบตูส้มุนไพร 

- บริการจาํหน่ายลูกประคบสมุนไพร 

�  แผนกฉุกเฉิน 
- ใหบ้ริการผูป่้วยอุบติัเหตุฉุกเฉินไดต้ลอด  24  ชัวโมง 
- มีแพทยป์ระจาํตลอด  24  ชัวโมง 
- มีกุมารแพทย ์ และอายรุแพทยป์ระจาํตลอด  24  ชัวโมง 
- มีประสาทศลัยแพทย ์ออกตรวจประจาํและรับปรึกษาตลอด  24  ชัวโมง 
- มีเตียงรองรับผูป่้วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินได ้   10  เตียง 
- มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตครบครันไดแ้ก่  เครืองกระตุน้หวัใจดว้ยไฟฟ้า , เครืองเฝ้าระวงัการเตน้

หวัใจ (EKG  Monitor) เครืองวดัระดบัออกซิเจนในเลือด (Pulse Oxymeter)   เครืองวดั
ความดนัเลือดอตัโนมติั  (Dinamap)   พร้อมรถฉุกเฉินทีมียาสาํหรับช่วยชีวติครบครัน 

- มีพยาบาลผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตรการช่วยฟืX นคืนชีพขัXนสูง 
- มีหอ้งผา่ตดัเล็กสาํหรับทาํหตัถการ เช่น ผา่ไฝ   ผา่ฝี   จีX หูด   เป็นตน้ 
- มีรถพยาบาล (Ambulance) พร้อมออกบริการภายใน  3  นาที  จาํนวน  6  คนั  สามารถ

รับส่งผูป่้วยไดท้ัวประเทศ 
- เขา้ร่วมเป็นเครือข่ายระบบการแพทยฉุ์กเฉิน (EMS) ของสาธารณสุขจงัหวดั 
- มีโทรศพัทส์ายตรง ติดต่อไดต้ลอด  24  ชัวโมง  ทีหมายเลข  0 3877 0218 
- มีวทิยสืุอสาร ติดต่อไดต้ลอด  24  ชัวโมง 
- มีระบบ CODE ฉุกเฉินเพือรองรับอุบติัภยัหมู่ หรือ  ผูป่้วยฉุกเฉิน 

- เครืองช่วยหายใจชนิดเคลือนที จาํนวน 3 เครือง 
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�  แผนกไตเทียม 
- ใหบ้ริการฟอกเลือดดว้ยเครืองไตเทียม  ทัXงผูป่้วยไตวายเฉียบพลนัและเรืXอรัง 
- ใหบ้ริการฟอกเลือดในผูป่้วยภาวะฉุกเฉิน  24  ชัวโมง 
- ใหบ้ริการฟอกเลือดในหอบริบาลผูป่้วยหนกั  24  ชัวโมง 
- แผนกไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและไดเ้ขา้ร่วม

โครงการฟอกเลือดของสาํนกังานประกนัสังคม 
- มีเครืองไตเทียมและระบบผลิตนํXาบริสุทธิe ทีทนัสมยั  ปลอดภยั 
- มีอายรุแพทยโ์รคไตประจาํ  24  ชัวโมง 
- ใหบ้ริการตดัต่อเส้นเลือดเพือทาํการฟอกเลือด 
- ใหบ้ริการใส่เส้นเลือดชัวคราว สาํหรับการฟอกเลือด 
- มีพยาบาลทีไดรั้บประกาศนียบตัรผูเ้ชียวชาญดา้นการฟอกเลือดดว้ยเครืองไตเทียม จาก

สมาคมโรคไต แห่งประเทศไทยและไดรั้บการอบรมหลกัสูตร  การฟอกเลือดดว้ยเครือง
ไตเทียม  ทัXงระยะสัXนและระยะยาว  ซึ งรับรองโดยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 

����  ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก (Infertile Center)  บริการรักษาภาวะผูมี้บุตรยาก  ดว้ยเครืองมือทีทนัสมยั
และผา่นการรับรองมาตรฐานโดยราชวทิยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย การบริการทีเปิดดาํเนินการมี 
ดงันีX  

- ผสมเทียมดว้ยวธีิใชเ้ขม็พิเศษช่วยพาตวัอสุจิใหไ้ปผสมกบัไข่ โดนใชเ้ทคนิค ICSI&IMSI 
- ผสมเทียมดว้ยวธีิทาํเด็กหลอดแกว้ 
- เก็บตวัอสุจิดว้ยวธีิการผา่ตดั 
- ฉีดนํXาเชืXอเขา้โพรงมดลูก 
- บริการฝากเก็บรักษาอสุจิโดยการแช่แขง็ สาํหรับครอบครัวทีรักษา 
- บริการฝากเก็บบรักษาไข่โดยการแช่แขง็ 
- บริการฝากเก็บรักษาตวัอ่อนโดยการแช่แขง็ 
- บริการรับปรึกษาปัญหามีบุตรยาก 
- การคดักรองภาวะความผิดปกติทาง Chromosome 

����  แผนก  ICU /CCU /NCU 
- มีจาํนวนเตียงสาํหรับผูป่้วยวิกฤต  28  เตียง 
- สามารถรับผูป่้วยวกิฤตไดท้นัที 
- ใหบ้ริการผูป่้วยวกิฤตไดท้ัXงเด็กอายตุัXงแต่ 29 วนั และผูใ้หญ่ทุกแผนก  
- มีอายรุแพทยโ์รคหวัใจประจาํ  ICU 24 ชัวโมง 
- มีเครืองช่วยหายใจ สาํหรับผูใ้หญ่  18  เครือง   
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- มีเครืองช่วยหายใจชนิดทีใชข้ณะเคลือนยา้ยผูป่้วย  2  เครือง 
- มีเครืองช็อตหวัใจดว้ยไฟฟ้า  1  เครือง/แผนก 
- บริการใส่เครืองกระตุน้การทาํงานของหวัใจชนิดใชภ้ายนอก (External  pacemaker)  

ชนิดชัวคราว ( Temporary pacemaker) และชนิดถาวร (Permanent pacemaker) 
- มีหอ้งติดเชืXอความดนัลบ (Negative  Pressure / Double  Door)  สาํหรับรับผูป่้วยโรคซาด ์ 

(SARD) ,  โรคไขห้วดันก    1  หอ้ง  และหอ้งสาํหรับแยกผูป่้วยติดเชืXออืนๆ อีก 2 เครือง 

� แผนก NICU 
- มีจาํนวนเตียงสาํหรับใหบ้ริการผูป่้วยทารกวกิฤต 6 เตียง 
- สามารถรับทารกแรกเกิดป่วยวกิฤตไดท้นัที 
- มีแพทยเ์ด็กและแพทยท์ารกแรกคลอด ดูแลตลอด 24 ชัวโมง 
- มีเครืองช่วยหายใจสาํหรับทารก 7 เครือง 
- มีเครืองใหค้วามอบอุ่นแก่ร่างกายสาํหรับเด็กทารก (Incubator)  จาํนวน 9 เครือง 
- มีไฟส่องป้องกนัเด็กตวัเหลือง (Photo Lamp) จาํนวน 6 เครือง 
- มีตูส้าํหรับเคลือนยา้ยทารก (Transport Incubator) จาํนวน 2 เครือง 
- มีหอ้งแยกสาํหรับผูป่้วยติดเชืXอ 2 หอ้ง 

����  แผนกผ่าตัด 
- ใหบ้ริการผา่ตดัใหญ่ได ้10 ห้อง และผา่ตดัเล็ก  3  หอ้ง 
- ใหบ้ริการผา่ตดัส่องกลอ้ง 1 หอ้ง 
- บริการผา่ตดัฉุกเฉินไดต้ลอด  24  ชัวโมง 
- บริการผา่ตดัทัวไปไดทุ้กระบบ  มีวสิัญญีแพทย ์5 ท่าน 
- ใหบ้ริการวสิัญญีโดยวสิัญญีแพทยต์ลอด 24 ชัวโมงและดูแลเกียวกบัการลดความเจบ็ปวด 
- บริการผา่ตดัระบบประสาทไดทุ้กประเภท มีประสาทศลัยแพทยเ์ป็นแพทยป์ระจาํ (Full 

Time) 
- บริการผา่ตดัตอ้กระจกโดยใชเ้ครืองสลายเลนส์ (Phacoemulcification)ซึ งช่วยใหร้อยแผล

ทีตาเล็กมาก   แผลหายเร็ว 
- บริการผา่ตดั  หู  คอ  จมูก  ไดทุ้กประเภท 
- บริการตรวจทางระบบทางเดินหายใจดว้ยการส่องกลอ้ง 
- บริการตรวจรักษาทางระบบทางเดินอาหารดว้ยการส่องกลอ้ง   เช่น   ส่องกลอ้งดูแผลใน

ระบบทางเดินอาหาร 
- บริการผา่ตดัผา่นกลอ้งโรคทางศลัยกรรม , สูติกรรม   เช่น   ผา่ตดันิวในถุงนํXาดี , ผา่ตดั

เนืXองอกมดลูกออกทางช่องคลอดผา่นกลอ้ง (LAVH) 
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- บริการผา่ตดัคลอดแบบไม่เจ็บ (Painless)   และมีกุมารแพทยรั์บเด็กทุกราย 
- บริการผา่ตดัแกไ้ขปัญหาทางนรีเวชโดยการส่องกลอ้ง 
- บริการผา่ตดัในโรคกระดูกและขอ้ต่อต่างๆของร่างกาย  เช่น  ขอ้เข่า  ขอ้สะโพก   ฯลฯ 
- บริการผา่ตดัจุลศลัยกรรม (ตดัต่อเส้นเลือด   เส้นเอน็   เส้นประสาท) 
- บริการผา่ตดัระบบทางเดินปัสสาวะดว้ยกลอ้ง   บริการสลายนิวดว้ยเครืองมือคลืนเสียง

ความถีสูง 
- บริการทาํหมนัและต่อหมนัทัXงชายและหญิง 
- บริการศลัยกรรมตกแต่งทุกประเภท มีศลัยแพทยต์กแต่งเป็นแพทยป์ระจาํ (Full Time)   

นอกจากนีXยงัใหบ้ริการรักษาผูป่้วยทีถูกไฟไหม ้  นํXาร้อนลวก  หรือสารเคมี 
- บริการศลัยกรรมทรวงอก  

����  แผนกห้องคลอด 
- บริการทาํคลอดโดยสูติแพทยทุ์กราย  และมีกุมารแพทยรั์บเด็กทุกราย 
- บริการคลอดแบบไม่เจบ็ ชุดประหยดั แบบเหมาจ่าย 
- บริการเฝ้าคลอดดว้ยเครืองมือทีทนัสมยั 
- บริการสอนการดูแลทารกแรกเกิด   การปฏิบติัเมือกลบับา้น 

����  แผนก เด็กอ่อน 
- บริการดูแลทารกแรกคลอดในภาวะปกติ    ภาวะเจบ็ป่วยเล็กนอ้ย 
- บริการใหค้าํแนะนาํและสาธิตการเลีXยงดูทารก  การใหน้มแม่และนมผสม 
- บริการใหค้าํปรึกษาเกียวกบัปัญหาการเลีXยงดูทารกภายหลงัออกจากโรงพยาบาล 
- บริการกลอ้ง CCTV เพือใหม้ารดาหลงัคลอดสามารถมองเห็นทารกไดต้ลอด 24 ชัวโมง 

ทีอยูโ่รงพยาบาล 

����  แผนกห้องพกัผู้ป่วย  บริการหอ้งคู่   หอ้งเดียวและหอ้ง VIP   พร้อมอุปกรณ์อาํนวยความสะดวก
ครบครัน   อาทิเช่น 

- เครืองปรับอากาศ 
- โทรศพัท ์
- โทรทศัน์ 
- ตูเ้ยน็ 
- กระติกนํXาร้อนไฟฟ้า 
- เครืองทาํนํXาอุ่น 
- ตูเ้ซฟ 
- Microwave 
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• แผนกจิตเวช 
- ใหบ้ริการผูป่้วยจิตเวช 

• แผนก CCU 
- ใหบ้ริการผูป่้วยวกิฤตและกึงวกิฤตทีมีอายตุัXงแต่ 29 วนั ทีมีปัญหาทางหวัใจและหลอด

เลือดสมอง 
- มีจาํนวนเตียงสาํหรับผูป่้วย 8 เตียง รับผูป่้วยโรคหวัใจ จาํนวน 6 เตียง , ผูป่้วย Stroke 

จาํนวน 2 เตียง 
- มีแพทยเ์จา้ของไขดู้แลในเวลา และมีแพทยโ์รคหวัใจร่วมดูแลตลอด 24 ชัวโมง 
- มีเครืองช่วยหายใจจาํนวน 6 เครือง สามารถใชก้บัผูป่้วยเด็กได ้
- มีเครืองช่วยหายใจชนิดทีใชเ้คลือนยา้ยผูป่้วย 1 เครือง 
- มีเครืองช่วยพยงุการทาํงานของหวัใจ (IABP) จาํนวน 2 เครือง 
- มีเครืองช็อตไฟฟ้าหวัใจจาํนวน 1 เครือง 
- มีเครืองตรวจคลืนไฟฟ้าหวัใจจาํนวน 1 เครือง 
- มีเครืองเฝ้าระวงัสัญญาณชีพขา้งเตียง (Bed Side Monitor) ทุกหอ้งและมี Central 

Monitor จาํนวน 1 เครืองที Counter พยาบาล 

• แผนก Cath Lab 
- ใหบ้ริการรักษาผูป่้วยทีมีปัญหาโรคหวัใจและหลอดเลือด โดยการตรวจสวนหวัใจโดย

ใชส้ายสวนชนิดต่างๆ และรักษาโดยใชบ้อลลูนและขดลวดขยายหลอดเลือด 
- มีเครือง Cath Lab (Single plane) ใหบ้ริการตรวจและรักษาหวัใจดว้ยการสอดสายสวน

หวัใจ 
- เปิดบริการตลอด 24 ชัวโมง 
- มีเตียง CCU รองรับผูป่้วยหลงัทาํ Cath Lab จาํนวน 8 เตียง 
- มีเครืองช็อตไฟฟ้าหวัใจ จาํนวน 1 เครือง 
- มีเครืองช่วยพยงุการทาํงานของหวัใจ (IABP) จาํนวน 1 เครือง 
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การใหบ้ริการผูป่้วยใน  โรงพยาบาลมีจาํนวนหอ้งพกั และเตียงคนไข ้พร้อมสิงอาํนวยความสะดวก 
และอุปกรณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เพือบริการผูป่้วยทีตอ้งเขา้พกัรักษาตวัในโรงพยาบาล ซึ งตอ้งอยูใ่นความดูแลของ
แพทยอ์ยา่งใกลชิ้ด โดยไดจ้ดัหอ้งพกับริการผูป่้วยไวรั้กษาตวัในโรงพยาบาล  จาํนวนห้องพกัทัXงหมด  
(รวมถึงห้องพกัทียงัไม่ไดเ้ปิดใหเ้ขา้พกั)  มีรายละเอียด ดงันีX  

 

ประเภทห้อง จํานวนห้อง จํานวนเตียง 

1.  หอ้งเดียวพิเศษ (VIP) 6 5 
2.  หอ้งเดียวปรับอากาศ 197 197 
3.  หอ้งคู่ปรับอากาศ 17 34 
4.  หอ้งผูป่้วยหนกั (IMCU/ICU) 13 13 
5.  หอ้งพกัผูป่้วยหนกัโรคหวัใจ (CCU/IMCU) 7 7 
6.  หอ้งพกัผูป่้วยหนกัโรคหวัใจ  (VIP CCU/IMCCU) 1 1 

รวม 240 257 
 
 

 นอกจากนีX  โรงพยาบาลยงัมีห้องผ่าตดั ห้องรอคลอด ห้องคลอด  ห้องสําหรับเด็กแรกเกิด และห้อง       
ไตเทียม รายละเอียดดงันีX  

ประเภทห้อง จํานวนห้อง จํานวนเตียง 

1.  หอ้งรอคลอด 3 3 
2.  หอ้งคลอด 1 1 
3.  หอ้งผา่ตดัใหญ่ 6 6 
4.  หอ้งผา่ตดัเล็ก 2 2 
5.  หอ้งส่อง Scope GI 2 2 
6.  หอ้งเด็กแรกเกิด 2 24 
7.  หอ้ง NICU 1 6 
8. หอ้งไตเทียม 1 16 
9.  OR Scope  1 1 
10. OR Minor plastic 1 1 

รวม 20 62 
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การใหเ้ครดิตการรักษาพยาบาลกบัหน่วยงานต่าง ๆ 
บริษทัมีการทาํสัญญาการให้เครดิตการรักษาพยาบาลกบัหน่วยงานต่างๆ ในอาํเภอศรีราชาและ

บริเวณใกลเ้คียง  ณ  วนัที 31 ธนัวาคม 2561 มี 1,660  องคก์ร  ทัXงทีเป็นหน่วยงานของรัฐบาล เอกชน 
ตลอดจนธนาคารและบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์บริษทัหรือหน่วยงานทีเขา้ร่วมโครงการ  การใหเ้ครดิตนีXจะ
ไดรั้บสิทธิพิเศษคือ 

1. ไดรั้บส่วนลดค่าหอ้งพกัผูป่้วยใน และค่ายาในอตัราร้อยละ 10 
2. กรณีที มีใบส่งตัวจากบริษัททีท ําสัญญาไว้กับโรงพยาบาลจะได้รับเครดิตในการชําระค่า

รักษาพยาบาล โดยจะเรียกเก็บจากบริษทัโดยตรงและมีการตดัยอดเพือเรียกชาํระค่า 
รักษาพยาบาลทุกสิXนเดือน 
 

สิทธิหรือขอ้จาํกดัการประกอบธุรกิจ 
 ขอ้จาํกดัในการประกอบธุรกิจ 
 การประกอบธุรกิจสถานพยาบาลมีขอ้กาํหนดเกียวกบัการโฆษณาโดยตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล 
กาํหนดว่า ห้ามมิให้ผูรั้บอนุญาต หรือผูด้าํเนินการโฆษณาหรือประกาศ  หรือยอมให้ผูอื้นโฆษณาหรือประกาศ
ดว้ยประการใด ๆ ซึ งชือ  ทีตัXง หรือกิจการของสถานพยาบาล หรือคุณวุฒิ หรือความสามารถของผูป้ระกอบโรค
ศิลปะสําหรับสถานพยาบาลอนัเป็นไปในทางโออ้วดหรือเป็นเชิงชกัชวนให้ผูป่้วยมารับการรักษาพยาบาล  ทัXงนีX
ขอ้กาํหนดดงักล่าวมีผลบงัคบัใชเ้ฉพาะกบัสถานพยาบาลเอกชนเท่านัXน 
 
( 2 )  การตลาดและภาวะแข่งขัน 

สภาพเศรษฐกจิทั#วไป 
จงัหวดัชลบุรีอยูท่างภาคตะวนัออก  มีพืXนทีทัXงสิXน  4,363  ตารางกิโลเมตร มีความเจริญในทุก ๆ ดา้น 

เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมขนถ่ายสินคา้ เป็นเมืองท่าชายฝังทะเล มีท่าเรือนํXาลึกและนิคมอุตสาหกรรมขนาด 
ใหญ่หลายแห่งรวมทัXงเป็นเมืองท่องเทียว  การเดินทางสะดวก  การสือสารรวดเร็ว มีสาธารณูปโภคครบครัน 
มีการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมอยา่งต่อเนือง        ซึ งสร้างความเชือมันใหก้บันกัลงทุนชาวไทยและชาว 
ต่างชาติ 

จากความเจริญทางเศรษฐกิจของจงัหวดัชลบุรีและการมีสาธารณูปโภคทีครบครัน การลงทุนที
เพิมขึXนทัXงจากชาวไทยและชาวต่างชาติ  ทาํให้มีการยา้ยเขา้มาพกัอาศยัและเพิมจาํนวนประชากรในจงัหวดั
ขึXนอยา่งรวดเร็วทาํใหมี้ความตอ้งการดา้นการแพทยที์มีมาตรฐานสูงขึXนเพือรองรับจาํนวนประชากรทีเพิมขึXน 
ส่งผลให้ภาคเอกชนเขา้มาลงทุนเพือให้บริการทางการแพทยมี์มาตรฐานสามารถรองรับผูป่้วยไดเ้สมือน
โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ 
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ธุรกจิโรงพยาบาลเอกชนในจังหวดัชลบุรี และภาวะการแข่งขัน 
 จงัหวดัชลบุรีเป็นเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC ; Eastern Economy Corridor) เป็นแผนยทุธ
ศาตร์ภายใตไ้ทยแลนด ์4.0 ซึ งต่อยอดมาจาก Eastern Seaboard มาเป็นโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวนัออก ซึ งเป็นการขยายฐานลูกคา้จากนานาชาติหลังไหลเขา้มาสู่พืXนทีประกอบกบัการเปลียนแปลงการ
สือสารเป็นยคุดิจิตอล แลว้ทาํใหก้ารแข่งขนัของโรงพยาบาลเอกชนในพืXนทีมีสูงขึXน เพราะมีโรงพยาบาล
ใหม่ๆสถานพยาบาลใหม่ๆ เกิดขึXนในพืXนทีทีมีเทคโนโลยกีารสือสารกบัทุกภาคส่วนทนัสมยัและเป็นสภาวะ
การแข่งขนักนัทีความเร็ว ทุกโรงพยาบาลต่างก็ขยายพืXนทีการใหบ้ริการไป ไม่เฉพาะในจงัหวดัชลบุรีเท่านัXน 
เนืองจากกลุ่มลูกคา้ทีเป็นผูป้ระกอบการกระจายอยูใ่นเขตชลบุรีและระยองเป็นจาํนวนมาก คู่แข่งจึงมีมากขึXน
มีการแข่งขนักนัในสาขาเฉพาะทางมากขึXน ล่าสุดจาํนวนโรงพยาบาลในจงัหวดัในชลบุรีมีประมาณ 10 แห่ง 
 
จาํนวนคู่แข่งใกลเ้คียง 
 

โรงพยาบาล อาํเภอ ประเภท จํานวนตียง 

1. โรงพยาบาลเอกชล 1 เมือง เอกชน 262 

2. โรงพยาบาลเอกชล 2 เมือง เอกชน 100 

2. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทว ีณ ศรีราชา ศรีราชา องคก์รอิสระ 500 

3. โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา ศรีราชา เอกชน 184 

4.โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี เมือง เอกชน 79 

5. โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา บางละมุง เอกชน 400 

6. โรงพยาบาลพทัยาเมโมเรียล บางละมุง เอกชน 100 

7. โรงพยาบาลวภิารามแหลมฉบงั ศรีราชา เอกชน 100 

8. โรงพยาบาลพทัยาอินเตอร์ บางละมุง เอกชน 100 

แหล่งขอ้มูล  :  สาํนกังานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 
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เมื#อเปรียบเทยีบกบัคู่แข่งขันแล้ว โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มีจุดเด่น คือ 
1. ทาํเลทีตัXง  อยู่ใจกลางชุมชนอาํเภอเมืองศรีราชา  อยู่ห่างจากถนนสุขุมวิทเพียง 260 เมตร  ทีตัXง

เด่นชดัสะดวกในการเดินทาง ตวัอาคารกวา้งขวาง 
2. ระบบเครือข่าย มีความร่วมมือดา้นแพทยผ์ูเ้ชียวชาญและเทคโนโลยีกบัโรงพยาบาลในเครือและ

โรงเรียนแพทย ์รวมถึงความพร้อมในการส่งต่อผูป่้วยอยา่งปลอดภยั 
3. อุปกรณ์และเครืองมือทีทนัสมยั เตรียมพร้อมเพือการรักษาและการผา่ตดั ในการรองรับผูป่้วยทุก

กรณี รวมทัXงในกรณีฉุกเฉินสาํหรับอุบติัเหตุหมู่ 
4. มีเครืองมือช่วยวินิจฉยัระดบัสากล อาทิ CT 64 Slide, MRI, เครืองตรวจคลืนสมอง, เครือง     

Bone density meter, Cathlab, Echo,การส่องกลอ้งเพือผา่ตดัและวนิิจฉยั 
5. ปัจจุบนัโรงพยาบาลสามารถรองรับการส่งต่อระดบัตติยภูมิ โดยไดข้ยายศกัยภาพดา้นการแพทย์

เป็นศูนยเ์ฉพาะทางเพิมขึXนหลายสาขา โดยมีแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะสาขาเป็นแพทยป์ระจาํ (Full time)  อาทิ 
ศูนยรั์กษาผูมี้บุตรยาก ทีมีอตัราประสบความสําเร็จ (Success rate) สูงถึง 90%  ดาํเนินการโดยแพทยป์ระจาํ
ศูนยที์เป็นทัXงแพทยเ์ฉพาะทางและนกัวิทยาศาสตร์ ปัจจุบนัไดน้าํเทคโนโลยี IMSI ซึ งใช้กลอ้งกาํลงัขยาย 
16,000 เท่า เพือช่วยเพิมอตัราความสําเร็จ Vitrosafe ตูผ้สมและเลีXยงตวัอ่อนระบบปิด, IVF Witness ระบบ
ป้องกนัการผสมผดิคู่ เป็นแห่งเดียวในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้PGS&PGD สําหรับคดักรองความผิดปกติทาง
พนัธุกรรมและใชเ้ทคโนโลยีห้องปฏิบติัการ (Clean room) ทีสามารถกรองสิงปนเปืX อนไดม้ากกวา่ 99.999% 
นบัว่าเป็นศูนยรั์กษาผูมี้บุตรยากทีมีมาตรฐานห้องวิจยัขัXนสูงสุด , แพทยเ์ฉพาะทางศลัยกรรมช่องปาก 
(Maxillofacial) , ศลัยกรรมตกแต่ง , กุมารแพทยเ์ฉพาะสาขายอ่ยหลายสาขา , ศูนยค์วามงามโดยแพทยเ์ฉพาะ
ทางพร้อมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด , ศูนย์โรคระบบประสาททีพร้อมทัXงศลัยแพทย์และอายุรแพทย์ระบบ
ประสาท และศลัยแพทยร์ะบบประสาทกลุ่มศลัยแพทยผ์่าตดัต่อนิXว 24 ชัวโมงทุกวนั , ศูนยห์ัวใจสามารถ
ผา่ตดัและห้องปฏิบติัการสวนหวัใจทีดูแลโดยแพทยผ์ูเ้ชียวชาญทัXงทีม , ศูนยโ์รคระบบทางเดินอาหารและ
โรคตบั และศูนยโ์รคเฉพาะทางดา้นกระดูกและขอ้ , และศูนยร์วมแพทยเ์ฉพาะทางการผา่ตดัผา่นกลอ้ง 

6. โรงพยาบาลเน้นเรืองความเร็วในการเขา้ถึงของผูป่้วยโดยการเน้นหาแพทยส์าขาต่างๆ มาเป็น
แพทยป์ระจาํมากกว่าการใชแ้พทย ์ Part time , และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศค่อนขา้งสมบูรณ์เป็นระบบ 
Paperless ไดรั้บการรับรอง ISO 27001 

7. มีนโยบายให้บริการแบบ ดี ถูก เร็ว หมายถึงการให้บริการทีมีคุณภาพไดม้าตรฐานสากล เพิม
ประสิทธิภาพการบริการใหร้วดเร็ว โดยมีเป้าหมายในการใชร้ะบบ Paperless ในโรงพยาบาลและทีสําคญั คือ
ราคายติุธรรม 
 8. ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ระดบัสากลหลายมาตรฐาน อาทิ ISO 9100 : 2000 , HA&HPH 
(Hospital Accreditation & Health Promoting Hospital) , ISO 18222 (OSHA) , ISO 14000 , ISO 15189 : 
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2007 , HACCP&GMP,Prime minister’s export award, RTAC (การรับรองคุณภาพห้องปฏิบติัการช่วยการ
เจริญพนัธ์ุ) รางวลัมาตรฐานแรงงานไทย Best Employee Award , Thailand Healthiest Award. 

9. มีความสัมพนัธ์ทีดีกบัสังคมในทอ้งถิน มีการจดักิจกรรมและใหค้วามร่วมมือกบัองคก์รต่าง ๆ 
10. เป็นโรงพยาบาลทีประสบความสําเร็จในการบริหารตน้ทุน ทาํให้มีโอกาสในการทาํกาํไร  อาทิ 

การไดรั้บรางวลั Energy Award ทัXงภายในประเทศและระดบั ASEAN 
11. เป็นโรงพยาบาลต้นแบบในการศึกษาดูงานทางด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพฒันา

เทคโนโลยีสารสนเทศแบบไร้กระดาษ การเป็นแบบอย่างองค์กรทีเป็นแบบอย่างดว้ยการส่งเสริมสุขภาพ
พนกังานและองคก์รรางวลันายจา้งดีเด่น ทาํใหโ้รงพยาบาลเป็นทีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย 

กลยุทธ์การแข่งขัน 
โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ให้บริการดา้นสุขภาพแก่ประชาชน ดว้ยค่าบริการทีไม่แพงเป็นราคาที

คนส่วนใหญ่สามารถจ่ายได้ โดยเน้นการสร้างความแตกต่างด้วยคุณภาพบริการ ด้านความเชียวชาญดา้น
การแพทยเ์ฉพาะทางและทีมสุขภาพรวมถึงพฤติกรรมบริการในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกคา้
ดว้ยการพยายามเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้  และการปรับตวัเขา้กบัวฒันธรรมทอ้งถิน 

นโยบายดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ โรงพยาบาลไดก่้อตัXงศูนยก์ารบริการเฉพาะสาขาขึXนเพือเป็นจุด
ขายในการบริการประชาชนในภูมิภาคซึงมีเทคโนโลยีขัXนสูงเทียบเท่ากบัระดบัโลกคือศูนยรั์กษาผูมี้บุตรยาก 
แห่งภาคตะวนัออก ในปี 2550 ไดก่้อตัXงศูนยค์วามงามและศลัยกรรมตกแต่ง  ศูนยโ์รคประสาทขึXน และใน 
ปี 2551 โรงพยาบาลเริมศกัยภาพโดย บริการอืนๆ ขึXน อาทิ ศูนยห์วัใจมี  Cath Lab ซึ งไดท้าํการขยายศกัยภาพ
การผา่ตดัหวัใจในปี 2556, ศูนยรั์กษาโรคระบบทางเดินอาหารและตบั ศูนยแ์พทยเ์ฉพาะทางกระดูกและขอ้ ,
ศูนยแ์พทยเ์ฉพาะทางดา้นกุมารเวช ,ศูนยสุ์ขภาพและเวชศาสตร์ชะลอวยั นอกจากนัXนทางโรงพยาบาลไดท้าํ
การปรับปรุงสถานทีในการให้บริการทัXงแผนกผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน เพือเพิมความสะดวกสบายให้
ผูรั้บบริการมากขึXน โดยการจดับริการแบบ One Stop Service ภายในศูนยเ์ฉพาะทางหลายสาขา 

สําหรับนโยบายการกาํหนดราคาของผลิตภณัฑ์หรือบริการ มีทัXงราคาปกติและราคาทีเป็นชุดเหมา
จ่าย เช่น แพคเกจต่าง ๆ อาทิ  แพคเกจการคลอดบุตร แพคเกจการผา่ตดัผา่นกลอ้ง แพคเกจศลัยกรรมตกแต่ง 
แพคเกจรักษาผูมี้บุตรยาก แพคเกจการตรวจสุขภาพ แพคเกจการตรวจตา แพคเกจด้านความงาม เป็นตน้ 
ทัXงนีX  เพือใหเ้กิดความสะดวกในการบริหารงบประมาณของผูบ้ริโภคและเป็นราคาทีแข่งขนัได ้ซึ งในปัจจุบนั
โรงพยาบาลไดต้ัXงแผนก Evaluation nurse ขึXนมาเพือดูการประเมินราคาค่ารักษาผา่ตดัโดยใช้พยาบาลซึ งมี
ความรู้ดา้นวธีิการรักษา ทาํใหก้ารประเมินราคาถูกตอ้งใกลเ้คียงค่าใชจ่้ายจริงมากขึXน นอกจากนีX  โรงพยาบาล
ยงัไดก้าํหนดส่วนลดให้กบับริษทัคู่สัญญาและผูถื้อบตัรสิทธิพิเศษ หรือ บตัรสมาชิกของบริษทัคู่คา้ในธุรกิจ
อืนๆ 
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สาํหรับลูกคา้ชาวต่างประเทศ โรงพยาบาลไดป้รับปรุงการบริการเพือรองรับชาวญีปุ่น ซึ งส่วนใหญ่
อาศยัอยูใ่นเขตศรีราชา โดยเป็นการบริการทีเขา้ถึงความตอ้งการของลูกคา้และเขา้ใจในวฒันธรรม โดยการ
จดัตัXงศูนยบ์ริการขึXนเพืออาํนวยความสะดวกให้แก่คนไขช้าวต่างประเทศ  ในปี 2551  ทางโรงพยาบาลได้
ขยายลูกคา้ไปสู่กลุ่มชาวยโุรปและสแกนดิเนเวยีและชาติอืนๆ ในแถบเอเชียมากขึXนดว้ย โดยเฉพาะการขยาย
ตลาดไปสู่กลุ่มลูกคา้ชาวจีนทีเป็น Potential Market ในการใชบ้ริการรักษาผูมี้บุตรยากดว้ยเทคโนโลยี ขัXนสูง 
และกลุ่มลูกคา้จีนทีมาใชบ้ริการ Wellness tourism รวมถึงกลุ่มลูกคา้ตะวนัออกกลางทีเขา้มาใชบ้ริการศูนย์
ตรวจสุขภาพ ศูนยห์ัวใจ และศูนยก์ระดูกและขอ้ ในปัจจุบนัได้ขยายการดูแลลูกคา้โดยการจดัหาล่ามไว้
รองรับเพิมขึXน อาทิ อาหรับ รัสเซีย จีน เกาหลี 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท  คือ 
1. ลูกคา้ทัวไป 
ลูกคา้กลุ่มนีX มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 -50 ของลูกคา้ทัXงหมดของโรงพยาบาลเอกชนเป็นกลุ่ม

ลูกคา้ทีไม่ใชสิ้ทธิใดๆมาแสดงในการเขา้รับการรักษาพยาบาลโดยชาํระค่ารักษาเป็นเงินสด ลูกคา้โดยทัวไป
มีฐานะระดบัปานกลางขึXนไป 

2. ลูกคา้บริษทัคู่สัญญา 
เป็นกลุ่มพนักงานในบริษทัต่าง ๆ  มาใช้บริการได้โดยผ่านระบบการลงนามสัญญาระหว่างบริษทัและ
โรงพยาบาล เพืออาํนวยความสะดวกในการเขา้รับการรักษาพยาบาล ซึ งค่าใชจ่้ายทีเกิดขึXนทางโรงพยาบาล
เรียกเก็บกบับริษทัโดยตรง ซึ งลูกคา้กลุ่มนีX เป็นกลุ่มเป้าหมายทีสาํคญัของโรงพยาบาล 

3. ลูกคา้บริษทัประกนั 
ปัจจุบนัประชาชนหันไปให้ความสําคญักับการทาํประกนัชีวิตกันมากขึXน เนืองจากเวลาฉุกเฉิน

สามารถจะใชสิ้ทธิประกนัในการเขา้รับการรักษาพยาบาลกบัโรงพยาบาลได ้โดยไม่ตอ้งกงัวลเรืองค่าใชจ่้าย
มากนกั รวมทัXงบริษทัทัวไปก็เลือกทาํประกนัสุขภาพและอุบติัเหตุให้กบัพนักงานมากขึXน เพือลดภาระที
อาจจะเกิดขึX นในอนาคต ลูกคา้กลุ่มนีX เป็นลูกค้ากลุ่มทีมีภาวะเสี ยงในการเงินน้อย เพราะเป็นระบบของ 
THIRD PARTY  (เรียกเก็บเงินกบับริษทัประกนัโดยตรง) ในกลุ่มนีX รวมถึงชาวต่างชาติทีอาศยัอยูใ่นศรีราชา
เป็นส่วนใหญ่ 

 
 
 
 
 
 



 

บริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จาํกัด (มหาชน) 
  

29 แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี  56-1 

 

4. ลูกคา้ประกนัสังคม 
เนืองจากโรงพยาบาลคู่แข่งใกลเ้คียงไดย้กเลิกระบบการรับลูกคา้ประกนัสังคมและรัฐมีนโยบายใน

การจ่ายค่าชดเชยความเสียงในโรคต่าง ๆ มากขึXน ประกอบกบัโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา สามารถรองรับ
ผู ้ป่วยประกันสังคมได้ถึง 172,500 คน ทําให้ยอดผู ้ประกันตนมีจํานวนเพิมอย่างรวดเร็ว พร้อมทัX ง
โรงพยาบาลเน้นการให้บริการทีดีและรักษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าทุกระดับและปัจจุบันทาง
โรงพยาบาลไดส้ร้างคลินิกประกนัสังคมเพือรองรับผูป่้วยประกนัสังคมโดยเฉพาะเพือผลระยะยาวในการ
รักษาระดบัรายไดข้องโรงพยาบาลไว ้

5. กลุ่มลูกคา้เครือข่ายสถานบริการสุขภาพในการส่งต่อผูป่้วย 
6. กลุ่มลูกคา้ต่างชาติ 
เนืองจากโรงพยาบาลไดพ้ฒันามุ่งสู่การบริการแพทยเ์ฉพาะทางมากขึXนทาํให้โรงพยาบาลมีแพทย์

เฉพาะทางหลากหลายสาขาทีสามารถรักษาได้สุดทาง จึงสามารถรองรับผูป่้วยทีรับการส่งต่อมารักษาที
เหนือกวา่จากโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนโดยรอบในเขตภาคตะวนัออกและนอกเขตพืXนทีโดยปฏิบติัตาม
เงือนไขขอ้ตกลงระหวา่งองคก์ร 

ช่องทางการจําหน่าย 
ภายในโรงพยาบาล 
1. ใหบ้ริการทางดา้นการรักษาพยาบาลสาํหรับลูกคา้ทัวไป 
2. ใหบ้ริการทางดา้นการรักษาพยาบาลสาํหรับกบัผูป้ระกนัตน 
3. ใหบ้ริการทางดา้นการรักษาพยาบาลสาํหรับ บริษทัคู่สัญญา , บริษทัประกนั , รัฐวสิาหกิจ 
ภายนอกโรงพยาบาล 
1. การตรวจสุขภาพนอกสถานทีใหก้บับริษทัต่าง ๆ 
2. คลินิกเครือข่ายทีนิคมบ่อวนิ 
3. การจดัอบรม สัมมนา ในเชิงวชิาการ  แก่ลูกคา้ทัวไป 
4. ใหบ้ริการทีบา้นตามแต่กรณีทีเหมาะสม 
5. การจองคิว / ใหค้าํปรึกษาดา้นสุขภาพ ผา่นทางดิจิตอลมีเดีย 
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( 3 )  การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการ 

กาํลงัการผลิต และปริมาณการผลิต 

 เกดิขึ�นจริง 
 2559 2560 2561 
กาํลงัการให้การรักษาพยาบาลแยกตามประเภทผู้ใช้บริการ    

จาํนวนวนัทีใหบ้ริการ (วนั) 366 365 365 
- คนไขน้อก    

จาํนวนหอ้งตรวจ (หอ้ง) 111 111 111 
ปริมาณการตรวจรักษา (คนต่อหอ้งต่อวนั) 48 48 48 
กาํลงัการใหก้ารรักษาพยาบาล (คนต่อวนั) 5,328 5,328 5,328 
กาํลงัการใหก้ารรักษาพยาบาลเตม็ที (คนต่อปี) 1,950,048 1,944,720 1,944,720 

- คนไขใ้น    
จาํนวนเตียง (เตียง) 257 257 257 
จาํนวนการใชเ้ตียงเตม็ทีต่อปี 94,062 93,805 93,805 

การให้การรักษาพยาบาลแยกตามประเภทผู้ใช้บริการ    
- คนไขน้อก    

จาํนวนหอ้งตรวจ (หอ้ง) 111 111 111 
ปริมาณการตรวจรักษา (คนต่อหอ้งต่อวนั) 20 15 19 
การใหก้ารรักษาพยาบาล (คนต่อวนั) 2,220 1,665 2,109 
การรักษาพยาบาลต่อปี (คนต่อปี) 
 

812,520 607,725 769,785 
ประมาณการใหก้ารรักษาพยาบาลต่อ 
 

   
กาํลงัการใหก้ารรักษาพยาบาลเตม็ที 41.7 31.3 39.6 
- คนไขใ้น    

จาํนวนเตียง (เตียง) 257 257 257 
ปริมาณการใชเ้ตียงต่อวนั 
 

257 180 208 
ปริมาณการใชเ้ตียงต่อปี 94,062 65,700 75,920 
การใชเ้ตียงต่อกาํลงัการใหก้ารรักษาพยาบาลเตม็ที (%) 100 70.04 80.93 

มูลค่าต้นทุนการให้การรักษาพยาบาล (หน่วย : พนับาท)    
- ค่ายาและเวชภณัฑ ์ 269,897 285,045 292,022 
- ค่าธรรมเนียมแพทย ์ 635,357 644,196 679,111 
- ค่าสาธารณูปโภค , ค่าบาํรุงรักษา และอืน ๆ 195,627 212,325 231,810 
- ค่าวสัดุการแพทยแ์ละวสัดุสิXนเปลือง 245,336 259,454 291,810 
- เงินเดือนประจาํทางดา้นแพทย ์ 399,350 399,156 406,538 
รวม 1,745,568 1,800,175 1,901,093 
    

อตัราการเพิ#มของการให้บริการ    
- คนไขน้อก (%) 0.3 (25.2) 26.7 
- คนไขใ้น (%) 0.3 (30.2) 15.6 

อตัราการเพิ#มของต้นทุนการให้บริการ (%) 5.5 3.1 5.6 
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 วตัถุดิบ และผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบ (Supplier) 
 วตัถุดิบไดแ้ก่ ยา เวชภณัฑ์ และวสัดุสิXนเปลืองทางการแพทย ์โดยการสังซืXอกบับริษทัตวัแทนขายใน
ประเทศโดยตรง โดยราคาสินคา้ดงักล่าวตอ้งไม่สูงกว่าราคาในทอ้งตลาดทัวไป ณ วนัสังซืXอ ทัXงนีX จะตอ้งมีการ
พิจารณาร่วมกบัแพทยที์เกียวขอ้งก่อนสังซืXอโดยยึดหลกัความจาํเป็นในการตรวจรักษา  คุณภาพ  การซ่อมบาํรุง 
และงบประมาณเป็นสาํคญั 

สาํหรับนโยบายการตัXงราคา บริษทัคิดค่าบริการโดยพิจารณาเปรียบเทียบจากโรงพยาบาลในละแวกใกลเ้คียง  และ
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 
 

ผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม 
โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา คาํนึงถึงผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มในทุก ๆ ดา้นซึ งเกิดจากการดาํเนินกิจการ  

สถานพยาบาล เช่น การจดัเก็บขยะ การบาํบดันํXาเสีย และการใชพ้ลงังาน 
ในปีทีผ่านมา โรงพยาบาลมีการปรับปรุงโรงพกัขยะให้ไดม้าตรฐาน ทาํการคดัแยกขยะในการจดัเก็บ และจดั
สถานทีมิดชิดไม่ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชืXอโรค พร้อมอบรมพนักงานทีเกียวข้องในการเก็บขยะให้
ถูกตอ้งตามทีกฎหมายกาํหนดไว ้
การบาํบดันํX าเสียก่อนระบายสู่คลองสาธารณะโดยการเติมคลอรีนหลงัจากการบาํบดัและมีการเก็บตวัอย่างนํX าที
ผ่านการบาํบดัแล้วเพือนาํส่งตรวจค่าพารามิเตอร์นํX าตามมาตรฐานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิงแวดลอ้ม โรงพยาบาลมีการลดการใช้สารเคมี โดยมีการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ EM ทดแทนเพือลดภาระของบ่อ
บาํบดันํX าเสีย ซึ งไดข้ยายผลไปทัวทัXงโรงพยาบาล  เช่น ใชใ้นการทาํความสะอาดของแม่บา้น, ใช้ทาํความสะอาด
ภาชนะโรงครัว เป็นตน้ 
 
 ( 4 )    งานที#ยงัไม่ได้ส่งมอบ 
 - ไม่มี- 
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5.  ทรัพย์สินที#ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

1.  สินทรัพย์สําคัญที#มีไว้เพื#อการดําเนินงาน  ณ  วนัที# 31 ธันวาคม 2561 
 
 

ประเภท / ลกัษณะทรัพย์สิน 
ลกัษณะ

กรรมสิทธิ 
มูลค่า 

( ล้านบาท ) 
ภาระผูกพนั 

 

1. ที#ดิน 
- ที#ดิน 1 แปลง 
ทีตัXงโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 
รวมเนืXอที 5 ไร่ 44  ตารางวา 

- ที#ดิน 2 แปลง 
ทีตัXง ตาํบลศรีราชา อาํเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุ รี  เนืX อที  1 ไร่  11 
ตารางวา 
- ที#ดิน 5 แปลง 
ทีตัXง ตาํบลศรีราชา อาํเภอศรีราชา 
จงัหวดัชลบุรี เนืX อที 1 ไร่ 2 งาน   
9 ตารางวา 

 

เป็นเจา้ของ 
 

245.30 
 
 
 

45.20 
 
 
 
 

103.50 

 

ไม่มี 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 

ไม่มี 
 

 

2. อาคารโรงพยาบาล    
 

เป็นเจา้ของ 
 

622.20 
 

 

ไม่มี 

 

3. เครื#องมือและอุปกรณ์ การแพทย์ 
 

เป็นเจา้ของ 
 

269.70  
 

4. ยานพาหนะ 
 

เป็นเจา้ของ 
 

21.50  
 

5.เครื# องตกแต่ งและติ ดตั� งและ
อุปกรณ์สํานักงาน 

 

เป็นเจา้ของ 
 

26.60 
 

 

6.สินทรัพย์ที#อยู่ระหว่าง 
การก่อสร้าง 

 

เป็นเจา้ของ 
 

-  

รวม  1,334.00  
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หมายเหตุ  :  รายละเอียดสินทรัพย ์
 
1.  ทีดินทีตัXงโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 

ทีตัXง : กิโลเมตรที 118 ถนนสุขมุวทิ อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
เนืXอที : 5 ไร่ 44 ตารางวา 

2.  อาคาร 12 ชัXน และชัXนใตดิ้น 1 ชัXน อาคาร A 
พืXนทีใชส้อย : รวม 29,540 ตารางเมตร 
ลกัษณะการใชป้ระโยชน์ 
ชัXน 1 ประกอบดว้ย  แผนกอายรุกรรม   แผนกรับผูป่้วยใน(Admission) 
   แผนก Neuro   แผนก Cardio  

แผนกศลัยกรรม   แผนกการเงินผูป่้วยนอก 
แผนกเอกซเรย ์   แผนกหอ้งฉุกเฉิน 
แผนกเภสชักรรม   แผนกตอ้นรับ 
แผนกลูกคา้สมัพนัธ์ / ศูนยป์ระกนั แผนกจิตเวช 
แผนกเปล   แผนกโอเปอเรเตอร์ 
หอ้งโถง    คลินิกประกนัสงัคม 
หน่วยบริการ   ศูนยลู์กคา้ต่างประเทศ 

ชัXน 2 ประกอบดว้ย  แผนกผา่ตดั   แผนกทารกแรกคลอดและหอ้งคลอด 
แผนก ไอ.ซี.ย ู   แผนกวจิยั   

 แผนก ไอ.ซี.ย ูNeuro  หอ้ง ซี.ซี.ย ู
แผนกจ่ายกลาง   หอ้ง Catheterization 

ชัXน 3 ประกอบดว้ย  แผนก ตา หู คอ จมูก  แผนกสูตินรีเวช 
แผนกกมุารเวชและ Well baby ศูนยรั์กษาผูมี้บุตรยาก 
ศูนยท์นัตกรรม   ศูนยต์รวจสุขภาพ    

 แผนกการเงินผูป่้วยนอก  แผนกเภสชักรรม    
ชัXน 4 ประกอบดว้ย  สาํนกังาน   หอ้งประชุม 4/1 4/2 4/3 
ชัXน 5 ประกอบดว้ย  เคาน์เตอร์พยาบาล   หอ้งพกัผูป่้วย 26 หอ้ง 

แผนกกายภาพบาํบดั  หอ้งละหมาด 
ชัXน 6-12 ประกอบดว้ย เคาน์เตอร์พยาบาล   หอ้งพกัผูป่้วย  
   หอ้ง Fitness 
ชัXนใตดิ้นประกอบดว้ย แผนกจดัซืXอและพสัดุ  จดัซืXอและคลงัยา & เวชภณัฑ ์

แผนกเวชระเบียน   แผนกวศิวกรรมอาคาร 
 แผนกสนบัสนุนบริการ  แผนกโภชนาการ    
 ครัวพญาไท   แม่บา้น 

หน่วยยานพาหนะ   หอ้งซกัรีด   
 หอ้งเก็บศพ 
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3.  อาคารจอดรถ และ อาคารผูป่้วย อาคาร B 
พืXนทีใชส้อย : รวม 12,473.00 ตารางเมตร 
ลกัษณะการใชป้ระโยชน์ : 
ชัXน L2-M4  ทีจอดรถ 
ชัXน 5B-6B   แผนกเครืองมือแพทย ์  
ชัXน 7B   แผนกไตเทียม   แผนกศลัยกรรมตกแต่งและผิวหนงั 
ชัXน 8B     ศูนยร์ะบบทางเดินอาหารและตบั แผนกการเงิน 
   แผนกเภสชักรรม 
ชัXน 12   หอ้งพกัแพทย ์  
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มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ  ณ  วนัที 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 
 

รายการ มูลค่า (บาท) 

ทีดิน 394,000,000 

อาคาร 622,225,900 

เครืองมือแพทยแ์ละครุภณัฑ ์ 269,697,900 

เครืองตกแต่งติดตัXงและอุปกรณ์สาํนกังาน 26,633,066 

ยานพาหนะ 21,508,249 

สินทรัพยที์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง - 

รวมมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 1,334,065,167 

หกั เงินกูย้มื - 

รวมมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิหกัดว้ยหนีX สิน 1,334,065,167 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหุน้ 37.10 

  

 
 
2.  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ไม่มี 
 
 
3.  การควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ไม่มี 
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6. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

ในปี 2561  บริษทัไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายทีมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัทีมีจาํนวนสูง
กวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้แต่อยา่งใด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จาํกัด (มหาชน) 
  

37 แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี  56-1 

 

7.  โครงสร้างเงินทุน 

( 1 )  หลกัทรัพย์ของบริษัท 
 

บริษทัมีทุนจดทะเบียน  359,541,800 บาท เรียกชาํระแลว้ 359,541,800 บาท เป็นหุ้นสามญั 35,954,180 หุ้น 
มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 
 
( 2 )  ผู้ถือหุ้น 
 รายละเอียดกลุ่มผูที้ถือหุน้ตัXงแต่ร้อยละ 10 ขึXนไป ดงันีX  
 

 

กลุ่มผู้ถือหุ้น 
 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 
จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % 

กลุ่ม บมจ.ประสิทธิe พฒันา  � 26,892,880 74.49 26,992,280 75.07 27,054,180 75.25 

รวม 26,892,880 74.49 26,992,280 75.07 27,054,180 75.25 
 
 

หมายเหตุ 
�    บริษทั ประสิทธิe พฒันา  จาํกดั (มหาชน)  ประเภทกิจการ โดยการถือหุ้น ( Holding Company )  
 ผูถื้อหุน้ใหญ่ คือ    บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน)  ถือหุน้ร้อยละ 98.56 
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รายละเอียดผูถื้อหุน้ใหญ่  ณ วนัที 31  ธนัวาคม  2561  มีดงันีX  
 

ชื#อผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น 
ร้อยละของจํานวนหุ้น 

ที#มีสิทธิออกเสียงทั�งหมด 
1.   บริษทั ประสิทธิe พฒันา จาํกดั (มหาชน) 27,054,180 75.25 
2.   นายชูเดช เตชะไพบูลย ์ 1,400,000 3.89 
3.   นายวเิชียร เตชะไพบูลย ์ 1,100,000 3.06 
4.   นายไกรฤกษ ์ อธิรกุล 400,000 1.11 
5. นางภาวนา ศรีนิวาสัน 269,650 0.75 
6. นายศุภชยั เมธาประยรู 243,600 0.68 
7. นางสาวศรีรัตน์ ชิดวเิศษ 200,000 0.55 
8. นางกมลี ปัจฉิมสวสัดิe  200,000 0.55 

9. นายวรัิช บรรยงคนนัท ์ 200,000 0.55 

 

( 3 )  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นตามความเห็นชอบของคณะกรรมการโดยเชือมโยงกบัผล

ประกอบการของบริษทัในแต่ละปี   
จากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 ทีผา่นมา บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 367,184,860 บาท ซึ งสามารถ 

จ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นไดใ้นอตัราหุ้นละ 2.00 บาท จากจาํนวนหุ้นของบริษทั 35,954,180 หุ้น คิดเป็น
เงินปันผลทัXงสิXน 71.91 ล้านบาท และขอจดัสรรเงินกาํไรไวเ้ป็นทุนสํารองให้ครบร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนตามทีกฎหมายกาํหนดไว ้โดยบริษทัฯ 
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8.  การจัดการ 

( 1 )  โครงสร้างการจัดการของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วย 
1.1  คณะกรรมการบริษทั  จาํนวน 7  ท่าน  มีรายนามดงัต่อไปนีX  

1.1.1  นายแพทยจุ์ลเดช ยศสุนทรากุล  ประธานกรรมการ 
1.1.2  นายแพทยช์าตรี ดวงเนตร  กรรมการ 
1.1.3  นางนฤมล  นอ้ยอํา   กรรมการ 
1.1.4  นายประดิษฐ ์  ทีฆกุล   กรรมการ 
1.1.5  นายอฐั  ทองแตง   กรรมการ 
1.1.6  นางสาวเกษรา  วงศเ์กตุ   กรรมการ 
1.1.7  นายแพทยธ์นาคม แมนธนานนท ์  กรรมการ  

�  อาํนาจหน้าที#ของคณะผู้บริหาร 
คณะผูบ้ริหารตระหนกัถึงความสําคญัในการดูแลกาํกบักิจการ  เพือผลประโยชน์ทีดีต่อผูถื้อหุ้น บริษทั

ไดก้าํหนดนโยบายการดาํเนินงาน โดยคาํนึงถึงวตัถุประสงค์  ขอ้บงัคบั มติทีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  และ
กฎหมายทีเกียวขอ้ง  โรงพยาบาลกาํหนดแนวทางปฏิบติังานของพนักงานในบริษทัให้เป็นไปตามนโยบายที
คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

1.2  คณะผูบ้ริหาร  จาํนวน  19  ท่าน มีรายนามดงัต่อไปนีX  
1.2.1  นายแพทยช์าตรี ดวงเนตร  ประธานคณะผูบ้ริหาร 
1.2.2  นายอฐั  ทองแตง  รองประธานคณะผูบ้ริหาร 
1.2.3  นางนฤมล  นอ้ยอํา   คณะผูบ้ริหาร 
1.2.4  นายประดิษฐ ์  ทีฆกุล   คณะผูบ้ริหาร 
1.2.5  นายอิทธิ  ทองแตง  คณะผูบ้ริหาร 
1.2.6  นายไพบูลย ์  เฟื องฟูสกุล  คณะผูบ้ริหาร 
1.2.7  นายสิทธิชยั  สุขเจริญมิตร  คณะผูบ้ริหาร 
1.2.8  นายแพทยเ์กริกยศ ชลายนเดชะ  คณะผูบ้ริหาร 
1.2.9  นายแพทยอ์นนัตศกัดิe  อภยัรัตน์  คณะผูบ้ริหาร 
1.2.10 นายแพทยสุ์รพล โล่ห์สิริวฒัน์  คณะผูบ้ริหาร 
1.2.11 นายแพทยพ์ิชยั แพร่ภทัร  คณะผูบ้ริหาร 
1.2.12 นายแพทยป์ราโมทย ์ ภู่นภานนท ์  คณะผูบ้ริหาร 
1.2.13 นายแพทยส์ยาม พิเชฐสินธ์ุ  คณะผูบ้ริหาร 
1.2.14 นายแพทยน์พรัตน์ โงว้จุงดี   คณะผูบ้ริหาร 
1.2.15 นายสุเทพ  ตนัสงวนวงศ ์  คณะผูบ้ริหาร 
1.2.16 ผศ.นายแพทยว์รียะ เภาเจริญ  คณะผูบ้ริหาร 
1.2.17 นายแพทยภ์าวติ ปุญญฤทธิe   คณะผูบ้ริหาร 
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1.2.18 นายแพทยป์านกิตต ์ ศิริพลู   คณะผูบ้ริหาร 
1.2.19 นายแพทยธ์นาคม แมนธนานนท ์  คณะผูบ้ริหาร 

����  อาํนาจหน้าที#ของคณะผู้บริหาร 
บริษทั ประสิทธิe พฒันา จาํกดั (มหาชน) โดยมติคณะกรรมการบริษทัเห็นควรกาํหนดอาํนาจหน้าทีของ

คณะผูบ้ริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล ขึXนเพือประโยชน์ในการบริหาร
กิจการ โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมแก่สภาวะปัจจุบนั และเพือความคล่องตวัในการบริหารจดัการ ซึ งขอ้กาํหนด
ต่อไปนีXไดต้ราขึXนภายในกรอบวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบับริษทั มีรายละเอียดดงัต่อไปนีX  

 ข้อที# 1 ใหค้ณะผูบ้ริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล เป็นผูใ้ช้
อาํนาจแทนคณะกรรมการบริษทั ในการบริหารกิจการของบริษทัฯ ตามทีระบุไวใ้นข้อกาํหนดเกียวกับ
อาํนาจหนา้ทีของคณะผูบ้ริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียลฉบบันีX  

 ข้อที# 2 ให้คณะผูบ้ริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล มีหนา้ที
ในการบริหารกิจการของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษทัฯ ทัXงนีX  ตาม
นโยบาย ขอ้บงัคบั หรือคาํสังใด ๆ ทีคณะกรรมการบริษทั กาํหนด และให้มีอาํนาจอนุมติั และ/หรือเห็นชอบ
แก่การดาํเนินการใด ๆ ตามปกติ และอนัเป็นการบริหารกิจการของบริษทัฯ เป็นการทัวไป นอกจากนัXนให้
คณะผูบ้ริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล   มีหน้าทีในการพิจารณา
กลันกรองขอ้พิจารณาต่าง ๆ ทีจะไดมี้การนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือพิจารณาอนุมติั หรือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ทัXงนีX  ตามทีกาํหนดไวใ้นข้อบงัคบั หรือคาํสังของคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนการ
มอบหมายใหป้ฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั เป็นคราว ๆ ไป รวมถึงให้มีหนา้ทีดาํเนินการในเรือง และ
ตามความจาํเป็นแก่การประกอบกิจการดงักล่าวต่อไปนีXดว้ย โดยตอ้งนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ
การอนุมติัหรือใหค้วามเห็นชอบ 

2.1 นโยบาย เป้าหมาย และแผนงานประจาํปีของบริษทัฯ 
2.2 งบประมาณประจาํปีของบริษทัฯ  
2.3 แนวทาง นโยบาย และเป้าหมายการลงทุน เพือเป็นกรอบการดาํเนินการให้ฝ่ายจดัการ

นาํไปปฏิบติังานต่อไป 

ข้อที# 3   มอบอาํนาจให้คณะผูบ้ริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโม
เรียล ในการดาํเนินงานต่อไปนีX  

3.1 การกูย้ืมเงิน การออกหุ้นกูห้รือตราสารทางการเงินอืนทุกประเภท การคํXาประกนั ให้
หลกัประกนั   

  หรือก่อภาระผกูพนัเหนือทรัพยสิ์นของบริษทั การจาํหน่ายจ่ายโอนซึ งสังหาริมทรัพย ์
หรือการทาํสัญญาทีมีระยะเวลาเกินกวา่ 1 ปี ซึ งการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้มิไดร้วม
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ไวใ้นแผนงานธุรกิจของบริษทัฯ หรือมิไดเ้กียวกบัการดาํเนินงานธุรกิจรายวนั (day-to-
day operation) ของบริษทัฯ หรือ (สําหรับกรณีการจาํหน่ายจ่ายโอนสังหาริมทรัพยที์มี
มูลค่าตลาดไม่เกิน 1,000,000 บาท) มิใช่การจาํหน่ายจ่ายโอนสังหาริมทรัพย ์ ซึ งตดัค่า
เสือมทางบญัชีหมดแลว้ หรือสังหาริมทรัพย ์ ซึ งหมดอายุการใช ้หรือเนืองจากมีเหตุ
จาํเป็นโดยสมควรและเป็นประโยชน์อยา่งยิงกบับริษทัฯ 

3.2 การจาํหน่ายจ่ายโอนหรือการได้มาซึ งอสังหาริมทรัพย ์การเช่าอสังหาริมทรัพยที์มี
กาํหนดเวลาเกินกว่า 3 ปี หรือการเช่าอสังหาริมทรัพยที์มีกาํหนดเวลาไม่เกิน 3 ปี ทีมี
การกาํหนดค่าเช่าสูงกวา่ราคาตลาดหรือมิไดเ้ป็นธุรกิจปกติ รวมถึงการจาํนอง หรือการ
ก่อภาระติดพนัหรือการทาํให้เสียสิทธิในอสังหาริมทรัพย ์ซึ งมิไดร้วมอยู่ในแผนงาน
ธุรกิจของบริษทั 

3.3 การพิจารณาแต่งตัXง ถอดถอน โยกยา้ย หรือเปลียนแปลงเงือนไขการวา่จา้งของ 
ผูบ้ริหารระดบัตัXงแต่รองผูอ้าํนวยการหรือเทียบเท่า หรือพนกังานในระดบัอืนใดทีไดรั้บ
เงินค่าจา้งรายเดือนตัXงแต่ 200,000 บาทขึXนไป  

3.4 การกาํหนดจาํนวนรวมของค่าตอบแทน โบนสั เงิน หรือผลประโยชน์อืนใดซึ งเป็น
จาํนวนรวมรายปี ทีจะจ่ายใหพ้นกังาน 

3.5  การประกอบกิจการใดนอกเหนือจากธุรกิจปกติของบริษทัฯ หรือลงทุน เขา้ทาํสัญญา  
 รายการธุรกรรม การดาํเนินการ หรือพนัธะผกูพนัใด เวน้แต่ทีเป็นส่วนหนึงในทาง
การคา้ตามปกติหรือเป็นกิจการอืนใดทีมีลกัษณะเอืXอประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทั
ดงักล่าว 

3.6  การจัดให้มี หรือคงรักษา หรือแก้ไขเพิมเติมโครงการแบ่งผลประโยชน์จากการ
ดาํเนินงานใหแ้ก่พนกังาน ผูบ้ริหาร หรือกรรมการโครงการบาํนาญ หรือโครงการอืนที
มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

3.7 การแกไ้ขเปลียนแปลงนโยบายบญัชีของบริษทัฯ 
 3.8 การแกไ้ขเปลียนแปลงผูมี้อาํนาจลงนามเบิกถอนสังจ่ายบญัชีธนาคารและสถาบนั 
  การเงินใด ๆ  
 3.9 การแกไ้ขเปลียนแปลงระเบียบ ขอ้บงัคบัการทาํงาน รวมถึงสวสัดิการและสิทธิ 

  ประโยชน์พนกังาน  

ข้อที# 4 ให้คณะผูบ้ริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล รายงาน
ผลการดาํเนินงานในเรือง และภายในกาํหนดเวลาดงัต่อไปนีX  ต่อคณะกรรมการบริษทั ทราบ 

4.1 รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ รายไตรมาส 



 

บริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จาํกัด (มหาชน) 
  

42 แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี  56-1 

 

4.2 รายงานของผูต้รวจสอบบญัชีเกียวกบังบการเงินของบริษทัฯ  
4.3 รายงานอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการบริษทั พิจารณาเห็นสมควร 

ข้อที# 5 ในการประชุมคณะผูบ้ริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโม
เรียล เพือพิจารณาดาํเนินการใด ๆ ตามอาํนาจหนา้ทีของตนทีกาํหนดในคาํสังนีX  จาํตอ้งประกอบดว้ยผูบ้ริหาร
ไม่น้อยกว่ากึ งหนึ งของคณะผูบ้ริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล
ทัXงหมด จึงจะถือวา่ครบเป็นองคป์ระชุมในอนัทีจะสามารถดาํเนินการใด ๆ ดงักล่าวได ้

ข้อที# 6 ในการออกเสียงของผูบ้ริหารในการประชุมคณะผูบ้ริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท และ
เครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล ให้ผูบ้ริหารแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงไดท้่านละ 1 เสียง ในกรณีทีเสียง
เท่ากนั ใหป้ระธานคณะผูบ้ริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียลมีสิทธิออก
เสียงชีXขาดอีก 1 เสียง 

ข้อที# 7 การลงมติในเรืองใดของคณะผูบ้ริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปา
โล เมโมเรียล จาํตอ้งไดรั้บการออกเสียงไม่นอ้ยกวา่กึงหนึงของจาํนวนเสียงทัXงหมดขององคป์ระชุมในคราว
การประชุมเพือลงมตินัXน 

ข้อที# 8 ให้มีการประชุมคณะผูบ้ริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโม
เรียลตามความจาํเป็นและเหมาะสม ผูบ้ริหารเพียงท่านใดท่านหนึ งจะเรียกให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษ
ต่างหากจากการประชุมตามปกติก็ได้ แต่ทัXงนีX  ตอ้งบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้าแก่ผูบ้ริหารอืนใน
ระยะเวลาตามสมควร   และมีเพียงพอแก่การทาํหนา้ทีผูบ้ริหารในการพิจารณาวาระการประชุมนัXน 

ข้อที# 9 คณะผูบ้ริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล จะแต่งตัXง
คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทาํงาน และ/หรือบุคคลใด ๆ เพือทาํหนา้ทีกลันกรองงานทีนาํเสนอต่อคณะ
ผูบ้ริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล หรือเพือให้ดาํเนินงานใดอนัเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ทีของคณะผูบ้ริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโลเมโม
เรียล หรือเพือให้ดาํเนินการใดแทนตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะผูบ้ริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท และ
เครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียลภายในขอบเขตแห่งอาํนาจหนา้ทีของคณะผูบ้ริหารเครือโรงพยาบาลพญา
ไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียลก็ได ้

 ข้อที# 10 ให้ข้อกําหนดเกียวกับอาํนาจหน้าทีของคณะผูบ้ริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือ
โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียลฉบบันีX  มีผลบงัคบัใชต้ัXงแต่วนัที 8 พฤษภาคม 2556 เป็นตน้ไป 
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 1.3  เจา้หนา้ทีบริหาร ประกอบดว้ย 
1)  นายแพทยธ์นาคม  แมนธนานนท ์ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล 
2)  นายแพทยช์าญชยั  ลีXสมประสงค ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการแพทย ์
3)  นางมณีนาฎ  พฒันกลู  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร 
4)  นางหฤทยั  สุรินทร์แกว้ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการพยาบาล 
5)  นางรัตติกานต ์  จินะราช  ผูจ้ดัการส่วนบญัชีและนิติการ 
6)  นางกิงกาญจน์  ตนัติเวชกุล ผูจ้ดัการส่วนพฒันาธุรกิจอาวโุส 
7)  นางณีรนุช  เจริญเดชธนกิจ ผูจ้ดัการส่วนเวชสารสนเทศอาวโุส 
8)  นางปวณีา  ฤกษจ์ารี  ผูจ้ดัการส่วนบริหารคุณภาพ 
9) นายสมนึก  คงนมนาน ผูจ้ดัการส่วนสนบัสนุนบริการ 
10) นางสาวรุ่งทิพา  กระชัXน  ผูจ้ดัการส่วน Manage Care 
11)  นางสาวจตุพร  แววงาม  ผูจ้ดัการส่วนบริการพยาบาล 1 
12) นางสาวรุ่งฤดี  แกว้เยืXอง ผูจ้ดัการส่วนบริการพยาบาล 2 
13) นางสาวรัชนี  เจริญเขต  ผูจ้ดัการส่วนบริการพยาบาล 3 
14) นางสาวนนัทน์ภสั นินนาทนนท ์ ผูจ้ดัการส่วนบริการพยาบาล 4 
15) นางสาวลดัดาวลัย ์ อะโข  ผูจ้ดัการส่วนประเมินสิทธิและลงทะเบียนผูป่้วยนอก 
16) นางนุจรินทร์  เกิดแดง  ผูจ้ดัการส่วนบริหารความปลอดภยั 
 

����  หน้าที#ของเจ้าหน้าที#บริหาร 
 ทาํหน้าทีกาํกบัดูแลและบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายทีคณะกรรมการไดก้าํหนดไวอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยเจา้หนา้ทีบริหารมีอาํนาจหนา้ทีในการบริหารงานประจาํหรือปฏิบติังาน
อืนใดตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ  ภายใตอ้าํนาจอนุมติัดาํเนินการและระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ 
ของบริษทั 
 
����  เลขานุการบริษัท 

นางสาวสุกญัญา     ชมแสงแกว้ 
 

( 2 )  การสรรหากรรมการ 
การเลือกกรรมการบริษทั กรณีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  คณะกรรมการทีเหลืออยู่จะเป็นผูส้รรหาและ

เสนอชือผูที้มีคุณสมบติัเหมาะสมเพือขออนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่กรรมการพน้จากตาํแหน่งนอกเหนือ
ตามวาระคณะกรรมการสามารถพิจารณาแต่งตัXงกรรมการแทนตาํแหน่งทีวา่งลงได ้
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วธีิการเลือกตัXงกรรมการผา่นทีประชุมผูถื้อหุน้ 

ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัXงกรรมการ ผูถื้อหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึงหุ้นต่อหนึงเสียง  
และผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใช้คะแนนเสียงของตนทีมีอยู่ทัX งหมดเลือกตัXงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได ้  แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้บุคคลซีงไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบ
สูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตัXงเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการทีจะพึงมี หรือพึงเลือกตัXงใน
ครัX งนัXนในกรณีทีบุคคลซึงไดรั้บการเลือกตัXงในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการทีจะ
พึงมีหรือพึงเลือกตัXงในครัX งนัXนใหป้ระธานเป็นผูอ้อกเสียงชีXขาด 

ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกครัX ง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้
จาํนวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกล้ทีสุดกบัส่วน 1 ใน 3 
กรรมการทีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันัXน ให้จบัสลากกนัว่า
ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอยูใ่นตาํแหน่งนานทีสุดนัXน เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

 

( 3 )  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 3.1  ค่าตอบแทนทีเป็นตวัเงิน 
  ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัปี 2561 

  ยอดรวมค่าตอบแทน 
(บาท) 

1. ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั  จาํนวน 7 ท่าน * 2,784,000 

2. ค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร        จาํนวน  16 ท่าน   ** 25,011,465 

 
หมายเหตุ *       ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั   ประกอบดว้ย ค่าเบีXยประชุมและค่าบาํเหน็จ 
  **    ค่าตอบแทนเจา้หนา้ทีระดบับริหาร ประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั และผลประโยชน์ 
              หลงัออกจากงาน 
 
 3.2  ค่าตอบแทนอืน  (ถา้มี) 
  - ไม่มี - 
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( 4 )  การกาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทั มีการปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัทีดีสําหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน (code of 
best practices)    และตระหนกัถึงความสําคญัของการกาํกบัดูแลกิจการทีดี เพือให้เป็นไปตามแนวทางของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงันีX  
 

1.  นโยบายเกียวกบัการดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษทั  ตระหนกัวา่การกาํกบัดูแลกิจการทีดีเป็นสิงทีมีความสาํคญัและมี 

ความมุ่งมันตัXงใจทีจะปฏิบติัตามหลกัการดงักล่าว  คณะกรรมการบริษทัให้ความสําคญักบัระบบการควบคุม
ภายในและกาํกบัดูแลฝ่ายบริหารใหด้าํเนินตามนโยบายของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ  เพือประโยชน์ใน 
ระยะยาวต่อผูถื้อหุน้ ภายใตก้รอบขอ้กาํหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 
 

2.  สิทธิของผูถื้อหุน้ 
บริษทัให้ความสําคญัของสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกรายและมุ่งเน้นในการให้ขอ้มูลแก่ผูถื้อหุ้นทุกราย

อย่างเท่าเทียมกนัและโปร่งใส ในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกครัX ง บริษทัได้จดัส่งหนังสือเชิญประชุมเพือแจง้
วาระการประชุม พร้อมความคิดเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงเอกสารประกอบต่าง ๆ เพือให้
ผูถื้อหุ้นมีขอ้มูลเพียงพอในการตดัสินใจ และบริษทัมีการบนัทึกการประชุมทีถูกตอ้ง ครบถว้น เพือให้ผูถื้อ
หุน้สามารถตรวจสอบได ้
 

3.  สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
บริษทัให้ความสําคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มและปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอย่าง

ยติุธรรม ดงันีX  
ลูกคา้ / คนไข ้ บริษทัมีนโยบาย  5G : Good Doctors, Good IT, Good Nurse, Good Services และ Good 

Refer และโรงพยาบาลได้รับการรับรองระบบคุณภาพทางการรักษาพยาบาล (Hospital 
Accreditation) จากสถาบนัรับรองคุณภาพสภานพยาบาล (สรพ)(องคก์ารมหาชน) รวมทัXง
จดัใหมี้คณะทาํงานของศูนยพ์ฒันาคุณภาพ ดูแลความพึงพอใจของลูกคา้ 

 

คู่คา้ / คู่สัญญา บริษทัปฏิบติัตามเงือนไขทีตกลงกนัไวก้บับริษทัคู่สัญญา 
 

คู่แข่ง  บริษทัปฏิบติัตามกติกาการแข่งขนัทีดี ภายใตก้รอบของกฎหมาย 
 

สังคม  บริษทัจดักิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อสังคมอยา่งสมําเสมอ 
 

พนกังาน  บริษทัตระหนกัดีวา่ พนกังานทุกระดบัมีความสาํคญัต่อความสําเร็จของบริษทั จึงมีนโยบาย
  ในการมุ่งส่งเสริม และสนบัสนุนการฝึกอบรม และพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเนือง สมําเสมอ 
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4.  การประชุมผูถื้อหุน้ 
ในปี 2561 มีคณะกรรมการเขา้ร่วมประชุมทัXงสิXน 5 ท่าน ซึ งรวมถึงตวัแทนของผูส้อบบญัชี โดย

ประธานทีประชุมได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการตรวจสอบการดาํเนินงานของ
บริษทั ด้วยการสอบถามและแสดงความคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะต่าง ๆ รวมทัXงได้บนัทึกประเด็นการ
ซกัถามและขอ้คิดเห็นทีสาํคญัไวใ้นรายงานการประชุมดว้ยแลว้ 

5.  ภาวะผูน้าํและวสิัยทศัน์ 
เปิดเผยรายละเอียด อยูใ่นหวัขอ้ “ การจดัการ 

6.  ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
เปิดเผยรายละเอียด อยูใ่นหวัขอ้ “ รายการระหวา่งกนั ” 

7.  จริยธรรมทางธุรกิจ 
หลกัทรัพยข์องบริษทัขณะนีXไม่มีการซืXอขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ  
คณะกรรมการบริษทั และพนกังานทุกระดบั ถือปฏิบติัสมําเสมอ 

8.  การถ่วงดุลของกรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
กรรมการบริษทั  จาํนวน 2 ท่าน  ทีเป็นผูบ้ริหาร  ดงันีX  

1. นายอฐั  ทองแตง 
2. นายแพทยธ์นาคม   แมนธนานนท ์

กรรมการบริษทั  จาํนวน 5 ท่าน  ทีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร  ดงันีX  
1.  นายแพทยจุ์ลเดช ยศสุนทรากุล 
2.  นายแพทยช์าตรี ดวงเนตร 
3.  นางนฤมล  นอ้ยอํา 
4.  นายประดิษฐ ์  ทีฆกุล 
5.  นางสาวเกษรา  วงศเ์กตุ 

 
9.  การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 
ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่หรือผูอ้าํนวยการใหญ่ เพือเป็น

การแบ่งแยกหนา้ทีในการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแล  และการบริหารงานประจาํ 
 
10.  ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
บริษทัยงัไม่มีคณะอนุกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน อยา่งไรก็ตามผลตอบแทนของคณะกรรมการอยู่

ในรูปของค่าตอบแทนประจาํปี ซึ งได้รับอนุมติัจากผูถื้อหุ้นแล้ว ผลตอบแทนของผูบ้ริหาร อยู่ในรูปของ
เงินเดือนและโบนสั และขึXนอยูก่บัผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน เปิดเผยรายละเอียดผลตอบแทน
ของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร อยูใ่นหวัขอ้ “ ค่าตอบแทนกรรมการ ” 
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11.  การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีกาํหนดการประชุมเป็นประจาํทุก 3 เดือน  และมีการประชุมพิเศษเพิมเติมตามความ

จาํเป็น  โดยมีการกาํหนดวาระชดัเจนล่วงหนา้  เลขานุการบริษทัไดจ้ดัหนงัสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุม
และเอกสารต่าง ๆ  ส่งให้คณะกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้า  7  วนั   เพือให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาหา
ขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม ปกติการประชุมจะใชเ้วลาประมาณ 1 ชัวโมง ในปี 2561  คณะกรรมการมี
การประชุมตามวาระปกติ จาํนวน 5 ครัX ง โดยการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัแต่ละท่านสรุปไดด้งันีX  
 

 
ชื#อ – นามสกุล ตําแหน่ง 

การเข้าร่วม
ประชุม( ครั�ง ) 

 1. นายวชิยั ทองแตง ประธานกรรมการ 1 
 2. นายแพทยจุ์ลเดช ยศสุนทรากุล ประธานกรรมการ 3 
 3. นายแพทยช์าตรี ดวงเนตร กรรมการ 2 
 4. นายอฐั ทองแตง กรรมการ 4 
 5. นางนฤมล นอ้ยอํา                             กรรมการ 5 
 6. นายประดิษฐ ์ ทีฆกุล                           กรรมการ 5 
 7. นางสาวเกษรา วงศเ์กตุ กรรมการ 5 
 8. นายแพทยธ์นาคม แมนธนานนท ์ กรรมการ 5 
 

 
บริษทัมีการบนัทึกรายงานการประชุมทุกครัX ง และมีการรับรองรายงานในการประชุมคณะกรรมการครัX ง

ถดัไป  และบริษทัจะจดัเก็บรายงานการประชุมไวพ้ร้อมใหค้ณะกรรมการและผูที้เกียวขอ้งตรวจสอบได ้

12.  คณะอนุกรรมการ 
หลักทรัพย์ของบริษทัขณะนีX ไม่มีการซืXอขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทไม่มี

คณะอนุกรรมการ  แต่มีกระบวนการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษทัและมีกรรมการอิสระ ร่วมพิจารณา
ดว้ย   ก่อนนาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้เพือพิจารณาตดัสินใจ 

13.  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสําคญักบัระบบการควบคุมภายใน ทัXงในระดบับริหารและระดับ

ปฏิบติังาน ทีมีประสิทธิภาพ จึงไดจ้ดัตัXงให้มีแผนกตรวจสอบภายใน ( Internal Audit )  และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทั ซึ งมีวตัถุประสงค์หลกัเพือให้ฝ่ายบญัชีและการเงิน มีระบบการทาํงานเป็นไปตาม
หลกัการบญัชีทีรับรองทัวไป และเพือช่วยในการควบคุมการทาํงานให้มีประสิทิภาพ ถูกตอ้ง ครบถว้นตรง
กบัขอ้เทจ็จริงของรายการทีเกิดขึXน และเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องบริษทั 
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14.  รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงินของบริษทั ซึ งจดัทาํขึXนตามมาตรฐานการบญัชีที

รับรองทัวไปในประเทศไทย  โดยเลือกใชน้โยบายการบญัชีทีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสมําเสมอ ใชดุ้ลย
พินิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการทีดีทีสุดในการจดัทาํ รวมทัXงมีการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในทีมีประสิทธิผลเพือให้มันใจวา่ขอ้มูลทาง
บญัชีมีการบนัทึกอย่างครบถ้วน ถูกตอ้ง และมีระบบการจดัเก็บรักษาทรัพยสิ์นเพือป้องกนัไม่ให้เกิดการ
ทุจริตหรือการดาํเนินการทีผดิปกติอยา่งมีสาระสาํคญั 

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทัโดยรวมอยู่ในระดบัทีน่า
พอใจ และสามารถสร้างความเชือมันต่อความเชือถือไดข้องงบการเงินของบริษทั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 

15.  ความสัมพนัธ์กบัผูล้งทุน 
หลกัทรัพยข์องบริษทัขณะนีX ไม่มีการซืXอขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่อยา่งไรก็ตาม

บริษทัใหแ้ผนกทะเบียนหุน้ ทาํหนา้ทีติดต่อสือสารกบัผูถื้อหุน้ ซึ งผูถื้อหุน้สามารถติดต่อไดที้ โทรศพัท ์
 0-3831-7333 ต่อ 2454 หรือที website:www.phyathai-sriracha.com หรือที e-mail Address :   
pytswebinfo@phyathai.com 

( 5 )  การดูแลเรื#องการใช้ข้อมูลภายใน 
หลักทรัพย์ของบริษทัขณะนีX ไม่มีการซืXอขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม 

บริษทัมีนโยบายหา้มผูบ้ริหารนาํขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชเ้พือประโยชน์ส่วนตวั  รวมทัXงเพือการซืXอขาย
หลกัทรัพย ์ โดยผูบ้ริหารจะตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพย ์และการเปลียนแปลงการถือหลกัทรัพยต์าม
ขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 
( 6 )  บุคลากร 
จาํนวนบุคลากร และผลตอบแทน 
ณ วนัที  31  ธนัวาคม  2561 บริษทัมีแพทยแ์ละพนกังานรวม  1,433  คน  โดยแบ่งตามสายงานหลกั  ดงันีX  
• สายงานดา้นการแพทย ์

- แพทยป์ระจาํ  (ไม่ถือวา่เป็นพนกังาน)  จาํนวน      98 คน 
- บุคลากรทางการแพทย ์   จาํนวน    805 คน 

• สายงานดา้นการบริหาร    จาํนวน    530 คน 
ผลตอบแทนรวมของพนกังาน 457,535,792  บาท ( ประกอบดว้ย เงินเดือน  ,  ค่าล่วงเวลา  , ค่าครองชีพ  , 

เงินไดพ้ิเศษอืน ๆ ) 
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นโยบายในการพฒันาพนกังาน 
บริษทัตระหนกัดีวา่บุคลากรทุกระดบัมีความสาํคญัต่อความสาํเร็จขององคก์ร  บริษทัจึงมี 

นโยบายในการมุ่งส่งเสริม และสนับสนุนการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนือง เพือให้บุคลากรเกิด
ความรู้ ทกัษะ ในการใหบ้ริการแบบมืออาชีพ และเป็นไปตามความคาดหวงัและความตอ้งการของผูม้าใชบ้ริการ 
เพือใหไ้ดบุ้คลากรทีมีคุณภาพและไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเนือง รวมทัXงสอดคลอ้งกบัแผนธุรกิจและกลยุทธ์
ของบริษทั  บริษทัจึงนาํความตอ้งการของบริษทัและความจาํเป็นในการฝึกอบรมของ 
พนกังานแต่ละระดบัและแต่ละตาํแหน่งงาน  รวมถึงผลการประเมินการปฏิบติังานพนกังานมากาํหนด 
แผนการฝึกอบรม พฒันาพนกังานประจาํปี โดยให้ครอบคลุมทัXงการพฒันาในสายวิชาชีพ การพฒันาองคก์ร
และการพฒันาสายบุคคล 

การกาํหนดหลกัสูตรและรูปแบบการฝึกอบรม พฒันาบุคลากร บริษทัไดอ้อกแบบให้เหมาะสมกบั
บุคลากรในแต่ละระดบั โดยจดัใหมี้การฝึกอบรมทัXงภายในและภายนอกตามความเหมาะสม 
และมุ่งเนน้ใหพ้นกังานทุกระดบั มีความเขา้ใจ และสามารถปฏิบติังานไดถู้กตอ้งตรงตามวิธีปฏิบติังาน หรือ
มาตรฐานการทาํงานทีโรงพยาบาลกาํหนดไว ้รวมถึงการมีพฤติกรรมบริการทีมีคุณภาพ สามารถสร้างความ
ประทบัใจใหก้บัลูกคา้ไดต้ลอดไป 
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9.  การควบคุมภายใน 
คณะกรรมการบริษทัมีมติรับรองผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในดา้นต่าง ๆ   ดงันีX  

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
1. องคก์รแสดงถึงความยดึมันในคุณค่าของความซือตรง (Integrity) และจริยธรรม 
2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและทาํหนา้ทีกาํกบัดูแล (Oversight)  

และพฒันาการดาํเนินการควบคุมภายใน            
3. ฝ่ายบริหารไดจ้ดัใหมี้โครงสร้างสายการรายงาน การกาํหนดอาํนาจในการสังการ และ           

ความรับผดิชอบทีเหมาะสมเพือใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์ภายใตก้ารกาํกบัดูแล (Oversight)  
ของคณะกรรมการ 

4. องคก์รแสดงถึงความมุ่งมันในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถ        
5. องคก์รกาํหนดใหบุ้คลากรมีหนา้ทีและความรับผดิชอบในการควบคุมภายใน เพือใหบ้รรลุตาม 

วตัถุประสงคข์ององคก์ร 
การประเมินความเสี#ยง (Risk Assessment) 
6. องคก์รกาํหนดวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งชดัเจนเพียงพอ เพือให้สามารถระบุและประเมินความเสียงต่างๆ 

ทีเกียวขอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี ยงทุกประเภททีอาจกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ไวอ้ย่าง

ครอบคลุมทัวทัXงองคก์ร 
8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสทีจะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสียงทีจะบรรลุวตัถุประสงค์

ขององคก์ร 
9. องคก์รสามารถระบุและประเมินความเปลียนแปลงทีอาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 
การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมทีช่วยลดความเสียงทีจะไม่บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดบั

ทียอมรับได ้
11. องค์กรเลือกและพฒันากิจกรรมควบคุมทัวไปดว้ยระบบเทคโนโลยี เพือช่วยสนบัสนุนการบรรลุ

วตัถุประสงค ์
12. องค์กรจดัให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ งไดก้าํหนดสิงทีคาดหวงัและขัXนตอนการ

ปฏิบติั เพือใหน้โยบายทีกาํหนดไวน้ัXนสามารถนาํไปสู่การปฏิบติัได ้
13. องค์กรขอ้มูลทีเกียวขอ้งและมีคุณภาพ เพือสนบัสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปได้

ตามทีกาํหนดไว ้
14. องค์กรสือสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ งรวมถึงวตัถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุม

ภายในทีจาํเป็นต่อการสนบัสนุนใหก้ารควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปไดต้ามทีวางไว ้
15. องคก์รไดสื้อสารกบัหน่วยงานภายนอก เกียวกบัประเด็นทีอาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 
16. องคก์รติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพือให้มันใจไดว้า่การควบคุมภายในยงัดาํเนินไป

อยา่งครบถว้นเหมาะสม 
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17. องค์กรประเมินและสือสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในอยา่งทนัเวลาต่อบุคคลทีรับผิดชอบ
ซึงรวมถึงผูบ้ริหารระดบัสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

คณะกรรมการบริษทั เห็นวา่บริษทัมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ  โดยไดผ้่านความเห็นชอบ
จากทีประชุมคณะกรรมการบริษทัแลว้ 
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1. รายการระหว่างกนั 
 (1) บุคคลที#มีผลประโยชน์ร่วม 

บริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จาํกดั (มหาชน) มีบริษทัทีเกียวขอ้งดงัตารางต่อไปนีX  โดยบริษทัไม่มี
บริษทัร่วม บริษทัใหญ่ และบริษทัยอ่ยแต่ประการใด 
 

บุคคลที#มีผลประโยชน์ร่วม ความเกี#ยวข้อง 

1. นิติบุคคล 
- บมจ.ประสิทธิe พฒันา 

 
-  เป็นบริษทัยอ่ยของบมจ.ประสิทธิe พฒันา 
และบมจ.ประสิทธิe พฒันา ถือหุน้ร้อยละ 75.25 

2. ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
- บมจ.ประสิทธิe พฒันา 

 
-  รายละเอียดเหมือนขอ้ 1. 

3. กรรมการทีมีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทั 
- นายประดิษฐ ์ ทีฆกุล 
- นายอฐั           ทองแตง 

 
-   ประธานกรรมการ 
-   ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

4. ผูมี้อาํนาจควบคุม 
- บมจ.ประสิทธิe พฒันา 

 
-   รายละเอียดตามขอ้ 1. 

 
ตารางแสดงประเภทกิจการ และลักษณะธุรกิจ ทุนจดทะเบียน อัตราร้อยละของหุ้นที#ถือ รวมทั�งมูลค่า

เงินลงทุน  ( ตามราคาทุน )  ของบริษัทที#เกี#ยวข้อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัทีเกียวขอ้ง 
 
 
 

ประเภทกิจการ และ
ลกัษณะธุรกิจ 

ทุนจดทะเบียนและ
ทีเรียกชาํระแลว้ 

ของบริษทัที
เกียวขอ้ง 

(ณ วนัที 31 ธ.ค. 61) 
(บาท) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้น
ทีมีสิทธิออกเสียงที

บริษทัถือ หรือถูกถือ 
หรือความสัมพนัธ์ใน

ลกัษณะอืน 

มูลค่าเงิน
ลงทุน 

(ตามราคาทุน) 
(บาท) 

บริษทั  ประสิทธิe
พฒันาจาํกดั  

(มหาชน) 

โดยการถือหุ้น 
( Holding Company ) 

1,108,208,020 
 

ถือหุน้บริษทัร้อยละ 
75.25 

27,054,180 
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รายละเอียดของบริษทัทีเกียวขอ้ง 
 

ชือบริษทั   : บริษทั ประสิทธิe พฒันา จาํกดั (มหาชน) 
 

ทีตัXงสาํนกังาน   : 943  ถนนพหลโยธิน   แขวงพญาไท   เขตพญาไท   
     กรุงเทพมหานคร 10400 
 

จดทะเบียนบริษทัจาํกดั  : วนัที 14 มกราคม พ.ศ. 2517 
 

จดทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกดั : วนัที 18 มิถุนายน พ.ศ. 2535 
 

ประเภทกิจการ   : โดยการถือหุน้( Holding Company ) 
ทุนจดทะเบียน   : จาํนวน 1,108,208,020 หุน้ 
 

ทุนเรียกชาํระแลว้  : จาํนวน 1,108,208,020 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
     ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561รวม 1,108,208,020 บาท 
 

รอบระยะเวลาบญัชี  : 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 
 

ผูส้อบบญัชี   : บริษทั สาํนกังานอีวาย จาํกดั 
 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 3 รายแรก : ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 
 

ชือ จาํนวนหุ้น 
ร้อยละของ 

ทุนจดทะเบียน 
1. บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 
2. นางบุญนาํ  อุไรรัตน์ 
3. บริษทั ศรีนครการโยธา จาํกดั (มหาชน) 

1,092,630,929 
919,379 
411,678 

98.594 
0.083 
0.037 

รวม 1,093,961,986 98.714 

 

คณะกรรมการบริษทั   :   ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 
 

ชื#อ – สกุล   ตําแหน่ง 
 

1. นายประดิษฐ ์ ทีฆกุล   ประธานกรรมการ 
2. นายอฐั  ทองแตง   กรรมการ 
3. นายไพบูลย ์ เฟื องฟูสกุล  กรรมการ   
4. นายแพทยช์าตรี ดวงเนตร  กรรมการ 
5. นายสิทธิชยั  สุขเจริญมิตร  กรรมการ 
6. นางนฤมล  นอ้ยอํา   กรรมการ 

7. นางสาวเกษรา วงศเ์กตุ   กรรมการ 
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สรุปฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงาน ณ 31 ธนัวาคม 2561 
                   (หน่วย  :  บาท) 

 2559 2560 2561 

รวมสินทรัพย ์ 14,392,718,091 14,484,289,719 14,857,088,112 

รวมหนีX สิน 4,402,521,959 3,805,439,292 3,619,311,823 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 9,990,196,132 10,678,850,427 11,237,776,289 

รวมรายได ้ 12,061,918,099 12,224,464,990 13,140,560,128 

รวมค่าใชจ่้าย 9,861,491,421 10,030,009,330 10,743,466,897 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี 1,723,340,734 1,722,599,000 1,909,155,976 

 
(2)  รายการระหว่างกนั 
รายละเอียดเป็นไปตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
 (3)  ความเห็นต่อรายการระหว่างกนั 
 รายการระหว่างกันเป็นไปตามสัญญาทีตกลงกนัไวแ้ละคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็น
สําคญั ส่วนค่าใช้จ่ายในการประนอมหนีX ทีนอกเหนือจากสัญญาเดิม  แสดงให้เห็นถึงความพยายามทีจะร่วมกนั
แกไ้ขปัญหา และหาทางดาํเนินการใหไ้ดผ้ลทีดีขึXนต่อไป 

 
( 4 )  มาตรการหรือขั�นตอนการอนุมัติทาํรายการะหว่างกนั 

 การทาํรายการระหวา่งกนัซึ งเป็นการดาํเนินธุรกิจตามปกติ  ใหอ้ยูใ่นอาํนาจของผูบ้ริหารสูงสุดเป็นผู ้
พิจารณา  ภายในวงเงินครัX งละไม่เกิน 1,000,000 บาท  กรณีนอกเหนือจากนีXจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากที
ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั ก่อนดาํเนินการ 
 ( 5 )  นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 
การทาํรายการระหว่างกนักบับริษทัทีเกียวขอ้ง ขึXนอยูก่บัปัจจยัดา้นราคาเป็นตวักาํหนด อย่างไรก็ตามในอนาคต
จะมีการวางระบบบริหารทีเป็นเครือข่ายกนัมากขึXน  ซึ งอาจทาํใหมี้แนวโนม้ในการทาํรายการระหวา่งกนัเพิมขึXน 

 

 
 



 

บริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จาํกัด (มหาชน) 
  

55 แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี  56-1 

 

11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

( 1 )  งบการเงิน 
( 1.1 )  สรุปรายงานการสอบบัญชี 

 
� รายงานผู้สอบบัญชี ปี 2559 

 

แสดงความเห็นต่องบการเงินแบบไม่มีเงือนไข 
 

� รายงานผู้สอบบัญชี ปี 2560 
 

แสดงความเห็นต่องบการเงินแบบไม่มีเงือนไข 
 

� รายงานผู้สอบบัญชี ปี 2561 
 

แสดงความเห็นต่องบการเงินแบบไม่มีเงือนไข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จาํกัด (มหาชน) 
  

56 แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี  56-1 

 

( 1.2 )  สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในระยะ 3 ปี ที#ผ่านมา 
 

บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จํากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2561 
สินทรัพย์ 

 
   บาท 
 หมายเหตุ  2561  2560  2559 
สินทรัพย์หมุนเวยีน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7  23,593,886  26,073,483  17,028,585 
ลูกหนีXการคา้และลูกหนีX อืน 6,8  314,534,479  289,309,896  255,773200 
เงินใหกู้ย้มืระยะสัXนแก่บริษทัใหญ่ 6  2,234,413,159  1,850,624,549  1,622,906,011 
สินคา้คงเหลือ 9  36,675,560  33,562,364  33,495,236 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน   5,307,415  8,103,015  7,325,025 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน   2,614,524,499  2,207,673,307  1,936,528,057 

        
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน        
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10  1,334,065,167  1,416,105,463  1,508,155,819 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11  39,110,797  51,920,077  49,651,868 
สิทธิการเช่า 12  18,978,562  17,164,973  17,848,843 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน   10,587,922  12,671,397  15,341,905 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน   1,402,742,448  1,497,861,910  1,590,998,435 
รวมสินทรัพย์   4,017,266,947  3,705,535,217  3,527,526,492 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนีX  



 

บริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จาํกัด (มหาชน) 
  

57 แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี  56-1 

 

บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จํากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2561 

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
   บาท 
 หมายเหตุ  2561  2560  2559 
หนี�สินหมุนเวยีน        
เจา้หนีXการคา้และเจา้หนีX อืน 6,13  167,249,021  157,232,525  166,159,580  
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย   184,466,825  165,764,459  181,608,579 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย   13,775,618  6,808,118  19,702,484 
หนีX สินหมุนเวยีนอืน   11,534,921  15,231,242  11,779,085 
รวมหนี�สินหมุนเวยีน   377,026,385  345,036,344  379,249,728 

        
หนี�สินไม่หมุนเวยีน        
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 14  54,388,713  55,487,992  48,807,130 
หนีX สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17  17,596,707  17,054,038  18,776,848 
รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน   71,985,420  72,542,030  67,583,978 
รวมหนี�สิน   449,011,805  417,578,374  446,833,706 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนีX  



 

บริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จาํกัด (มหาชน) 
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บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2561 

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

   บาท 
 หมายเหตุ  2561  2560  2559 
ส่วนของผู้ถือหุ้น        
ทุนเรือนหุน้        
   ทุนจดทะเบียน        

หุ้นสามัญ 35 ,954 ,180 หุ้น 
มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 

  
359,541,800  359,541,800  359,541,800 

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระมูลค่าแลว้        
หุ้นสามัญ 35 ,954 ,180 หุ้น 
มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 

  
359,541,800  359,541,800  359,541,800 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั   102,408,200  102,408,200  102,408,200 
ส่วนตํากวา่มูลค่าหุน้สามญั   (18,850,960)  (18,850,960)  (18,850,960) 
กาํไรสะสม        
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 15  36,000,000  36,000,000  36,000,000  
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร   2,974,321,614  2,694,023,315  2,486,759,258 
องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้   114,834,488  114,834,488  114,834,488  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   3,568,255,142  3,287,956,843  3,080,692,786 

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   4,017,266,947  3,705,535,217  3,527,526,492 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนีX  



 

บริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จาํกัด (มหาชน) 
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บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จํากดั (มหาชน) 
งบกาํไรขาดทุน 

สําหรับแต่ละปีสิ�นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2561 

   บาท 
 หมายเหต ุ  2561  2560  2559 
กาํไรขาดทุน        

รายได้        

รายไดค้่ารักษาพยาบาล   2,973,046,159  2,798,622,912  2,847,173,512 

รายไดอื้น        

รายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้อาหารและเครืองดืม   4,188,231  4,884,400  5,521,402 
ดอกเบีXยรับ   22,848,489  18,567,953  15,237,481 
อืนๆ   10,792,140  5,905,705  8,251,912 

รวมรายไดอื้น   37,828,860  29,358,058  29,010,795 

รวมรายได้   3,010,875,019  2,827,980,970  2,876,184,307 

ค่าใช้จ่าย 16       

ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล   2,056,521,519  1,972,168,178  1,911,365,952 

ค่าใชจ่้ายในการขาย   88,273,176  97,847,659  109,135,034 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร   436,053,882  411,605,797  399,946,313 

รวมค่าใช้จ่าย   2,580,848,577  2,481,621,634  2,420,447,299 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้   430,026,442  346,359,336  455,737,008 

ค่าใชจ่้ายทางภาษีเงินได ้ 17  (84,833,014)  (67,186,919)  (88,552,148) 

กาํไรสําหรับปี   345,193,428  279,172,417  367,184,860 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 
กาํไร 

18  
9.60  7.76  10.21 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนํXาหนกั (หุ้น)   35,954,180  35,954,180  35,954,180 

   

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนีX  



 

บริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จาํกัด (มหาชน) 
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บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จํากดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2561 

 
   บาท 

หมายเหตุ  2561  2560  2559 
        

กาํไรสําหรับปี   345,193,428  279,172,417  367,184,860 

        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น        
รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไร
หรือขาดทุนในภายหลงั 

       

ผลกําไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

14  8,766,539  -  - 

หกั : ผลกระทบของภาษี 17  (1,753,308)  -  - 
รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไร
หรือขาดทุนในภายหลงั 

       

- สุทธิจากภาษีเงินได ้   7,013,231     
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#นสําหรับปี   7,013,231  -  - 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี   352,206,659  279,172,417  367,184,860 
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนีX  



 

บริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จาํกัด (มหาชน) 
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บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จํากดั (มหาชน) 
งบแสดงการเปลี#ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับแต่ละปีสิ�นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนีX  

       องคป์ระกอบอืน  

    กาํไรสะสม      ของส่วนของผู ้
ถือหุน้ 

 

  ทุนเรือนหุน้   จดัสรรแลว้ -  กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน  

  ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนตํามูลค่า สาํรอง ยงัไม่ได ้ ส่วนเกินทุนจากการตี รวมส่วน 

 หมายเหต ุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั หุน้สามญั ตามฎหมาย จดัสรร ราคาสินทรัพย ์ ของผูถ้ือหุน้ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที# 1 มกราคม 2560  359,541,800 102,408,200 (18,850,960) 36,000,000 2,486,759,258 114,834,488 3,080,692,786 
กาํไรสาํหรับปี  - - - - 279,172,417 - 279,172,417 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี  - - - - - - - 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี  - - - - 279,172,417 - 279,172,417 
เงินปันผล 21 - - - - (71,908,360) - (71,908,360) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2560  359,541,800 102,408,200 (18,850,960) 36,000,000 2,694,023,315 114,834,488 3,287,956,843 

         
ยอดคงเหลอื ณ วนัที# 1 มกราคม 2561  359,541,800 102,408,200 (18,850,960) 36,000,000 2,694,023,315 114,834,488 3,287,956,843 
กาํไรสาํหรับปี  - - - - 345,193,428 - 345,193,428 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี  - - - - 7,013,231 - 7,013,231 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี  - - - - 352,206,659 - 352,206,659 
เงินปันผลจ่าย 21 - - - - (71,908,360) - (71,908,360) 
อดคงเหลอื ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2561  359,541,800 102,408,200 (18,850,960) 36,000,000 2,974,321,614 114,834,488    3,568,255,142 



 

บริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จาํกัด (มหาชน) 
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บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จํากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับแต่ละปีสิ�นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2561 
 

 บาท 
 2561  2560  2559 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน      
กาํไรก่อนภาษี 430,026,442  346,359,336  455,737,008 
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน 

     

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 217,389,727  239,186,195  233,320,365 
   หนีX สูญและหนีXสงสัยจะสูญ  1,117,831  3,819,733  1,616,323 
      ขาดทุนจากการตดัจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายทีดิน อาคาร      
และอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18,196,730  10,024,151  333,905 
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 9,092,860  7,202,028  333,905 
   รายไดด้อกเบีXยรับ (22,848,489)  (18,567,953)  (15,237,481) 
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงใน      
  สินทรัพยแ์ละหนีX สินดาํเนินงาน 652,975,101  588,023,490  682,434,140 
สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงานลดลง (เพิมขึXน)      
  ลูกหนีXการคา้และลูกหนีX อืน (25,842,685)  (37,219,314)  34,319,322 
สินคา้คงเหลือ (3,113,196)  (67,128)  (1,896,923) 
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 2,795,600  (777,990)  7,233,827 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 2,083,475  2,670,508  (4,723,027) 
หนีX สินจากการดาํเนินงานเพิมขึXน (ลดลง)      
เจา้หนีXการคา้และเจา้หนีX อืน 5,919,646  (7,754,741)  3,780,827 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 18,702,366  (15,844,120)  (10,677,788) 
หนีX สินหมุนเวียนอืน (4,583,181)  1,774,557  (2,370,601) 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,425,600)  (521,166)  - 
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 647,511,526  530,284,096  708,099,777 
จ่ายภาษีเงินได ้ (79,076,153)  (81,804,095)  (91,865,104) 
เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 568,435,373  448,480,001  616,234,673 

 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนีX  



 

บริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จาํกัด (มหาชน) 
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บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จํากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

สําหรับแต่ละปีสิ�นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2561 
  บาท 
 หมายเหตุ 2561  2560  2559 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน       

ดอกเบีXยรับ  22,348,760  18,430,838  15,004,113 
เงินใหกู้ย้มืระยะสัXนแก่บริษทัใหญ่เพิมขึXน  (383,788,610)  (227,718,538)  (508,155,673) 
เงินสดรับจากจาํหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์  57,925  1,311,231  12,000 
เงินสดจ่ายซืXอทีดิน อาคารและอุปกรณ์  (133,304,351)  (145,471,383)  (123,313,184) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิมขึXน  (2,679,568)  (15,756,491)  (7,614,033) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน  
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 

 (499,893,470)  (369,204,343)  (624,066,777) 

จ่ายเงินปันผล  (71,021,500)  (70,230,760)  - 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ  (71,021,500)  (70,230,760)  - 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด(ลดลง)สุทธิ  (2,479,597)  9,044,898  (7,832,104) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี  26,073,483  17,028,585  24,860,689 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดสิ�นปี (หมายเหตุ 7)  23,593,886  26,073,483  17,028,585 

       
ข้อมูลเพิ#มเตมิประกอบกระแสเงนิสด       
รายการทีไม่ใช่เงินสด       
  ตดับญัชีลูกหนีXการคา้เป็นหนีX สูญ  2,826,133  1,989,525  2,198,954 
  เจา้หนีXค่าซืXอทีดิน อาคารและอุปกรณ์  13,169,633  9,072,783  10,245,097 
โอนทีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  -  936,000  - 
เงินปันผลคา้งจ่าย  2,564,460  1,677,600  - 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนีX  
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( 1.3 )  ตารางสรุปอตัราส่วนทางการเงิน 
 

  2559  2560  2561 
 อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)      
 อตัราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า) 5.11  6.40  6.93 
 อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  (เท่า) 0.72  0.91  0.90 
 อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด  (เท่า) 1.58  1.24  1.57 
 อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนีXการคา้  (เท่า) 10.35  10.20  9.78 
 ระยะเวลาเก็บหนีX เฉลีย  (วนั) 34.77  35.31  36.80 
 อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ  (เท่า) 58.73  58.82  58.56 
 ระยะเวลาขายสินคา้เฉลีย  (วนั) 6.13  6.12  6.15 
 อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนีXการคา้  (เท่า) 11.24  12.20  12.68 
 ระยะเวลาชาํระหนีX   (วนั) 32.04  29.52  28.40 
 CASH CYCLE  (วนั) 8.86  11.92  14.55 
       
 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (PROFITABILITY RATIO)   
 อตัรากาํไรขัXนตน้  ( % ) 33.9  30.6  32.1 
 อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน ( % ) 16.0  12.4  14.5 
 อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร ( % ) 135.2  129.5  132.2 
 อตัรากาํไรสุทธิ  ( % ) 12.8  9.9  11.5 
 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  ( % ) 12.7  8.8  10.1 
       
 อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)   
 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ ( % ) 11.0  7.7  8.9 
 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร  ( % ) 36.8  33.9  39.1 
 อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ (เท่า) 0.86  0.78  0.78 
    
 อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)   
 อตัราส่วนหนีX สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.15  0.13  0.13 
 อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (เท่า) 4.71  2.78  4.10 
 
 

( 1.4 )  สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอตัราส่วนทางการเงิน 
บริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จาํกดั (มหาชน)  ไม่มีบริษทัร่วมบริษทัใหญ่และบริษทัยอ่ยแต่ประการใด 
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(2) คําอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน 
 ปี 2561 บริษทัมีรายไดจ้ากการบริการเพิมขึXน 174 ลา้นบาท หรือ 6% จากปี2560 สอดคลอ้งกบัการ
เพิมขึXนของจาํนวนผูป่้วยแผนกเด็ก และแผนกอายุรกรรม จากการระบาดของโรคจากการติดเชืXอไวรัสโรตา้
(Rotavirus) โรคไขห้วดั (Rhinopharyngitis) โรคหดั(Measles) โรคไวรัสอกัเสบเอ(Hepatits A) รวมถึงการ
เพิมขึXนของแผนกศลัยกรรม จากการผา่ตดั 
 บริษทัฯมีสินทรัพยห์มุนเวยีนเพิมขึXนจากปี2560 จาํนวน 407 ลา้นบาท เนืองจาก บริษทัฯ มีเงินให้
กูย้มืระยะสัXนแก่บริษทัใหญ่ ซึ งเป็นไปตามเงือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามทีตกลงระหวา่งกนั 
 บริษทัฯมีเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานเป็นจาํนวน 647 ลา้นบาท ทัXงนีX ไดม้าจากกาํไรก่อน
ภาษี 430 ลา้นบาท และปรับปรุงดว้ยรายการทีไม่ใช่รายการเงินสดต่างๆ เช่น ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย
หนีX สูญและหนีXสงสัยจะสูญ และผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน เป็นตน้ ทัXงนีX ในระหวา่งปีบริษทัฯ ได้
จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี2560 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลกลางปี2561 และภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่ายเป็น
จาํนวนเงินรวมประมาณ 79 ลา้นบาท 
 บริษทัฯมีเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 500 ลา้นบาท ซึ งหลกัๆมาจากการทีบริษทัไดใ้หเ้งิน
กูย้มืระยะสัXนแก่บริษทัใหญ่ 384 ลา้นบาท และปรับปรุงอาคารและเครืองมือแพทย ์138 ลา้นบาท 
 บริษทัฯ มีเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจ่ายเงินปันผล จาํนวน 718 ลา้นบาท 
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12.  ข้อมูลอื#นที#เกี#ยวข้อง 
 บุคคลอ้างองิอื#น ๆ 

1.  นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 
ชือ  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
ทีตัXง  62   อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   ชัXน 4, 7   ถนนรัชดาภิเษก 

   แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์ 0 2229 2800 

 

 
2.  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ชือ นางศิริวรรณ         สุรเทพินทร์        เลขทะเบียน 4604  และ/หรือ  
นายวชิาติ              โลเกศกระว ี       เลขทะเบียน 4451 และ/หรือ 
นางสาวกมลทิพย ์ เลิศวทิยว์รเทพ   เลขทะเบียน 4377 

    เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
  ทีอยู ่  บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
    ชัXน 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย 
    กรุงเทพมหานคร 10501 
  โทรศพัท ์ 0 2264 0777 
  โทรสาร  0 2264 0789-90 
 

 3.  สถาบันการเงินที#ติดต่อเป็นประจํา 
� ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั  (มหาชน) 
� ธนาคารทหารไทย จาํกดั  (มหาชน) 
� ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั  (มหาชน) 
� ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั  (มหาชน) 
� ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 
� ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
� ธนาคารธนชาติ จาํกดั (มหาชน) 
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ส่วนที# 2 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จาํกัด (มหาชน) 
  

68 แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี  56-1 

 

 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

 ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบันีX แลว้และดว้ยความระมดัระวงัใน
ฐานะกรรมการบริหารของบริษทั หรือผูด้าํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้มูล
ดงักล่าวถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อื้นสาํคญัผิดหรือไม่ขาดขอ้มลูทีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 
นอกจากนีXขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 

1. งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินทีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่าง
ถกูตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเกียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั
แลว้ 

2. ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัให้บริษทัมีระบบการเปิดเผยขอ้มูลทีดีเพือให้แน่ใจว่าบริษทัได้
เปิดเผยขอ้มูลในส่วนทีเป็นสาระสาํคญัทัXงของบริษทัอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัXงควบคุมดูแล
ใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

3. ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในทีดี และควบคุมดูแลใหมี้การ
ปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน วนัที 20 
กุมภาพนัธ์ 2562 ต่อคณะกรรมการของบริษทั ซึ งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลียนแปลงที
สาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทัXงการกระทาํทีมิชอบทีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงาน
ทางการเงินของบริษทั 

 

 ในการนีX  เพือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัXงหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัทีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัไดม้อบหมายให้ นายแพทย์ธนาคม   แมนธนานนท์ เป็นผูล้งลายมือชือกาํกบัเอกสารนีX ไวทุ้กหนา้ดว้ย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชือของ  นายแพทย์ธนาคม  แมนธนานนท์ กาํกบัไว ้บริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลทีบริษทัได ้ 
รับรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 

   ชื#อ  ตาํแหน่ง    ลายมอืชื#อ 

 

1. นายอฐั  ทองแตง  กรรมการ   ................………....................................……….. 

2. นายแพทยธ์นาคม    แมนธนานนท ์ กรรมการ   ...................................................................………... 

 

   ชื#อ  ตาํแหน่ง          ลายมอืชื#อ 

 
 
ผูรั้บมอบอาํนาจ นายแพทยธ์นาคม    แมนธนานนท ์ กรรมการ  ...................................................................………... 
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( เอกสารแนบ 1 ) 

รายละเอยีดเกี#ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 

1. นายแพทย์จุลเดช  ยศสุนทรากุล 

ตาํแหน่ง รองประธานกรรมการบริษทั/กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม/กรรมการบริหาร /กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 

อาย ุ 86ปี 

วฒิุการศึกษาและประวติัการฝึกอบรม • แพทยศ์าสตร์บณัฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหิดล 
• Diplomate  of  American Board  of  Surgery 
• Fellow  American  College  of  Surgeons 
• Fellow  American  College  of  Chest  Physicians 
• Fellow  Royal  College  of  Surgeons  of  Thailand 

ประวติัการฝึกอบรม • Directors  Accreditation  Program  รุ่นที 45  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 

ประสบการณ์ • หวัหนา้ฝ่ายศลัยกรรม สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ 
• ผูอ้าํนวยการ โรงพยาบาลกรุณาพิทกัษ ์ 
• ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจด
ทะเบียนอืน 

ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอืน 1. ประธานกรรมการบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จาํกดั  
2. ประธานกรรมการบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จาํกดั 
3. ประธานกรรมการบริษทั วฒันเวช จาํกดั 
4. ประธานกรรมการบริษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จาํกดั 
5. ประธานกรรมการบริษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จาํกดั 
6. ประธานกรรมการบริษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จาํกดั 
7. ประธานกรรมการบริษทั ศูนยก์ารแพทยไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
8. ประธานกรรมการบริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จาํกดั (มหาชน)  

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี 

มีคุณสมบติักรรมการตามกฏหมาย  และไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

: ใช่ 

ประวติัการกระทาํผดิกฏหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงั : ไม่มี 
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2. นายแพทย์ชาตรี ดวงเนตร 
ตาํแหน่ง กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม/ทีปรึกษาประธานคณะผูบ้ริหาร/ บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ 

จาํกดั (มหาชน) 
อาย ุ  74   ปี 
วฒิุการศึกษา • Fellow, American College of Medical Quality 

• Certified, American Board of Quality Assurance & Utilization Review Physicians 
• Fellow, American Academy of  Pediatrics 
• Certified, American Board of  Pediatrics 
• แพทยศาสตร์บณัฑิต  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั      

ประวติัการฝึกอบรม  • Directors Accreditation Program รุ่นที 54  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 
• วฒิุบตัร  หลกัสูตรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที 10 

ประวติัการทาํงาน • ผูอ้าํนวยการดา้นปฎิบติัการทางการแพทย ์ กลุ่มภูมิภาค โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ 
• ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ 
• Clinical Assistant Professor of Paediatrics, College of Medicine, Pennsylvania State 

University, Pennsylvania, USA 
• Chairman of the Board, Jameson Physician Hospital Organization, New Castle, 

Pennsylvania, USA 
• President, Lawrence Independent Physician Association, Lawrence County, 

Pennsylvania, USA 
• Physician Executive,  Jameson Health System,  New Castle, Pennsylvania, USA 
• Training courses in QA/UR/RM. American Board of Quality Assurance & 

Utilization Review Physicians, USA  
การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจด
ทะเบียนอืน 

ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอืน 
 

1. ประธานกรรมการบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จาํกดั 
2. ประธานกรรมการบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จาํกดั 
3. ประธานกรรมการบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จาํกดั 
4. ประธานกรรมการบริษทั เนชันแนลเฮลทแ์คร์ ซิสเตม็ส์ จาํกดั  
5. กรรมการบริษทั ประสิทธิe พฒันา จาํกดั (มหาชน) 
6. กรรมการบริษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จาํกดั 
7. กรรมการบริษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จาํกดั 
8. กรรมการบริษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จาํกดั 
9. กรรมการบริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จาํกดั (มหาชน) 
10. กรรมการบริษทั เปาโล เมดิค จาํกดั 
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11. กรรมการ บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จาํกดั 
12. กรรมการ บริษทั การแพทยส์ยาม จาํกดั 
13. กรรมการ บริษทั ศูนยก์ารแพทยไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
14. ประธานกรรมการB.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd. 
15. ประธานกรรมการ S.R. Property Investment Company Limited 
16. ประธานกรรมการSiem Reap Land Investment Company Limited 
17. ประธานกรรมการPhnom Penh First Property Co., Ltd. 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี 

มีคุณสมบติักรรมการตามกฏหมาย  และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

: ใช่ 

ประวติัการกระทาํผดิกฏหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงั : ไม่มี 
 

 
3. นายอฐั  ทองแตง 

ตาํแหน่ง กรรมการ/ ประธานคณะผูบ้ริหาร  

อาย ุ 44 ปี 

วฒิุการศึกษาและประวติัการ
ฝึกอบรม 

• Bachelor’s Degree of Science, Business Administration (Finance) San Francisco 
State University USA 
• Advanced Executive Program (AEP), Kellogg School of Management,  

Northwestern University, IL, USA 
• Executive Program for Senior Management (EXPSM), Fiscal Policy Research 

Institute Foundation, Thailand  
ประสบการณ์ • กรรมการบริษทั เฮลท ์เน็ตเวิร์ค จาํกดั (มหาชน) 

• กรรมการบริษทั เปาโล สมุทรปราการ จาํกดั 
• กรรมการบริษทั  เปาโล เมดิค จาํกดั 
• กรรมการบริษทั ศูนยก์ารแพทยไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
• กรรมการบริษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จาํกดั 
• กรรมการบริษทั ศิครินทร์ จาํกดั (มหาชน) 

ประวติัการฝึกอบรม • ประกาศนียบตัรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- Directors Accreditation Program (DAP)  
- Directors Certification Program (DCP) 
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA)  
- Audit Committee Program (ACP) 
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- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 
• หลกัสูตรผู้บริหารระดบัสูง รุ่นที# 13 (วตท. 13)/ สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 
• ประกาศนียบตัรหลกัสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทยส์าํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นที

2 (ปธพ) 
• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้ และการพาณิชย ์รุ่นที 10 (TEPCOT)  

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอืน 

 

1. กรรมการ/ประธานคณะผูบ้ริหาร บริษทั ประสิทธิe พฒันา จาํกดั (มหาชน) 
2. กรรมการ/ประธานคณะผูบ้ริหาร บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จาํกดั 
3. กรรมการ/ประธานคณะผูบ้ริหาร บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จาํกดั 
4. กรรมการ/ประธานคณะผูบ้ริหาร บริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จาํกดั (มหาชน) 
5. กรรมการ/ประธานคณะผูบ้ริหาร บริษทั การแพทยส์ยาม จาํกดั 
6. ประธานคณะผูบ้ริหาร บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จาํกดั 
7. ประธานคณะผูบ้ริหาร บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จาํกดั 
8. ประธานคณะผูบ้ริหาร บริษทั เปาโล เมดิค จาํกดั 
9. ประธานคณะผูบ้ริหาร บริษทั ศูนยก์ารแพทยไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
10. กรรมการบริษทั ไทรทอง พร๊อพเพอร์ตีX  จาํกดั 
11. กรรมการบริษทั ไทรทองธุรกิจ จาํกดั 
12. กรรมการบริษทั สาํนกักฎหมายวิชยั ทองแตง จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจด
ทะเบียนอืน 

• ไม่มี 

สดัส่วนในการถือหุน้ใน
บริษทั 

ไม่มี 

 
 

4. นายประดษิฐ์ ทีฆกลุ 
ตาํแหน่ง กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม/ กรรมการบริหาร/ทีปรึกษาประธานคณะผูบ้ริหาร/ 

กรรมการบริหารความเสียง/ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ/ บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ 
จาํกดั (มหาชน) 

อาย ุ 60ปี 

วฒิุการศึกษา • นิติศาสตร์บณัฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• เนติบณัฑิตไทย 
• ศิลปศาสตร์บณัฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ประวติัการฝึกอบรม • Directors Certification Program รุ่นที 29, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
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ไทย (IOD) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทั
จดทะเบียน 

1. กรรมการบริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) 
2. กรรมการบริษทั ธนบุรี เมดิเคิลเซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 
3. กรรมการ/รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารกลาง 
บริษทั การบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทั
อืน 

1. ประธานกรรมการบริษทั ประสิทธิe พฒันา จาํกดั (มหาชน) 
2. กรรมการบริษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จาํกดั 
3. กรรมการบริษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จาํกดั 
4. กรรมการบริษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จาํกดั 
5. กรรมการบริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จาํกดั (มหาชน) 
6. กรรมการบริษทั เปาโลเมดิค จาํกดั 
7. กรรมการบริษทั เปาโล สมุทรปราการ จาํกดั 
8. กรรมการบริษทั การแพทยส์ยาม จาํกดั 
9. กรรมการบริษทั ศูนยก์ารแพทยไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
10. กรรมการบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จาํกดั 
11. กรรมการบริษทั เนชันแนล เฮ็ลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จาํกดั 
12. ประธานกรรมการบริษทั รอยลับางกอกเฮล็ธ์แคร์ จาํกดั  
13. ประธานกรรมการบริษทั เอ. เอน็. บี. ลาบอราตอรี  (อาํนวยเภสชั) จาํกดั 
14. ประธานกรรมการบริษทั กรุงเทพเซฟดรักจาํกดั 
15. ประธานกรรมการบริษทั เซฟดรักเซ็นเตอร์ จาํกดั 
16. กรรมการบริษทัเยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) 
17. กรรมการ บริษทั บีดีเอม็เอส เวลเนส คลีนิค จาํกดั 
18. ประธานกรรมการ บริษทั บีดีเอม็เอส เทรนนิง จาํกดั 
19. ประธานกรรมการ บริษทั บีดีเอม็เอส จดัการทรัพยสิ์น จาํกดั 
20. กรรมการ บริษทั บีดีเอม็เอส แอคเคาทติ์Xง จาํกดั 
21. กรรมการบริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จาํกดั 
22. กรรมการบริษทับางกอกแอร์เวยโ์ฮลดิXง จาํกดั 
23. กรรมการ บริษทั ครัวการบินกรุงเทพ จาํกดั  
24. กรรมการ บริษทั บริการภาคพืXนการบินกรุงเทพเวิลดไ์วดไ์ฟลทเ์ซอร์วิส จาํกดั 
25. กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก ้จาํกดั 
26. กรรมการบริษทั สินสหกล จาํกดั 
27. กรรมการบริษทั ไทยปิโตรเลียมเซอร์วิส จาํกดั 
28. กรรมการบริษทั ปราสาททองโอสถ จาํกดั 
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29. กรรมการบริษทั สบาย สบาย นิเวศน ์จาํกดั 
30. กรรมการบริษทั สบาย สบาย สุโขทยั จาํกดั 
31. กรรมการบริษทั บริษทั เดอะ วนั เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี 

มีคุณสมบติักรรมการตามกฏหมาย  และไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

: ใช่ 

ประวติัการกระทาํผิดกฏหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงั : ไม่มี 

 
5.  นางนฤมล  น้อยอํ#า 

ตาํแหน่ง ประธานเจา้หนา้ทีบริหารดา้นการเงิน/ กรรมการบริหารความเสียง 
บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 

อาย ุ 61 ปี 
วฒิุการศึกษา • ปริญญาโทดา้นบริหารธุรกิจ (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลยันอร์ทเท็ก

ซสัสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บนัฑิต (เกียรตินิยม) การเงินและการคลงั จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
ประวติัการฝึกอบรม • หลกัสูตร “นกับริหารระดบัสูงดา้นการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” 

(วธอ.) รุ่นที 3 สถาบนัวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม 
• ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นที 15  สถาบนัวิทยาการตลาดทุน  

(วตท.) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
• TLCA Leadership Development Program “Enhancing Competitiveness” จดัโดย 

สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย ร่วมกบัสถาบนั IMD 
• หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สาํหรับนกับริหารระดบัสูง 

รุ่นที 13 สถาบนัพระปกเกลา้ (ปปร.13) 
• Successful Formulation & Execution of Strategy Class 6/2010จดัโดย สมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
• Directors Certification Program รุ่นที 107, จดัโดย สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย 
• Financial Executive Development Program รุ่นที 12จดัโดย The Thai Institute of 

Banking and Finance for Executives from Financial Institutions 
• Applied International Management Program, Sweden จดัโดยรัฐบาลสวีเดน 

ประสบการณ์ • ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายวาณิชธนกิจ  ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
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• ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายการเงิน บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษทั
จดทะเบียนอืน 

1. กรรมการ บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) 
2. กรรมการ บริษทั การบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทั
อืน 

1. กรรมการ สมาคมบริษทัจดทะเบียน 
2. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จาํกดั 
3. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั 
4. กรรมการ บริษทั ประสิทธิe พฒันา จาํกดั (มหาชน) 
5. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จาํกดั 
6. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จาํกดั 
7. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จาํกดั 
8. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จาํกดั (มหาชน) 
9. กรรมการ บริษทั เปาโลเมดิค จาํกดั 
10. กรรมการ บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จาํกดั 
11. กรรมการ บริษทั การแพทยส์ยาม จาํกดั 
12. กรรมการ บริษทั ศูนยก์ารแพทยไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
13. กรรมการบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จาํกดั 
14. กรรมการบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็อินเตอร์เนชันแนล จาํกดั 
15. กรรมการบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จาํกดั 
16. กรรมการPhnom Penh Medical Services Co., Ltd. 
17. กรรมการ บริษทั บีดีเอม็เอส เวลเนส คลีนิค จาํกดั 
18. กรรมการบริษทั บีดีเอม็เอส เวลเนส รีสอร์ท จาํกดั 
19. ประธานกรรมการ บริษทั บีดีเอม็เอส แอคเคาทติ์Xง จาํกดั 
20. ประธานกรรมการ บริษทั กรุงเทพประกนัสุขภาพ จาํกดั(มหาชน) 
21. ประธานกรรมการ บริษทั กรุงเทพพรีเมียร์ นายหนา้ประกนัภยัจาํกดั 
22. กรรมการ บริษทั เนชันแนล เฮ็ลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จาํกดั 
23. กรรมการ บริษทั กรีนไลน ์ซินเนอร์จีX  จาํกดั 
24. กรรมการ บริษทับางกอก มีเดีย แอนด ์บรอดคาสติXง จาํกดั 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี 
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6. นางสาวเกษรา  วงศ์เกตุ 
ตาํแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ /เลขานุการบริษทั 
วฒิุการศึกษาและประวติัการ
ฝึกอบรม 

• Directors Certification Program รุ่นที 166/2555, Thai Institute of Directors 
Association 
• Anti – Corruption : The Practical Guide รุ่นที 28/2559 
• Role of the Nomination and Governance Committee รุ่นที 5/2556, Thai Institute of 

Directors Association  
• Role of the Compensation Committee รุ่นที 16/2556, Thai Institute of Directors 

Association 
• Company Secretary Program, Thai Institute of Directors Association 
• บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการเงินการธนาคารคณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประสบการณ์ • ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 

• ผูจ้ดัการส่วนสินเชืออาวโุส  ธนาคารศรีนคร จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ 
• ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน บริษทั บีอีซี เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
• ผูช่้วยผูจ้ดัการส่วนสินเชือ  บริษทเงินทุนหลกัทรัพยน์วธนกิจ จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจด
ทะเบียนอืน 

ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอืน 1. กรรมการบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จาํกดั  
2. กรรมการบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงราย จาํกดั 
3. กรรมการบริษทั สมิติเวช ศรีราชา จาํกดั   
4. กรรมการบริษทั สมิติเวช ชลบุรี จาํกดั   
5. กรรมการ บริษทั ประสิทธิe พฒันา จาํกดั (มหาชน) 
6. กรรมการบริษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จาํกดั 
7. กรรมการบริษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จาํกดั 
8. กรรมการบริษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จาํกดั 
9. กรรมการบริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จาํกดั (มหาชน) 
10. กรรมการบริษทั เปาโลเมดิค จาํกดั 
11. กรรมการบริษทั เปาโล สมุทรปราการ จาํกดั 
12. กรรมการบริษทั การแพทยส์ยาม จาํกดั 
13. กรรมการบริษทั ศูนยก์ารแพทยไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
14. กรรมการบริษทั เซฟดรักเซ็นเตอร์ จาํกดั 
15. กรรมการบริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั 
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16. กรรมการบริษทั รอยลับางกอกเฮล็ธ์แคร์ จาํกดั  
17. กรรมการบริษทั กรุงเทพประกนัสุขภาพ จาํกดั (มหาชน) 
18. กรรมการบริษทั กรุงเทพพรีเมียร์ นายหนา้ประกนัชีวิต จาํกดั 

สดัส่วนในการถือหุน้ในบริษทั ไม่มี 

 
7. นายธนาคม แมนธนานนท์ 

ตาํแหน่ง กรรมการบริษทั 

อาย ุ 51 ปี 

วฒิุการศึกษาและประวติัการ
ฝึกอบรม 

แพทยศาสตร์บณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

วฒิุบตัรวิสัญญีวิทยา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ   ( Ex – MBA ) มหาวิทยาลยับูรพา 

นิติศาสตร์บณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประกาศนียบตัรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• Audit Committee Program (ACP) 

• Directors Accreditation 

• Program (DAP) 

• Directors Certification Program (DCP) 

• Financial for Non-Finance Director (FND) 
ประสบการณ์ วิสญัญีแพทย ์ บริษทั โรงพยาบาลศรีราชานครจาํกดั (มหาชน) 
ตาํแหน่งงานอืน กรรมการและผูอ้าํนวยการ  บริษทั โรงพยาบาลศรีราชานครจาํกดั (มหาชน) 

สดัส่วนในการถือหุน้ในบริษทั ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จาํกัด (มหาชน) 
  

78 แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี  56-1 

 

หมายเหตุ   ชือและจาํนวนกรรมการซึ งมีอาํนาจลงลายมือชือแทนบริษทัคือ นายอฐั  ทองแตง หรือ นายธนาคม 
แมนธนานนท ์หรือ นายชาตรี  ดวงเนตร หรือ นายประดิษฐ์ ทีฆกุล หรือ นางนฤมล นอ้ยอํา หรือ นางสาวเกษรา วงศเ์กตุ
กรรมการสองในหกคนนีXลงลายมือชือร่วมกนั และประทบัตราสําคญัของบริษทัในกิจการทุกเรือง ยกเวน้เอกสารหรือ
สญัญาใดๆทีเกียวขอ้งกบั 

(ก) ธุรกรรมหรือนิติกรรมทีเกียวกบัการกูย้ืม (ยกเวน้การกูย้ืมกบับริษทัในเครือ) หรือการคํXาประกนั 
(ข) ธุรกรรมหรือนิติกรรมประเภทการซืXอ ขาย จาํหน่าย จ่ายโอนสงัหาริมทรัพย ์ทีมีมลูค่าเกิน 
      กวา่ 50,000,000 บาท 

(ค) ธุรกรรมหรือนิติกรรมประเภทการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพยที์มีกาํหนดเวลาเกินกว่า 3 ปี หรือ
ธุรกรรมหรือนิติกรรมประเภทการจาํหน่ายจ่ายโอน หรือการไดม้าซึ งอสังหาริมทรัพย ์หรือธุรกรรม 
หรือนิติกรรมประเภทการจาํนาํ จาํนอง หรือก่อภาระผกูพนัเหนือทรัพยสิ์นใด ๆ 

ง( ) ธุรกรรมหรือนิติกรรมประเภทการเขา้เป็นผูถื้อหุ้นหรือหุ้นส่วนหรือออกจากการเป็นผูถื้อหุ้นหรือ
หุน้ส่วนในนิติบุคคลใดๆ ทีมีมลูค่าเกินกวา่ 50,000,000 บาท 

(จ) การยืนจดทะเบียนเปลียนแปลงแกไ้ขอาํนาจลงลายมือชือของกรรมการเพือผกูพนับริษทั หรือ 
(ฉ) การเปิดหรือปิดบญัชีเงินฝากหรือการเปลียนแปลงแกไ้ขอาํนาจลงลายมือชือของบุคคลใดอนัเกียวขอ้ง

กบับญัชีเงินฝากธนาคารหรือสถาบนัการเงินใด ๆ ของบริษทั 

ให้นายอัฐ ทองแตง หรือ นายธนาคม แมนธนานนท์ ลงลายมือชือร่วมกับนายชาตรี ดวงเนตร หรือ          
นางนฤมล นอ้ยอํา หรือ นางสาวเกษรา วงศเ์กตุ รวมเป็นสองคน และประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จาํกัด (มหาชน) 
  

79 แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี  56-1 

 

การถือหุ้นของผู้บริหารในบริษัท 
 

ผู้บริหารบริษัท สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ประเภทกรรมการ 

1. นายแพทยจุ์ลเดช ยศสุนทรากุล -ไม่มี - เป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั 

2. นายอฐั ทองแตง -ไม่มี - เป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั 

3. นายแพทยช์าตรี ดวงเนตร -ไม่มี - เป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั 

4. นางนฤมล นอ้ยอํา -ไม่มี - เป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั 

5. นายประดิษฐ ์ ทีฆกุล -ไม่มี - เป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั 

6. นางสาวเกษรา วงศเ์กตุ -ไม่มี- เป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั 
7. นายแพทยธ์นาคม แมนธนานนท ์ -ไม่มี- เป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั 
8.นายแพทยช์าญชยั ลีXสมประสงค ์ -ไม่มี- - 
9.นางมณีนาฎ พฒันกลู -ไม่มี- - 
10.นางหฤทยั สุรินทร์แกว้ -ไม่มี- - 

11.นางรัตติกานต ์ จินะราช -ไม่มี- - 

12.นางกิงกาญจน์ ตนัติเวชกุล -ไม่มี- - 

13.นางณีรนุช เจริญเดชธนกิจ -ไม่มี- - 

14.นางปวณีา ฤกษจ์ารี -ไม่มี- - 

15.นายสมนึก คงนมนาน -ไม่มี- - 

16.นางสาวรุ่งทิพา กระชัXน -ไม่มี- - 

17.นางสาวจตุพร แววงาม -ไม่มี- - 

18.นางรัชนี เจริญเขต -ไม่มี- - 
19.นางสาวนนัทน์ภสั นินนาทนนท ์ -ไม่มี- - 
20.นางสาวรุ่งฤดี แกว้เยืXอง -ไม่มี- - 
21. นางสาวลดัดาวลัย ์ อะโข -ไม่มี- - 
22.นางนุจรินทร์ เกิดแดง -ไม่มี- - 
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รายละเอียดของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทที#มีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการผู้บริหารหรือ     
ผู้ถือหุ้นในบริษัท และบริษัทที#เกี#ยวข้อง ณ วันที# 31 ธันวาคม 2561 

 

รายชื#อกรรมการ / ผู้บริหาร 
บมจ.โรงพยาบาลศรีราชานคร บมจ.ประสิทธิmพฒันา 

ตาํแหน่ง ถือหุน้ (%) ตาํแหน่ง ถือหุน้ (%) 

นายอฐั    ทองแตง กรรมการ _ กรรมการ _ 
นายธนาคม  แมนธนานนท ์ กรรมการ _ กรรมการ _ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จาํกัด (มหาชน) 
  

81 แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี  56-1 

 

( เอกสารแนบ 2 ) 
 

รายละเอียดเกี#ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
-ไม่มี - 

 
 
 


