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1. ข้ อมูลทัว# ไป
บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน) ประกอบธุ รกิจสถานพยาบาล ในนาม โรงพยาบาล
พญาไทศรี ราชา ( Phyathai Sriracha General Hospital ) ให้บริ การด้านรักษาพยาบาลทัXงผูป้ ่ วยนอกและ
ผูป้ ่ วยใน ในระดับตติยภูมิขX นั พืXนฐาน (Basic Tertiary) ตลอด 24 ชัวโมง มีแพทย์ผูเ้ ชี ยวชาญเฉพาะทาง
หลากหลายสาขา พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื องมือทีทันสมัย จึงสามารถให้บริ การรักษาพยาบาลได้
กับผูป้ ่ วยเกือบทุกประเภท
โรงพยาบาลพญาไทศรี ราชา เริ มก่อตัXงเมือปี 2535 ในนาม “ บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร
จํากัด ” ( Sriracha Nakorn General Hospital Co., Ltd. ) โดยเกิดจากความร่ วมมือของ 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ผูป้ ระกอบการโครงการศรี ราชานคร, กลุ่ มแพทย์ทอ้ งถิ นและบริ ษทั ประสิ ทธิe พัฒนาจํากัด (มหาชน) ผู ้
ประกอบธุ รกิ จโรงพยาบาลพญาไท โดยมีเหตุผลสําคัญเพือตอบสนองความต้องการใช้บริ การโรงพยาบาล
เอกชนของประชาชนท้องถิ นและจังหวัดข้างเคียง ซึ งขณะนัXนการให้บริ การของโรงพยาบาลเอกชนยังไม่
เพียงพอกับความต้องการ บริ หารงานด้วยทุนจดทะเบียนเริ มแรก 1,000,000 บาท (หนึ งล้านบาทถ้วน) ต่อมา
ณ วันที 31 มกราคม 2548 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 359,541,800 บาท และเรี ยกชําระแล้ว 359,541,800 บาท
โรงพยาบาลพญาไทศรี ราชาเป็ นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 257 เตียงตัXงอยู่ เลขที 90 ถนนศรี ราชา
นคร 3 ตําบลศรี ราชา อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ซึงอยูภ่ ายในโครงการศรี ราชานคร ใจกลางอําเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี เริ มเปิ ดให้บริ การเมือเดือนกันยายน 2538 ใช้งบประมาณการลงทุนทัXงสิX นประมาณ 740 ล้าน
บาท รองรั บ ผูป้ ่ วยนอกได้ไ ม่ เกิ น 2,500คนต่ อวัน ในปี 2542 โรงพยาบาลได้เข้า โครงการประกันสั ง คม
ปั จจุบนั มีผปู ้ ระกันตนทีขึXนทะเบียนไว้กบั โรงพยาบาลพญาไทศรี ราชาจํานวนกว่า 160,051ราย
โรงพยาบาลได้ก้า วสู่ ค วามเป็ นโรงพยาบาลเอกชนที ทันสมัย สมบู รณ์ แบบ มี จุดเน้นด้านพัฒนา
คุณภาพการบริ การ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยพัฒนาตามกรอบของระบบมาตรฐานในระดับสากลต่าง
ๆ ดังนีX
ในปี 2543 โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 ทุกระบบ
ในปี 2546 โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000
ในปี 2552 โรงพยาบาลพญาไทศรี ราชาได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
ว่าได้มาตรฐานคุณภาพ HA( Hospital Accreditation ) และผ่านมาตรฐานโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ (HPH)
ในปี 2553 โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 , ได้รับการรับรอง
มาตรฐานระบบการจัดการสิ งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 , ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้าน
อาชี วอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน OHSAS 18001 : 2007 , ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย CODEX GMP&HACCP , ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบตั ิการ ISO 15189 : 2007 ,
โรงพยาบาลยังได้ดาํ เนิ นโครงการอนุ รักษ์พลังงานจนได้รับรางวัลระดับ ASEAN 1 รางวัลและระดับประเทศ 3
รางวัล และโรงพยาบาลยังคงมุ่งมันทีจะดําเนิ นโครงการอนุ รักษ์พลังงานเพือเป็ นการแสดงความรับผิดชอบต่อ
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สังคม โดยได้จดั สั มมนาเผยแพร่ ความสําเร็ จด้านการอนุ รักษ์พลังงานในเดื อนพฤศจิ กายน 2553 การจัดหา
มาตรการในการประหยัดพลังงาน โดยการสร้างจิตสํานึกให้กบั พนักงานทุกคนให้ใช้พลังงานให้คุม้ ค่า
ในปี 2554 ได้รั บ การรั บ รองมาตรฐานระบบการจัด การความปลอดภัย ของสารสนเทศ ISO
27001:2005 ซึ งเป็ นโรงพยาบาลแห่ งแรกในประเทศไทยที ได้รับรองมาตรฐานนีX , ได้รับ รองมาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริ การสุ ขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิ ริราชสมบัติครบ 60 ปี (Hospital Accreditation
& Health Promoting Hospital ; HA&HPH) จากสถาบันรับรองคุณภาพสภาพพยาบาล (องค์การมหาชน) ซํXา
เป็ นครัXงที 1 และ โรงพยาบาลมีความมุ่งมันทีจะดําเนิ นการเรื องการอนุ รักษ์พลังงานอย่างต่อเนื อง โดยได้ส่งผล
งานอนุ รักษ์พลังงานเข้าประกวดรางวัลระดับประเทศ ประเภททีมงาน ซึ งได้รับรางวัล Thailand Energy Award
รางวัลอนุรักษ์พลังงานดีเด่นระดับประเทศ ประเภททีมงานเพิมอีก 1 รางวัล ซึ งเป็ นปี ที 2 ติดต่อกันทีได้รับรางวัล
นีX ทําให้ได้รับรางวัลอนุรักษ์พลังงานดีเด่นในปี 2553 – 2554 ทัXงหมดแบ่งเป็ น
- ระดับประเทศ
4
รางวัล
- ระดับ ASEAN
1
รางวัล
ในปี 2557 ได้รับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริ การสุ ขภาพฉบับเฉลิ มพระเกี ยรติฉลองสิ ริราช
สมบัติครบ 60 ปี (Hospital Accreditation & Health Promoting Hospital ; HA&HPH) จากสถาบันรับรอง
คุณภาพสภาพพยาบาล (องค์การมหาชน) ซํXาเป็ นครัXงที 2
ในปี 2558 โรงพยาบาลได้รับการรับรอง ISO 27001:2013 และได้รับการรับรอง ISO 15189:2012 ,
ISO 15190:2003 ซึ งเป็ นมาตรฐานรับรองคุณภาพและความปลอดภัยทางห้องปฏิบตั ิการ
ในปี 2559 ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระบบการบริ หารคุณภาพ ISO 9001:2015 , ได้รับการ
รั บ รองมาตรฐานในการให้บริ การด้า นเทคโนโลยีช่ วยการเจริ ญพันธุ์ ทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองเด็กทีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558
ในปี 2560 ได้รับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริ การสุ ขภาพฉบับเฉลิ มพระเกี ยรติฉลองสิ ริราช
สมบัติครบ 60 ปี (Hospital Accreditation & Health Promoting Hospital ; HA&HPH) จากสถาบันรับรอง
คุณภาพสภาพพยาบาล (องค์การมหาชน) ซํXาเป็ นครัXงที 3
และในปี 2561 ได้รับการรั บรองคุ ณภาพมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011,
มาตรฐานระบบการจัดการสิ งแวดล้อม ISO 14001:2015 ฉบับปั จจุบนั , ได้รับการรับรองมาตรฐานในการ
ให้บริ การด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กทีเกิ ดโดยอาศัย
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558
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2. ปัจจัยความเสี# ยง
ปั จจัยความเสี ยงทีเกิดขึXนและมีผลกระทบต่อบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
ความเสี ยงด้านการรักษาพยาบาล
ทางโรงพยาบาลได้ดาํ เนินการพัฒนาคุณภาพตามกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลและโรงพยาบาล
สร้างเสริ มคุณภาพ (Hospital Accreditation & Health Promoting Hospital) ร่ วมกับการนํามาตรฐาน JCI ด้าน
กระบวนการมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุ ณภาพ โดยเน้นกระบวนการ การให้บริ การพยาบาลและการ
รักษาผูป้ ่ วย ซึ งจะยึดหลักความปลอดภัยของผูป้ ่ วยและพนักงานเป็ นสําคัญ (Patient and Personel Safety)
อนึ งโรงพยาบาลได้ผา่ นการรับรองมาตรฐาน Reaccreditation HA ในปี 2560 ทีผ่านมาซึ งมีอายุการรับรอง
กําหนด 3 ปี
นอกจากนีX ระบบพัฒนาคุณภาพยังได้ใช้แนวทางของ ISO ต่างๆ ได้แก่ HACCP, ISO 9001, ISO
15189, ISO 14001/OHSAS และ ISO 27001 มาใช้พฒั นากระบวนการปฏิบตั ิงานในด้านต่างๆ เช่น ด้านการ
ประกอบอาหารให้แก่ผปู ้ ่ วย , ระบบเอกสาร, ห้องตรวจวิจยั , ระบบสิ งแวดล้อมและอาชี วอนามัย และระบบ
IT เป็ นต้น
ความเสี ยงในปี 2560-62 ด้านการดูแลรักษาพยาบาลทีสําคัญ 4 อันดับแรกคือ
1 การวินิจฉัย / การรักษาพยาบาลล่าช้า โรคทีสําคัญ คือ การติดเชืX อรุ นแรง (Sepsis) การบาดเจ็บ
รุ นแรง ( Multiple trauma ) จึงมีการจัดตัXงทีม PCT Sepsis ขึXน เพือการประเมินติดตามกระบวนการดูแลรักษา
ผูป้ ่ วยกลุ่ มนีX ให้ได้มาตรฐาน มี การประชุ มเพือปรั บเปลี ยนแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยกลุ่ มนีX คื อ ปรับการเฝ้ า
ระวังผูป้ ่ วยด้วย MEWS (Medical Early Warning Signs ) ทําให้คน้ หาและวินิจฉัยได้เร็ วขึXน เปลียนสถานที
เจาะเลือดเพือตรวจวินิจฉัยจาก ICU เป็ น Emergency Room ทําให้สามารถให้ยาฆ่าเชืX อได้เร็ วขึXน ส่ งผลให้
อัตราตายลดลงอย่างต่อเนือง จนได้รับการเชิญจาก สรพ. ให้เผยแพร่ แนวทางการดูแลในเวที Best in change
และในปี 2561 มีการจัดตัXง PCT Trauma โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ ประเมิน ค้นหา ประเด็นปั ญหาที
เกิดในกระบวนการดูแลรักษาผูบ้ าดเจ็บรุ นแรง นํามาวิเคราะห์หาโอกาสพัฒนาการดูแลรักษาให้ได้มาตรฐาน
และ มีแผนทีจะพัฒนาเป็ น Trauma center level 2 ภายในปี 2562
2 ความปลอดภัยจากการใช้ยา (Medication safety ) มี 4 ประเด็นปั ญหาคือ
2.1 แพ้ยาซํXา (Repeated ADR) มักเกิดกับยากลุ่ม NSAIDs คณะกรรมการยาจึงมีมติให้นาํ
ยากลุ่มนีX ออกจากหอผูป้ ่ วยทัXงหมด คือต้องเบิกจ่ายผ่านห้องยาซึ งจะมีเภสัชกรช่วยคัด
กรองความปลอดภัยก่อนทุกครัXง ปั ญหาจึงลดลง
2.2 ประเด็นการให้ยา High alert drugs ซึ งเป็ นยาทีมีอนั ตรายสู ง ถึงแม้จะมีอุบตั ิการณ์ใน
ระดับตํา แต่หากเกิ ดปั ญหาแม้เพียงรายเดียวก็อาจผลกระทบทีรุ นแรง จึงต้องควบคุ ม
การใช้ การจัดเก็บ การเบิกจ่าย การบริ หารยา และมีการเฝ้ าระวัง อย่างเหมาะสมทุ ก
บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)
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ขัXนตอน คณะกรรมการยาจึงจัดทํา HAD matrix เพือให้เป็ นคู่มือแก่วิชาชี พต่างๆ ที
เกียวข้องใช้ในการปฏิบตั ิได้อย่างชัดเจนและเป็ นมาตรฐานทัXงองค์กร ในปี 2561 มีการ
จัดทํา HAD card เพือให้ผปู ้ ฏิบตั ิเข้าภึงแนวทางการดูแลรักษาได้โดยง่าย
2.3 ผลข้างเคียงจากให้ยาทีรุ นแรง มีการเฝ้ าระวัง และแนวทางป้ องกันการเกิดปั ญหานีX ใน
ยาทีมีผลข้างเคียงสู ง เช่น การคัดกรองโรคไตก่อนการฉี ดสารทึบรังสี ทุกราย ทีผ่านมา
จึงเกิ ดปั ญหาน้อย การคัดกรองปั ญหาจากการใช้ยา Warfarin โดยใช้ Trigger alert
when INR > 5 ทําให้สามารถตรวจพบผูป้ ่ วยกลุ่มเสี ยงได้โดยเร็ ว ซึ งจะสามารถ
ป้ องกันผลกระทบจากยาเกินขนาดได้ในระดับหนึง
2.4 ปฏิกิริยาระหว่างยา มีการใช้ soft ware ช่วยในการคัดกรองปั ญหา และหากยาคู่ใดทีมี
ปฏิกิริยารุ นแรงจนอาจทีให้เสี ยชี วิตหรื ออวัยวะได้ soft ware จะห้าม (block) การสังใช้
ยาคู่นX นั
3 การติดเชืX อในโรงพยาบาล ได้แก่ การติดเชืX อในผูป้ ่ วยทีใช้เครื องช่ วยหายใจ (VAP) และใส่
สายสวนปั สสาวะ (CAUTI) ซึ งรับผิดชอบโดยทีม ICC ก็มีการนํา VAP bundle , CAUTI
bundle ใช้เป็ นแนวทางทางในดูแลเฝ้ าระวังและป้ องกัน ทําให้เกิ ดการติดเชืX อดังกล่าวลดลง
เป็ นไปตามเป้ าหมายและมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนือง
4 พลัดตกหกล้ม ทีมคุณภาพได้มีการปรับแนวทางในการประเมินความเสี ยงใหม่ มีนวัตกรรม
ในการเฝ้ าระวังโดยใช้ Bed alarm ปรับเปลียนสภาพแวดล้อมในห้องนํXาให้ป้องกันลืน ปรับ
เตียงในหอผูป้ ่ วยเด็กให้อยูใ่ นระดับตําทําให้ปัญหาลดง
นอกจากนีX ยงั มีทีมนําอืนๆ เช่ น ENV ,Equip, UMC, SET ทําหน้าทีวางแนวทางการดูแล ค้นหา
ประเมิน กระบวนการทางบริ การและทางคลี นิกในประเด็นอืนๆ เพือพัฒนาคุณภาพและป้ องกันความเสี ยง
อืนๆ อย่างต่อเนื อง ทําให้ในปี 2560 ทีผ่านมา จึงผ่านการประเมิน และได้รับรอง HA reaccreditation ได้ใน
การประเมินรอบเดียว
ด้านความเสี ยงของพนักงาน มีการปรับปรุ งพัฒนาดังนีX
1 ปรั บ สภาพแวดล้อมในการทํางาน เช่ น ห้องแยกโรค แนวทางคัดกรองโรคติ ดต่ อร้ า ยแรงเพื อ
ป้ องกันการแพร่ ระบาด
2 ใช้เครื องมือทีทําให้การสัมผัสผูป้ ่ วยลดลง เช่น เครื องมืออัตโนมัติต่างๆ
3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
4 ด้านสุ ข ภาพ มี สถานที ให้พ นักงานออกกําลังกายที เหมาะสม ที ชัXนดาดฟ้ า มี การตรวจสุ ขภาพ
พนักงานตามความเสี ยงทัXงจากการทํางาน อายุ และ
อนึ งทาง รพ.ได้รับรางวัล Thailand Healthiest Award จากบริ ษทั AIA ประเทศไทย ในปี 2561 อีก
ด้วย
บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั เริ มประกอบธุ รกิจสถานพยาบาลเมือปี 2538 ภายใต้ชือ “โรงพยาบาลพญาไทศรี ราชา” เป็ น
โรงพยาบาลเอกชนขนาด 257 เตี ยง ให้บริ การด้านรั กษาพยาบาลทัXงผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน ตลอด 24
ชัวโมง มีแพทย์ผเู ้ ชียวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขา พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื องมือทีทันสมัย
จึ ง สามารถให้ บ ริ ก ารรั ก ษาพยาบาลได้ก ับ ผูป้ ่ วยเกื อบทุ ก ประเภท โดยมี บ ริ ษ ทั ประสิ ท ธิe พัฒ นา จํา กัด
(มหาชน) เข้าถือหุ ้นในบริ ษทั ในสัดส่ วนร้อยละ 17.19 และทําสัญญาจ้างบริ หารโรงพยาบาล มีอายุสัญญา
10 ปี นับแต่เริ มเปิ ดดําเนินการอย่างเป็ นทางการเมือวันที 5 กันยายน 2538
เมือวันที 18 มกราคม 2549 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาแปลงหนีX เป็ นทุ นกับบริ ษทั ประสิ ทธิe พัฒนา จํากัด
(มหาชน) ทําให้สัดส่ วนการถื อหุ ้นของ บริ ษทั ประสิ ทธิe พัฒนา จํากัด (มหาชน) เพิมขึXนเป็ นร้ อยละ 33 และ
สัญญาจ้างบริ หารโรงพยาบาล ระหว่าง บริ ษทั กับ บริ ษทั ประสิ ทธิeพฒั นา จํากัด (มหาชน) เป็ นอันสิX นสุ ดลง
ในปี 2560 บริ ษทั ประสิ ทธิe พฒั า จํากัด (มหาชน) ได้ถือหุ น้ เพิมขึXนเป็ นร้อยละ 75.25
การบริ การรักษา
โรงพยาบาลให้บริ การรักษาพยาบาลสําหรับผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยในตลอด 24 ชัวโมงโดยมีแพทย์
ผูเ้ ชี ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขา พร้ อมอุ ป กรณ์ ท างการแพทย์และเครื องมื อที ทันสมัย โดยแบ่ ง
ประเภทการให้บริ การได้เป็ น 2 ประเภทหลัก คือ ผูป้ ่ วยใน และผูป้ ่ วยนอก ดังนีX
 ผูป้ ่ วยใน โรงพยาบาลมีจาํ นวนห้องพักและเตียงคนไข้ พร้อมสิ งอํานวยความสะดวกและ
อุปกรณ์ฉุกเฉิ นต่าง ๆ เพือบริ การผูป้ ่ วยทีต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ ง
ต้องอยูใ่ นความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด โดยได้จดั ห้องพักบริ การผูป้ ่ วยไว้รักษา
ตัวในโรงพยาบาล รวม 240 ห้อง 257 เตียง
 ผูป้ ่ วยนอก มีแพทย์ผเู ้ ชียวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขาพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และ
เครื องมือทีทันสมัย จึงสามารถให้บริ การรักษาพยาบาลได้กบั ผูป้ ่ วยเกือบทุก
ประเภท และสามารถรองรับผูม้ าใช้บริ การได้ 2,500 คนต่อวัน
การดําเนิ นงาน : โรงพยาบาลดําเนิ นงานโดยแบ่งการบริ หารงานออกเป็ น 3 ฝ่ าย คือ ฝ่ ายการแพทย์
ฝ่ ายการพยาบาลและฝ่ ายบริ หาร
ฝ่ ายการพยาบาล

ฝ่ ายการแพทย์
 แ พ ท ย์ แ ล ะ ทั น ต
แพทย์
 ส่ วนบริ หารคุณภาพ
และความปลอดภัย
 แผนกรังสี
 แผนกกายภาพ
 แผนกวิจยั
 แผนกเภสัชกรรม

บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)






ส่ วนบริ การพยาบาล 1
ส่ วนบริ การพยาบาล 2
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ส่ วนบริ การพยาบาล 4
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ฝ่ ายบริหาร







ส่ วนตรวจสุ ขภาพเคลือนที
ส่ วนบริ หารทรัพยากรสุ ขภาพ
ส่ วนสนับสนุนบริ การ
ส่ วนพัฒนาธุรกิจ
ส่ วนเวชสารสนเทศ
ส่ วน Manage Care
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โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท
(หน่ วย : พันบาท)

โครงสร้ างรายได้

2559

2560

2561

มูลค่ า

%

มูลค่ า

%

มูลค่ า

%

 แผนกผูป้ ่ วยนอก

1,258,147

43.7

1,257,583

44.5

1,312,376

43.6

 แผนกผูป้ ่ วยใน

1,589,026

55.2

1,541,040

54.5

1,663,045

55.2

29,011

1.0

29,358

1.0

37,829

1.3

2,876,184

100

2,827,981

100

3,013,249

100

 รายได้ค่ายาและเวชภัณฑ์

715,165

24.9

746,899

26.4

825,101

27.4

 ค่าตรวจรักษาแพทย์

564,741

19.6

581,544

20.6

624,916

32.4

 ค่าวัสดุการแพทย์และวัสดุสิXนเปลือง

941,124

32.7

881,131

31.2

976,524

32.4

 ค่าห้องและบริ การ

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

2,876,184

100

2,827,981

100

3,010,978

100

ตามประเภทผู้ป่วย

 อืน ๆ

รวม
ตามประเภทการให้ บริการ

รวม

เป้ าหมายการดําเนินธุ รกิจ
- EBITDA on sales 23%
- Customer highly satisfaction rate 90%
- รายได้รวม เฉลียทัXงปี 3,150 ล้านบาท

บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)
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4. การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
( 1 ) ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษทั ประกอบธุ รกิจสถานพยาบาลเพียงอย่างเดียว โดยแบ่งประเภทการให้บริ การ ดังนีX
 แผนกตรวจสุ ขภาพ ให้บริ การตรวจสุ ขภาพต่าง ๆ เช่น
- บริ การตรวจสุ ขภาพก่อนเข้างาน
- บริ การตรวจสุ ขภาพก่อนทําประกันทัXงรายเดียวและรายกลุ่ม ทัXงเด็กและผูใ้ หญ่ ทุกบริ ษทั
ประกัน
- บริ การตรวจสุ ขภาพทัวไป ทัXงชายและหญิง มีทX งั โปรแกรมประหยัดและโปรแกรม
ตรวจอย่างละเอียด
- บริ การตรวจสุ ขภาพวัยทอง ผูส้ ู งอายุทX งั ชายและหญิง
- บริ การตรวจสุ ขภาพนอกสถานที ในบริ ษทั โรงงานต่าง ๆ
 แผนกตา ให้บริ การตรวจรักษาโรคตาทุกชนิ ดด้วยเครื องมือทีทันสมัย เช่น
- บริ การวัดสายตาคนปกติ สายตาสัXน- ยาว - เอียง ตาบอดสี ด้วยเครื องมือพิเศษ
- บริ การรักษาโรคตาด้วยเลเซอร์
- บริ การตรวจรักษาโรคต้อหิ น ต้อกระจก ต้อเนืXอ เป็ นต้น
- บริ การตรวจรักษาอาการผิดปกติของตาทีเป็ นมาแต่กาํ เนิ ด เช่น ตาเหล่ ตาเข เป็ นต้น
- บริ การให้คาํ ปรึ กษาและรักษาปั ญหาเกียวกับโรคตา
- บริ การแว่นสายตา
 แผนก หู คอ จมูก
- บริ การตรวจหารอยโรคของอวัยวะ หู คอ กล่องเสี ยง หลอดลม ฯลฯ ได้ละเอียดและ
แม่นยํา ด้วยเครื องมือทีทันสมัย
- บริ การตรวจรักษาโรคภูมิแพ้ ไซนัสอักเสบ
- บริ การตรวจรักษาโรคเกียวกับช่องหู เช่นโรคหูนX าํ หนวก แก้วหูทะลุ มีปัญหาเกียวกับ
การได้ยนิ เป็ นต้น
- บริ การตรวจรักษาโรคเกียวกับคอ เช่นต่อมนํXาลายอักเสบ ต่อมทอนซิ ลอักเสบ กล่อง
เสี ยงอักเสบ มีปัญหาเกียวกับเสี ยงแหบ นอนกรน เป็ นต้น
- บริ การให้คาํ ปรึ กษาและรักษาปั ญหาเกียวกับโรคหู คอ จมูก
- บริ การตรวจวัดการได้ยนิ และบริ การเครื องช่วยฟัง
- บริ การให้การรักษาโรคนอนกรน
- บริ การ Sleep test
บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)
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 แผนกอายุรกรรม
- บริ การตรวจรักษาโรคทางอายุรกรรมทุกประเภท
- มีแพทย์ผเู ้ ชียวชาญหลายสาขา เช่น
- แพทย์ผเู ้ ชียวชาญระบบโลหิ ตวิทยา
- แพทย์ผเู ้ ชียวชาญโรคไต
- แพทย์ผเู ้ ชียวชาญโรคระบบต่อมไร้ท่อ
- บริ การให้คาํ ปรึ กษาโรคทางอายุรกรรม


แผนกทางเดินอาหารและตับ
- มีแพทย์ผเู ้ ชียวชาญด้านทางเดินอาหารและตับ
- ให้คาํ ปรึ กษาด้านทางเดินอาหารและตับ
- ให้บริ การตรวจรักษาในระบบทางเดินอาหารและตับ



แผนกวัคซีน
- บริ การฉี ดวัคซี นทุกชนิด เช่น
- บริ การฉี ดวัคซี นสําหรับเด็กตามตารางทีกระทรวงสาธารณสุ ขกําหนด
- บริ การฉี ดวัคซี นสําหรับผูใ้ หญ่ เช่นวัคซี นป้ องกันโรคไข้หวัดใหญ่, บาดทะยัก,
อีสุกอีใส , วัคซี นไวรัสตับอักเสบบี

แผนกหัวใจและหลอดเลือด
- มีแพทย์ผเู ้ ชี ยวชาญระบบหัวใจและหลอดเลือด
- บริ การตรวจรักษาโรคระบบหัวใจและหลอดเลื อดหัวใจ
- บริ การรับปรึ กษาโรคทีมีความเสี ยงระบบหัวใจและหลอดเลือด
- ตรวจคัดกรองผูท
้ ีมีความเสี ยงเกียวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด
- บริ การตรวจสมรรถภาพการทํางานของหัวใจโดยการวิงบนสายพาน, Ultrasound หัวใจ
ตรวจคลืนไฟฟ้ าหัวใจ , ติดเครื องเฝ้ าระวังคลืนไฟฟ้ า
 แผนกศัลยกรรม
ศัลยกรรมทัวไป บริ การตรวจรักษาทางด้านศัลยกรรมทัวไป เช่น
- บริ การตรวจรักษาโรคต่อม ก้อนทีไธรอยด์ โดยการผ่าตัดผ่านกล้อง
- บริ การตรวจรักษาโรคทางทรวงอก เช่น เนืX องอกทีปอด
- บริ การตรวจรักษาโรคทางระบบทางเดินอาหาร เช่น ไส้ติงอักเสบ นิวในถุง
นํXาดี แผลในกระเพาะอาหาร เป็ นต้น
- บริ การตรวจรักษาโรคริ ดสี ดวงทวาร
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- บริ การตรวจรักษาเส้นเลือดขอด เนืXองอกทีเต้านม ก้อนไขมัน / ซี สต์ ใต้ผวิ หนัง
- บริ การให้คาํ ปรึ กษาเกียวกับโรคทีต้องรักษาด้วยการผ่าตัด
- บริ การให้การผ่าตัดด้วยกล้อง เช่น การผ่าตัดนิวในถุงนํXาดี เป็ นต้น
ศัลยกรรมกระดูก
- บริ การตรวจรักษาโรคทางกระดูก กล้ามเนืXอ เอ็นและข้อต่อต่าง ๆ
- มีแพทย์ผเู ้ ชียวชาญด้านการรักษาและผ่าตัดด้วยกล้อง เป็ นแพทย์ประจํา (Full
Time)
- บริ การจุลศัลยกรรม ( ผ่าตัดต่อเส้นเลือด เส้นเอ็น เส้นประสาท )
- บริ การให้คาํ ปรึ กษาเกียวกับโรคทางกระดูก เช่น ปั ญหาข้อเข่าเสื อม ปั ญหา
ปวดเข่าในผูส้ ู งอายุ
- ให้บริ การผ่าตัดเปลียนข้อเข่า, สะโพก, ไหล่
- ให้บริ การตรวจรักษาอาการบาดเจ็บจากกีฬา (วิทยาศาสตร์ การกีฬา)
ศัลยกรรมระบบทางเดินปั สสาวะ
- บริ การตรวจรักษาโรคระบบทางเดินปั สสาวะด้วยเครื องมือทีทันสมัยและด้วย
การส่ องกล้อง เช่น มะเร็ งต่อมลูกหมาก
- บริ การสลายนิว โดยเครื องมือคลืนเสี ยงความถีสู ง
- บริ การผ่าตัดทําหมันและต่อหมันสําหรับผูช้ าย
- บริ การขลิบหนังหุ ม้ ปลายอวัยวะเพศ ทัXงเด็กและผูใ้ หญ่
- บริ การให้คาํ ปรึ กษาปั ญหาเพศสัมพันธ์ เช่น การเสื อมสมรรถภาพทางเพศ
• แผนกระบบประสาท
ระบบประสาทอายุรกรรม
- บริ การตรวจรักษาโรคทางระบบประสาทอายุรกรรม
- บริ การตรวจ EMG, EEG
- บริ การตรวจรักษาโรคทางสมองและหลอดเลือดสมอง
- มีแพทย์ผเู ้ ชียวชาญโรคระบบสมองและหลอดเลือดสมอง
ระบบประสาทศัลยกรรม
- บริ การให้การรักษาการบาดเจ็บบริ เวณศีรษะ
- บริ การให้คาํ ปรึ กษาภาวะผิดปกติทางสมอง
- บริ การผ่าตัดเนืXองอก , ภาวะเลือดออกในสมอง
- บริ การให้คาํ ปรึ กษา , รักษาภาวะผิดปกติของโรคทางกระดูกไขสันหลัง เช่น
หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)

12

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 56-1

 แผนกสู ตินรีเวชกรรม
- บริ การรับฝากครรภ์
- บริ การตรวจรักษาโรคทัวไปทางสู ตินรี เวช รวมทัXงการทําผ่าตัดโรคทางสู ตินรี เวช, มะเร็ ง
สตรี
- บริ การชุดเหมาจ่าย เกียวกับการคลอดปกติ การผ่าตัดคลอด การคลอดแบบไม่เจ็บ
- บริ การให้คาํ ปรึ กษาเรื องคุมกําเนิด
- บริ การทําหมันและต่อหมันสําหรับผูห้ ญิง
- บริ การให้คาํ ปรึ กษาและตรวจสุ ขภาพคู่รักโปรแกรมก่อนแต่งงาน
- บริ การให้คาํ ปรึ กษาปั ญหาวัยทอง
- บริ การให้คาํ ปรึ กษาปั ญหาเพศสัมพันธ์
 แผนกกุมารเวชกรรม
- บริ การตรวจรักษาโรคเด็กทุกประเภท
- มีกุมารแพทย์ประจํา 24 ชัวโมง
- มีแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจเด็ก , แพทย์เฉพาะทางโรคภูมิแพ้
- มีแพทย์ผเู ้ ชียวชาญด้านพัฒนาการเด็ก ต่อมไร้ท่อ อ้วน ปอด
- บริ การฉี ดวัคซี นตามตารางทีกระทรวงสาธารณสุ ขกําหนดและวัคซี นเสริ มอืนๆ เช่น
วัคซี นป้ องกันโรคอีสุกอีใส วัคซี นป้ องกันโรคตับอักเสบบี วัคซี นป้ องกันโรคไข้หวัด
ใหญ่
- บริ การให้คาํ ปรึ กษาเกียวกับการเลีXยงดูบุตร
 แผนกผิวหนังและความงาม
ให้บริ การด้านโรคผิวหนังและผิวพรรณ โดยแพทย์ผเู ้ ชียวชาญทางด้านผิวหนังและ
ความงาม ด้วยเทคโนโลยีทีทันสมัย เช่น
- บริ การรักษาโรคผิวหนังทัวไป
- บริ การตรวจรักษาโรคความงาม เช่น สิ ว , ฝ้ า , กระ ด้วยยาควบคู่กบั เลเซอร์ ต่างๆ
- บริ การให้คาํ ปรึ กษาและค้นหาปั ญหาผิวพรรณ โดยการตรวจสภาพผิว ด้วย Visia
- บริ การดูแลผิวพรรณเบืXองต้น ด้วย Treatment : Iontophoresis, AHA , Micropeel , Mask
- บริ การดูแลรักษาผิวพรรณด้วยเลเซอร์ เช่น กระ , จุดด่างดํา , รอยแดง , หลุมสิ ว ,เส้นเลือด
ฝอย , ริX วรอย , ความหย่อนคล้อยของผิว
- บริ การดูแลรักษาเส้นเลือดขอดด้วยเลเซอร์
- บริ การให้คาํ ปรึ กษาและดูแลรู ปร่ างด้วยเลเซอร์ ลดสัดส่ วน,กระชับสัดส่ วน ,ดูดและสลาย
ไขมัน
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-

บริ การดูแลรักษารู ปหน้าด้วย Botox และ สารเติมเต็ม (Hyaruronic Acid)
บริ การจําหน่ายเวชสําอางบํารุ งผิว
บริ การดูแลผิวด้วยการกําจัดขนถาวรทุกบริ เวณของร่ างกาย
บริ การให้คาํ ปรึ กษาทางด้านความงามผิวพรรณและรู ปร่ างทางโทรศัพท์ ตลอด 24 ชัวโมง
บริ การตรวจรักษาด้านศัลยกรรมความงาม ได้แก่ เสริ มจมูก, ศัลยกรรมตา 2 ชัXน,
ศัลยกรรมตกแต่งทรวงอก, ดูดไขมัน, แก้ไขรอยแผลเป็ น เป็ นต้น
- บริ การตรวจรักษาผูป้ ่ วยทีถูกไฟไหม้ นํXาร้อนลวก หรื อถูกสารเคมี
- บริ การให้คาํ ปรึ กษาเกียวกับการเสริ มความงาม แปลงเพศ แก้ไขความพิการแต่กาํ เนิด
- รักษาการบาดเจ็บบริ เวณกระดูกใบหน้า
 แผนกเอกซเรย์
- บริ การตรวจทางรังสี วทิ ยาตลอด 24 ชัวโมง และมีรังสี แพทย์ตลอด 24 ชัวโมง
- บริ การตรวจเอกซเรย์ ทัวไป เป็ นการตรวจทีไม่ตอ้ งมีการเตรี ยมตัวก่อนการตรวจ
- ส่ วนทีตรวจได้แก่เอกซเรย์ ปอด แขน ขา และกระดูกส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย
- ความผิดปกติทีสามารถตรวจพบได้แก่ไซนัสอักเสบ วัณโรคปอด นํXาในช่องปอด
มะเร็ งปอด หัวใจโต กระเพาะอาหารทะลุ ลําไส้อุดตัน นิวในไต นิวในถุง
นํXาดี กระดูกแตก/หัก/เคลือน หมอนรองกระดูกสันหลังเสื อม ข้อเสื อมและ
ข้ออักเสบต่างๆ เป็ นต้น
- บริ การตรวจเอกซเรย์พิเศษ เป็ นการตรวจทีต้องมีการเตรี ยมตัวก่อนตรวจ (เช่น งดนํXางด
อาหารก่อนการตรวจ) และใช้สารทึบรังสี ประกอบการตรวจ โดยแบ่งการตรวจเป็ นระบบ
ดังนีX
- ระบบย่อยอาหาร
- ส่ วนทีตรวจได้แก่หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลําไส้เล็ก การตรวจ
ลําไส้ใหญ่ดว้ ยการสวน แป้ งทางทวารหนัก
- ความผิดปกติทีตรวจพบได้แก่มะเร็ งหลอดอาหาร แผลในกระเพาะอาหาร
มะเร็ งกระเพาะอาหาร การไหลย้อนกลับของอาหารและนํXาย่อยใน
กระเพาะอาหารสู่ หลอดอาหาร การอุดตันของลําไส้ การอักเสบ เนืXองอก
มะเร็ งลําไส้ใหญ่และทวารหนัก ลําไส้กลืนกัน เป็ นต้น
- ระบบทางเดินปั สสาวะ
- ส่ วนทีตรวจได้แก่ไต ท่อไต กระเพาะปั สสาวะ การตรวจกระเพาะ
ปั สสาวะและท่อทางเดินปั สสาวะ
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-

-

-

-

- ความผิดปกติทีตรวจพบได้แก่ นิวในระบบทางเดินปั สสาวะ ไตและท่อ
ไตบวม การอุดตันของท่อทางเดินปั สสาวะ เป็ นต้น
- ระบบสื บพันธุ์
- ส่ วนทีตรวจได้แก่ มดลูก และท่อนําไข่
- ความผิดปกติทีตรวจพบได้แก่ การอุดตันของท่อนําไข่ เยือบุผนังมดลูก
ผิดปกติ เป็ นต้น
บริ การตรวจด้วยเครื องคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า (MRI) เป็ นการตรวจหาความผิดปกติในส่ วน
ต่างๆ ของร่ างกายด้วยเครื องคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า ได้แก่ สมอง, ช่องท้อง, กระดูกสันหลัง
ส่ วนต่างๆ ต่อมใต้สมอง ,แขน – ขา, ระบบต่อมไร้ท่อ, ระบบข้อต่างๆ เช่น ข้อเข่า,
หัวไหล่, ข้อศอก เป็ นต้น และสามารถตรวจหาความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจ, สมอง,
ช่องท้อง และอวัยวะส่ วนต่างๆ ของร่ างกาย
บริ การตรวจหาความหนาแน่นของมวลกระดูก (BMD) เป็ นการตรวจค้นหาภาวะของโรค
กระดูกพรุ นแก่ผเู ้ ข้ารับบริ การโดยใช้เครื องฉายรังสี ร่วมกับการตรวจวิเคราะห์ ซึ งสามารถ
ตรวจได้กบั อวัยวะ 3 ส่ วน คือ กระดูกแขน, กระดูกสันหลัง, กระดูกสะโพก เป็ นต้น
ผลการตรวจสามารถบ่งชีXแก่ผเู ้ ข้ารับบริ การถึงภาวะของโรคกระดูกพรุ นได้อย่างชัดเจน
บริ การด้วยเครื องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) เป็ นการตรวจหาความผิดปกติในส่ วน
ต่างๆ ของร่ างกายด้วยเครื องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
- ส่ วนทีตรวจได้แก่ สมอง กระบอกตา ไซนัสทรวงอก โพรงจมูกเชือมต่อหลอด
คอ ช่องปาก ต่อมไทรอยด์ ช่องท้อง กระดูกสันหลัง แขน ขา หลอดเลือด
แดง - ดํา ของอวัยวะต่างๆ เช่น หลอดเลือดต่างๆ ของหัวใจ, สมอง, แขน-ขา
และช่องท้องเป็ นต้น
- ความผิดปกติทีตรวจพบได้แก่ เลือดออกในสมอง เนืXองอก ถุงนํXา การแตกหัก
ของกระดูกในตําแหน่งที ไม่สามารถวินิจฉัยได้จากเอกซเรย์ทวไป
ั
เป็ นต้น
บริ การตรวจโดยใช้คลืนเสี ยงทีมีความถีสู ง (Ultrasound) เป็ นการตรวจเพือตรวจหาความ
ผิดปกติของอวัยวะต่างๆโดยใช้คลืนเสี ยงทีมีความถีสู ง
- ส่ วนทีตรวจได้แก่ตบั ถุงนํXาดี ไต ตับอ่อน ม้าม มดลูก รังไข่ ต่อมลูกหมาก
ความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์ ต่อมไทรอยด์ เต้านม สมองเด็กทารก ต่อม
นํXาลาย ไส้ติงอักเสบ เส้นเลือด เป็ นต้น
- ความผิดปกติทีตรวจพบได้แก่เนืXองอก ถุงนํXา นิวในถุงนํXาดีและในไต ไขมัน
เกาะตับ ท้องนอกมดลูก การอักเสบของถุงนํXาดี ตับอ่อน ภาวะอุดตันของลิมเลือด
เป็ นต้น
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- บริ การตรวจเอกซเรย์เต้านม ด้วยเครื องเอกซเรย์เต้านมโดยเฉพาะ (Mammogram)
- ส่ วนทีตรวจคือเต้านม
- ความผิดปกติทีตรวจพบได้แก่กอ้ นเนืX องอก หิ นปูน มะเร็ งเต้านม ถุงนํXา
เป็ นต้น
- บริ การเอกซเรย์ทวไปที
ั
ใช้ในกรณี ทีผูป้ ่ วยซึ งพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและไม่สามารถ
มาทีแผนกเอกซเรย์ได้
- ส่ วนทีตรวจได้แก่เอกซเรย์ ปอด แขน ขา และกระดูกในส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย
- ความผิดปกติทีตรวจพบได้แก่กระดูกแตก/หัก/เคลือน วัณโรคปอด นํXาในช่อง
ปอด ไซนัสอักเสบ ลําไส้อุดตัน กระเพาะอาหารทะลุ มะเร็ งปอด หัวใจโต
นิวในไต นิ วในถุงนํXาดี หมอนรองกระดูกสันหลังเสื อม ข้อเสื อม ข้ออักเสบ
ต่าง ๆ เป็ นต้น
 แผนกวิจัย ให้บริ การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการ ด้วยเครื องมืออัตโนมัติทีทันสมัยจาก
ต่างประเทศ และการรายงานผลเชือมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ ของโรงพยาบาล ดังนัXนจึงสามารถรายงาน
ผลได้อย่างแม่นยํา รวดเร็ ว ทันทีทีเครื องวิเคราะห์
- บริ การตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด หรื อ สารคัดหลัง เช่น
- การตรวจหาระดับนํXาตาลในเลือด
- การตรวจหาระดับไขมันชนิดต่างๆในเลือด
- การตรวจดูการทํางานของตับ ไต
- บริ การตรวจนับความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
- บริ การตรวจหาระดับภูมิคุม้ กัน การติดเชืXอ
- บริ การตรวจวิเคราะห์ระดับฮอร์ โมน
- บริ การตรวจวิเคราะห์หาระดับเกลือแร่ ในร่ างกาย
- บริ การตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ
- บริ การตรวจวิเคราะห์หาระดับก๊าซต่าง ๆ ในเลือด
- บริ การเพาะเชืX อในเลือด หรื อ สารคัดหลังต่าง ๆ
- บริ การธนาคารเลือด
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 แผนก กายภาพบําบัด
- ให้บริ การทางกายภาพบําบัด บําบัดรักษาและให้คาํ แนะนําในผูใ้ ช้บริ การทีมีปัญหาทาง
ระบบต่าง ๆ
- ระบบกระดูกและกล้ามเนืXอได้แก่ผทู ้ ีมีอาการปวดกล้ามเนืXอ ปวดข้อต่อต่าง ๆ
ปวดเข่า ปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดคอ อาการข้อต่อติดแข็ง กล้ามเนืXออ่อนแรง
หลังจากถอดเฝื อก อาการข้อเคล็ดขัดยอก แพลง ซ้น เป็ นต้น
- ระบบประสาทได้แก่ผทู ้ ีเป็ นป่ วยอัมพาตต่างๆ ทัXงอัมพาตครึ งท่อน อัมพาตครึ ง
ซี ก หรื ออัมพาตทีใบหน้า ตลอดจนการอ่อนแรงของกล้ามเนืXอจากสาเหตุทีปลาย
ประสาทถูกรบกวน รวมถึงเด็กสมองพิการ มีพฒั นาการล่าช้า
- ระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ ผูท้ ีมีปัญหาทางระบบหายใจ มี
การคังค้างของเสมหะ การหายใจหอบ ปอดแฟบ หรื อไอไม่ได้ ผูป้ ่ วยก่อน
และหลังผ่าตัดต่าง ๆ เป็ นต้น
- ระบบโรคอืน ๆ ได้แก่
- ผูป้ ่ วยทางสู ตินรี เวช เช่น การบริ หารร่ างกายก่อนและหลังคลอด
- ผูท้ ีมีแผลกดทับ
- ผูท้ ีแขนขาด ขาขาด
- ผูท้ ีได้รับบาดเจ็บจากการแข่งกีฬา เป็ นต้น
- บริ การทางกายภาพด้วยเครื องมือทีทันสมัย ได้แก่
- เครื องอัลตราซาวด์
- เครื องดึงหลัง
- เครื องดึงคอ
- เครื องช็อตเวฟ
- เครื องกระตุน้ ไฟฟ้ าลดปวด ( TENS )
- เครื องกระตุน้ ไฟฟ้ า
- เตียงไฟฟ้ าฝึ กยืน ( Tilt table )
- แผ่นประคบร้อน ประคบเย็น
- พาราฟิ น
- เครื องลดบวม ( Compression unit )
- เครื องดูดเสมหะ ( Suction unit control )
- เครื องออกกําลังกายหลายชนิด ได้แก่ parallel bar รอก ดัมเบล เครื องออก
กําลังกายเข่า เครื องออกกําลังกายไฟฟ้ า เป็ นต้น
บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)
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- อุปกรณ์เสริ มสําหรับให้บริ การผูป้ ่ วยหลายชนิด เช่น อุปกรณ์ช่วยพยุงต่าง ๆ
อุปกรณ์ดามกระดูกชนิด ต่าง ๆ เป็ นต้น
- บริ การนวดแผนไทย
- นวดตัวประคบสมุนไพร
- นวดฝ่ าเท้า
- ประคบสมุนไพร
- นวดคลายเครี ยด
- นวดนํXามัน
- ขัดเกลือ
- อบตูส้ มุนไพร
- บริ การจําหน่ายลูกประคบสมุนไพร
 แผนกฉุ กเฉิน
- ให้บริ การผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุฉุกเฉิ นได้ตลอด 24 ชัวโมง
- มีแพทย์ประจําตลอด 24 ชัวโมง
- มีกุมารแพทย์ และอายุรแพทย์ประจําตลอด 24 ชัวโมง
- มีประสาทศัลยแพทย์ ออกตรวจประจําและรับปรึ กษาตลอด 24 ชัวโมง
- มีเตียงรองรับผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ นได้ 10 เตียง
- มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตครบครันได้แก่ เครื องกระตุน้ หัวใจด้วยไฟฟ้ า , เครื องเฝ้ าระวังการเต้น
หัวใจ (EKG Monitor) เครื องวัดระดับออกซิ เจนในเลือด (Pulse Oxymeter) เครื องวัด
ความดันเลือดอัตโนมัติ (Dinamap) พร้อมรถฉุ กเฉิ นทีมียาสําหรับช่วยชีวติ ครบครัน
- มีพยาบาลผ่านการฝึ กอบรมหลักสู ตรการช่วยฟืX นคืนชีพขัXนสู ง
- มีหอ้ งผ่าตัดเล็กสําหรับทําหัตถการ เช่น ผ่าไฝ ผ่าฝี จีXหูด เป็ นต้น
- มีรถพยาบาล (Ambulance) พร้อมออกบริ การภายใน 3 นาที จํานวน 6 คัน สามารถ
รับส่ งผูป้ ่ วยได้ทวประเทศ
ั
- เข้าร่ วมเป็ นเครื อข่ายระบบการแพทย์ฉุกเฉิ น (EMS) ของสาธารณสุ ขจังหวัด
- มีโทรศัพท์สายตรง ติดต่อได้ตลอด 24 ชัวโมง ทีหมายเลข 0 3877 0218
- มีวทิ ยุสือสาร ติดต่อได้ตลอด 24 ชัวโมง
- มีระบบ CODE ฉุ กเฉิ นเพือรองรับอุบตั ิภยั หมู่ หรื อ ผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ น
- เครื องช่วยหายใจชนิดเคลือนที จํานวน 3 เครื อง
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 แผนกไตเทียม
- ให้บริ การฟอกเลือดด้วยเครื องไตเทียม ทัXงผูป้ ่ วยไตวายเฉี ยบพลันและเรืX อรัง
- ให้บริ การฟอกเลือดในผูป้ ่ วยภาวะฉุ กเฉิ น 24 ชัวโมง
- ให้บริ การฟอกเลือดในหอบริ บาลผูป้ ่ วยหนัก 24 ชัวโมง
- แผนกได้รับการรับรองมาตรฐานจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและได้เข้าร่ วม
โครงการฟอกเลือดของสํานักงานประกันสังคม
- มีเครื องไตเทียมและระบบผลิตนํXาบริ สุทธิeทีทันสมัย ปลอดภัย
- มีอายุรแพทย์โรคไตประจํา 24 ชัวโมง
- ให้บริ การตัดต่อเส้นเลือดเพือทําการฟอกเลือด
- ให้บริ การใส่ เส้นเลือดชัวคราว สําหรับการฟอกเลือด
- มีพยาบาลทีได้รับประกาศนียบัตรผูเ้ ชียวชาญด้านการฟอกเลือดด้วยเครื องไตเทียม จาก
สมาคมโรคไต แห่งประเทศไทยและได้รับการอบรมหลักสู ตร การฟอกเลือดด้วยเครื อง
ไตเทียม ทัXงระยะสัXนและระยะยาว ซึ งรับรองโดยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
 ศูนย์ รักษาผู้มีบุตรยาก (Infertile Center) บริ การรักษาภาวะผูม้ ีบุตรยาก ด้วยเครื องมือทีทันสมัย
และผ่านการรับรองมาตรฐานโดยราชวิทยาลัยสู ตินรี แพทย์แห่งประเทศไทย การบริ การทีเปิ ดดําเนิ นการมี
ดังนีX
- ผสมเทียมด้วยวิธีใช้เข็มพิเศษช่วยพาตัวอสุ จิให้ไปผสมกับไข่ โดนใช้เทคนิค ICSI&IMSI
- ผสมเทียมด้วยวิธีทาํ เด็กหลอดแก้ว
- เก็บตัวอสุ จิดว้ ยวิธีการผ่าตัด
- ฉี ดนํXาเชืX อเข้าโพรงมดลูก
- บริ การฝากเก็บรักษาอสุ จิโดยการแช่แข็ง สําหรับครอบครัวทีรักษา
- บริ การฝากเก็บบรักษาไข่โดยการแช่แข็ง
- บริ การฝากเก็บรักษาตัวอ่อนโดยการแช่แข็ง
- บริ การรับปรึ กษาปั ญหามีบุตรยาก
- การคัดกรองภาวะความผิดปกติทาง Chromosome
 แผนก
-

ICU /CCU /NCU
มีจาํ นวนเตียงสําหรับผูป้ ่ วยวิกฤต 28 เตียง
สามารถรับผูป้ ่ วยวิกฤตได้ทนั ที
ให้บริ การผูป้ ่ วยวิกฤตได้ทX งั เด็กอายุตX งั แต่ 29 วัน และผูใ้ หญ่ทุกแผนก
มีอายุรแพทย์โรคหัวใจประจํา ICU 24 ชัวโมง
มีเครื องช่วยหายใจ สําหรับผูใ้ หญ่ 18 เครื อง
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- มีเครื องช่วยหายใจชนิดทีใช้ขณะเคลือนย้ายผูป้ ่ วย 2 เครื อง
- มีเครื องช็อตหัวใจด้วยไฟฟ้ า 1 เครื อง/แผนก
- บริ การใส่ เครื องกระตุน้ การทํางานของหัวใจชนิดใช้ภายนอก (External pacemaker)
ชนิดชัวคราว ( Temporary pacemaker) และชนิดถาวร (Permanent pacemaker)
- มีหอ้ งติดเชืX อความดันลบ (Negative Pressure / Double Door) สําหรับรับผูป้ ่ วยโรคซาด์
(SARD) , โรคไข้หวัดนก 1 ห้อง และห้องสําหรับแยกผูป้ ่ วยติดเชืX ออืนๆ อีก 2 เครื อง
 แผนก NICU
- มีจาํ นวนเตียงสําหรับให้บริ การผูป้ ่ วยทารกวิกฤต 6 เตียง
- สามารถรับทารกแรกเกิดป่ วยวิกฤตได้ทนั ที
- มีแพทย์เด็กและแพทย์ทารกแรกคลอด ดูแลตลอด 24 ชัวโมง
- มีเครื องช่วยหายใจสําหรับทารก 7 เครื อง
- มีเครื องให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายสําหรับเด็กทารก (Incubator) จํานวน 9 เครื อง
- มีไฟส่ องป้ องกันเด็กตัวเหลือง (Photo Lamp) จํานวน 6 เครื อง
- มีตูส้ าํ หรับเคลือนย้ายทารก (Transport Incubator) จํานวน 2 เครื อง
- มีหอ้ งแยกสําหรับผูป้ ่ วยติดเชืXอ 2 ห้อง
 แผนกผ่ าตัด
- ให้บริ การผ่าตัดใหญ่ได้ 10 ห้อง และผ่าตัดเล็ก 3 ห้อง
- ให้บริ การผ่าตัดส่ องกล้อง 1 ห้อง
- บริ การผ่าตัดฉุ กเฉิ นได้ตลอด 24 ชัวโมง
- บริ การผ่าตัดทัวไปได้ทุกระบบ มีวสิ ัญญีแพทย์ 5 ท่าน
- ให้บริ การวิสัญญีโดยวิสัญญีแพทย์ตลอด 24 ชัวโมงและดูแลเกียวกับการลดความเจ็บปวด
- บริ การผ่าตัดระบบประสาทได้ทุกประเภท มีประสาทศัลยแพทย์เป็ นแพทย์ประจํา (Full
Time)
- บริ การผ่าตัดต้อกระจกโดยใช้เครื องสลายเลนส์ (Phacoemulcification)ซึ งช่วยให้รอยแผล
ทีตาเล็กมาก แผลหายเร็ ว
- บริ การผ่าตัด หู คอ จมูก ได้ทุกประเภท
- บริ การตรวจทางระบบทางเดินหายใจด้วยการส่ องกล้อง
- บริ การตรวจรักษาทางระบบทางเดินอาหารด้วยการส่ องกล้อง เช่น ส่ องกล้องดูแผลใน
ระบบทางเดินอาหาร
- บริ การผ่าตัดผ่านกล้องโรคทางศัลยกรรม , สู ติกรรม เช่น ผ่าตัดนิวในถุงนํXาดี , ผ่าตัด
เนืXองอกมดลูกออกทางช่องคลอดผ่านกล้อง (LAVH)
บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)
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-

บริ การผ่าตัดคลอดแบบไม่เจ็บ (Painless) และมีกุมารแพทย์รับเด็กทุกราย
บริ การผ่าตัดแก้ไขปั ญหาทางนรี เวชโดยการส่ องกล้อง
บริ การผ่าตัดในโรคกระดูกและข้อต่อต่างๆของร่ างกาย เช่น ข้อเข่า ข้อสะโพก ฯลฯ
บริ การผ่าตัดจุลศัลยกรรม (ตัดต่อเส้นเลือด เส้นเอ็น เส้นประสาท)
บริ การผ่าตัดระบบทางเดินปั สสาวะด้วยกล้อง บริ การสลายนิวด้วยเครื องมือคลืนเสี ยง
ความถีสู ง
- บริ การทําหมันและต่อหมันทัXงชายและหญิง
- บริ การศัลยกรรมตกแต่งทุกประเภท มีศลั ยแพทย์ตกแต่งเป็ นแพทย์ประจํา (Full Time)
นอกจากนีXยงั ให้บริ การรักษาผูป้ ่ วยทีถูกไฟไหม้ นํXาร้อนลวก หรื อสารเคมี
- บริ การศัลยกรรมทรวงอก
 แผนกห้ องคลอด
- บริ การทําคลอดโดยสู ติแพทย์ทุกราย และมีกุมารแพทย์รับเด็กทุกราย
- บริ การคลอดแบบไม่เจ็บ ชุ ดประหยัด แบบเหมาจ่าย
- บริ การเฝ้ าคลอดด้วยเครื องมือทีทันสมัย
- บริ การสอนการดูแลทารกแรกเกิด การปฏิบตั ิเมือกลับบ้าน


แผนก เด็กอ่ อน
- บริ การดูแลทารกแรกคลอดในภาวะปกติ ภาวะเจ็บป่ วยเล็กน้อย
- บริ การให้คาํ แนะนําและสาธิ ตการเลีXยงดูทารก การให้นมแม่และนมผสม
- บริ การให้คาํ ปรึ กษาเกียวกับปั ญหาการเลีXยงดูทารกภายหลังออกจากโรงพยาบาล
- บริ การกล้อง CCTV เพือให้มารดาหลังคลอดสามารถมองเห็นทารกได้ตลอด 24 ชัวโมง
ทีอยูโ่ รงพยาบาล

 แผนกห้ องพักผู้ป่วย บริ การห้องคู่ ห้องเดียวและห้อง VIP พร้อมอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวก
ครบครัน อาทิเช่น
- เครื องปรับอากาศ
- โทรศัพท์
- โทรทัศน์
- ตูเ้ ย็น
- กระติกนํXาร้อนไฟฟ้ า
- เครื องทํานํXาอุ่น
- ตูเ้ ซฟ
- Microwave
บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)

21

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 56-1

• แผนกจิตเวช
- ให้บริ การผูป้ ่ วยจิตเวช
• แผนก CCU
- ให้บริ การผูป้ ่ วยวิกฤตและกึงวิกฤตทีมีอายุตX งั แต่ 29 วัน ทีมีปัญหาทางหัวใจและหลอด
เลือดสมอง
- มีจาํ นวนเตียงสําหรับผูป้ ่ วย 8 เตียง รับผูป้ ่ วยโรคหัวใจ จํานวน 6 เตียง , ผูป้ ่ วย Stroke
จํานวน 2 เตียง
- มีแพทย์เจ้าของไข้ดูแลในเวลา และมีแพทย์โรคหัวใจร่ วมดูแลตลอด 24 ชัวโมง
- มีเครื องช่วยหายใจจํานวน 6 เครื อง สามารถใช้กบั ผูป้ ่ วยเด็กได้
- มีเครื องช่วยหายใจชนิดทีใช้เคลือนย้ายผูป้ ่ วย 1 เครื อง
- มีเครื องช่วยพยุงการทํางานของหัวใจ (IABP) จํานวน 2 เครื อง
- มีเครื องช็อตไฟฟ้ าหัวใจจํานวน 1 เครื อง
- มีเครื องตรวจคลืนไฟฟ้ าหัวใจจํานวน 1 เครื อง
- มีเครื องเฝ้ าระวังสัญญาณชีพข้างเตียง (Bed Side Monitor) ทุกห้องและมี Central
Monitor จํานวน 1 เครื องที Counter พยาบาล
• แผนก Cath Lab
- ให้บริ การรักษาผูป้ ่ วยทีมีปัญหาโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยการตรวจสวนหัวใจโดย
ใช้สายสวนชนิดต่างๆ และรักษาโดยใช้บอลลูนและขดลวดขยายหลอดเลือด
- มีเครื อง Cath Lab (Single plane) ให้บริ การตรวจและรักษาหัวใจด้วยการสอดสายสวน
หัวใจ
- เปิ ดบริ การตลอด 24 ชัวโมง
- มีเตียง CCU รองรับผูป้ ่ วยหลังทํา Cath Lab จํานวน 8 เตียง
- มีเครื องช็อตไฟฟ้ าหัวใจ จํานวน 1 เครื อง
- มีเครื องช่วยพยุงการทํางานของหัวใจ (IABP) จํานวน 1 เครื อง
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การให้บริ การผูป้ ่ วยใน โรงพยาบาลมีจาํ นวนห้องพัก และเตียงคนไข้ พร้อมสิ งอํานวยความสะดวก
และอุปกรณ์ฉุกเฉิ นต่าง ๆ เพือบริ การผูป้ ่ วยทีต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ งต้องอยูใ่ นความดูแลของ
แพทย์อย่างใกล้ชิด โดยได้จดั ห้องพักบริ การผูป้ ่ วยไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล จํานวนห้องพักทัXงหมด
(รวมถึงห้องพักทียังไม่ได้เปิ ดให้เข้าพัก) มีรายละเอียด ดังนีX
ประเภทห้ อง
1. ห้องเดียวพิเศษ (VIP)
2. ห้องเดียวปรับอากาศ
3. ห้องคู่ปรับอากาศ
4. ห้องผูป้ ่ วยหนัก (IMCU/ICU)
5. ห้องพักผูป้ ่ วยหนักโรคหัวใจ (CCU/IMCU)
6. ห้องพักผูป้ ่ วยหนักโรคหัวใจ (VIP CCU/IMCCU)
รวม

จํานวนห้ อง
6
197
17
13
7
1
240

จํานวนเตียง
5
197
34
13
7
1
257

นอกจากนีX โรงพยาบาลยังมี ห้องผ่าตัด ห้องรอคลอด ห้องคลอด ห้องสําหรั บเด็กแรกเกิ ด และห้อง
ไตเทียม รายละเอียดดังนีX
ประเภทห้ อง

จํานวนห้ อง
3
1
6
2
2
2
1
1
1
1
20

1. ห้องรอคลอด
2. ห้องคลอด
3. ห้องผ่าตัดใหญ่
4. ห้องผ่าตัดเล็ก
5. ห้องส่ อง Scope GI
6. ห้องเด็กแรกเกิด
7. ห้อง NICU
8. ห้องไตเทียม
9. OR Scope
10. OR Minor plastic
รวม

บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)
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3
1
6
2
2
24
6
16
1
1
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การให้เครดิตการรักษาพยาบาลกับหน่วยงานต่าง ๆ
บริ ษทั มีการทําสัญญาการให้เครดิตการรักษาพยาบาลกับหน่วยงานต่างๆ ในอําเภอศรี ราชาและ
บริ เวณใกล้เคียง ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 มี 1,660 องค์กร ทัXงทีเป็ นหน่วยงานของรัฐบาล เอกชน
ตลอดจนธนาคารและบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ บริ ษทั หรื อหน่วยงานทีเข้าร่ วมโครงการ การให้เครดิตนีXจะ
ได้รับสิ ทธิ พิเศษคือ
1. ได้รับส่ วนลดค่าห้องพักผูป้ ่ วยใน และค่ายาในอัตราร้อยละ 10
2. กรณี ที มี ใ บส่ ง ตัว จากบริ ษ ัท ที ทํา สั ญ ญาไว้ก ับ โรงพยาบาลจะได้รั บ เครดิ ต ในการชํา ระค่ า
รักษาพยาบาล โดยจะเรี ยกเก็บจากบริ ษทั โดยตรงและมีการตัดยอดเพือเรี ยกชําระค่า
รักษาพยาบาลทุกสิX นเดือน
สิ ทธิ หรื อข้อจํากัดการประกอบธุ รกิจ
ข้อจํากัดในการประกอบธุ รกิจ
การประกอบธุ รกิจสถานพยาบาลมีขอ้ กําหนดเกียวกับการโฆษณาโดยตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล
กําหนดว่า ห้ามมิให้ผูร้ ับอนุ ญาต หรื อผูด้ าํ เนิ นการโฆษณาหรื อประกาศ หรื อยอมให้ผูอ้ ืนโฆษณาหรื อประกาศ
ด้วยประการใด ๆ ซึ งชื อ ทีตัXง หรื อกิ จการของสถานพยาบาล หรื อคุ ณวุฒิ หรื อความสามารถของผูป้ ระกอบโรค
ศิลปะสําหรับสถานพยาบาลอันเป็ นไปในทางโอ้อวดหรื อเป็ นเชิ งชักชวนให้ผูป้ ่ วยมารับการรักษาพยาบาล ทัXงนีX
ข้อกําหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้เฉพาะกับสถานพยาบาลเอกชนเท่านัXน
( 2 ) การตลาดและภาวะแข่ งขัน
สภาพเศรษฐกิจทัว# ไป
จังหวัดชลบุรีอยูท่ างภาคตะวันออก มีพXนื ทีทัXงสิX น 4,363 ตารางกิโลเมตร มีความเจริ ญในทุก ๆ ด้าน
เป็ นศูนย์กลางการคมนาคมขนถ่ายสิ นค้า เป็ นเมืองท่าชายฝังทะเล มีท่าเรื อนํXาลึกและนิคมอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่หลายแห่งรวมทัXงเป็ นเมืองท่องเทียว การเดินทางสะดวก การสื อสารรวดเร็ ว มีสาธารณูปโภคครบครัน
มีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนือง ซึ งสร้างความเชือมันให้กบั นักลงทุนชาวไทยและชาว
ต่างชาติ
จากความเจริ ญทางเศรษฐกิ จของจังหวัดชลบุ รีและการมี สาธารณู ปโภคที ครบครั น การลงทุ นที
เพิมขึXนทัXงจากชาวไทยและชาวต่างชาติ ทําให้มีการย้ายเข้ามาพักอาศัยและเพิมจํานวนประชากรในจังหวัด
ขึXนอย่างรวดเร็ วทําให้มีความต้องการด้านการแพทย์ทีมีมาตรฐานสู งขึXนเพือรองรับจํานวนประชากรทีเพิมขึXน
ส่ งผลให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุ นเพือให้บริ การทางการแพทย์มีมาตรฐานสามารถรองรั บผูป้ ่ วยได้เสมื อน
โรงพยาบาลเอกชนในกรุ งเทพ

บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)

24

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 56-1

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดชลบุรี และภาวะการแข่ งขัน
จังหวัดชลบุรีเป็ นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC ; Eastern Economy Corridor) เป็ นแผนยุทธ
ศาตร์ ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ซึ งต่อยอดมาจาก Eastern Seaboard มาเป็ นโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก ซึ งเป็ นการขยายฐานลูกค้าจากนานาชาติหลังไหลเข้ามาสู่ พXืนทีประกอบกับการเปลียนแปลงการ
สื อสารเป็ นยุคดิจิตอล แล้วทําให้การแข่งขันของโรงพยาบาลเอกชนในพืXนทีมีสูงขึXน เพราะมีโรงพยาบาล
ใหม่ๆสถานพยาบาลใหม่ๆ เกิดขึXนในพืXนทีทีมีเทคโนโลยีการสื อสารกับทุกภาคส่ วนทันสมัยและเป็ นสภาวะ
การแข่งขันกันทีความเร็ ว ทุกโรงพยาบาลต่างก็ขยายพืXนทีการให้บริ การไป ไม่เฉพาะในจังหวัดชลบุรีเท่านัXน
เนืองจากกลุ่มลูกค้าทีเป็ นผูป้ ระกอบการกระจายอยูใ่ นเขตชลบุรีและระยองเป็ นจํานวนมาก คู่แข่งจึงมีมากขึXน
มีการแข่งขันกันในสาขาเฉพาะทางมากขึXน ล่าสุ ดจํานวนโรงพยาบาลในจังหวัดในชลบุรีมีประมาณ 10 แห่ง
จํานวนคู่แข่งใกล้เคียง
โรงพยาบาล

อําเภอ

ประเภท

จํานวนตียง

1. โรงพยาบาลเอกชล 1

เมือง

เอกชน

262

2. โรงพยาบาลเอกชล 2

เมือง

เอกชน

100

2. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา

ศรี ราชา

องค์กรอิสระ

500

3. โรงพยาบาลสมิติเวชศรี ราชา

ศรี ราชา

เอกชน

184

4.โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี

เมือง

เอกชน

79

5. โรงพยาบาลกรุ งเทพพัทยา

บางละมุง

เอกชน

400

6. โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรี ยล

บางละมุง

เอกชน

100

7. โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง

ศรี ราชา

เอกชน

100

8. โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์

บางละมุง

เอกชน

100

แหล่งข้อมูล : สํานักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
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เมื#อเปรียบเทียบกับคู่แข่ งขันแล้ ว โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มีจุดเด่ น คือ
1. ทําเลทีตัXง อยู่ใจกลางชุ มชนอําเภอเมืองศรี ราชา อยู่ห่างจากถนนสุ ขุมวิทเพียง 260 เมตร ทีตัXง
เด่นชัดสะดวกในการเดินทาง ตัวอาคารกว้างขวาง
2. ระบบเครื อข่าย มีความร่ วมมือด้านแพทย์ผเู ้ ชี ยวชาญและเทคโนโลยีกบั โรงพยาบาลในเครื อและ
โรงเรี ยนแพทย์ รวมถึงความพร้อมในการส่ งต่อผูป้ ่ วยอย่างปลอดภัย
3. อุปกรณ์และเครื องมือทีทันสมัย เตรี ยมพร้อมเพือการรักษาและการผ่าตัด ในการรองรับผูป้ ่ วยทุก
กรณี รวมทัXงในกรณี ฉุกเฉิ นสําหรับอุบตั ิเหตุหมู่
4. มีเครื องมือช่ วยวินิจฉัยระดับสากล อาทิ CT 64 Slide, MRI, เครื องตรวจคลื นสมอง, เครื อง
Bone density meter, Cathlab, Echo,การส่ องกล้องเพือผ่าตัดและวินิจฉัย
5. ปั จจุบนั โรงพยาบาลสามารถรองรับการส่ งต่อระดับตติยภูมิ โดยได้ขยายศักยภาพด้านการแพทย์
เป็ นศูนย์เฉพาะทางเพิมขึXนหลายสาขา โดยมีแพทย์ผเู ้ ชี ยวชาญเฉพาะสาขาเป็ นแพทย์ประจํา (Full time) อาทิ
ศูนย์รักษาผูม้ ีบุตรยาก ทีมีอตั ราประสบความสําเร็ จ (Success rate) สู งถึง 90% ดําเนิ นการโดยแพทย์ประจํา
ศูนย์ทีเป็ นทัXงแพทย์เฉพาะทางและนักวิทยาศาสตร์ ปั จจุบนั ได้นาํ เทคโนโลยี IMSI ซึ งใช้กล้องกําลังขยาย
16,000 เท่า เพือช่วยเพิมอัตราความสําเร็ จ Vitrosafe ตูผ้ สมและเลีXยงตัวอ่อนระบบปิ ด, IVF Witness ระบบ
ป้ องกันการผสมผิดคู่ เป็ นแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ PGS&PGD สําหรับคัดกรองความผิดปกติทาง
พันธุ กรรมและใช้เทคโนโลยีห้องปฏิบตั ิการ (Clean room) ทีสามารถกรองสิ งปนเปืX อนได้มากกว่า 99.999%
นับว่าเป็ นศูนย์รักษาผูม้ ี บุตรยากทีมี มาตรฐานห้องวิจยั ขัXนสู งสุ ด , แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมช่ องปาก
(Maxillofacial) , ศัลยกรรมตกแต่ง , กุมารแพทย์เฉพาะสาขาย่อยหลายสาขา , ศูนย์ความงามโดยแพทย์เฉพาะ
ทางพร้ อมเทคโนโลยีใ หม่ ล่ า สุ ด , ศู นย์โรคระบบประสาทที พร้ อมทัXง ศัล ยแพทย์และอายุรแพทย์ระบบ
ประสาท และศัลยแพทย์ระบบประสาทกลุ่มศัลยแพทย์ผ่าตัดต่อนิX ว 24 ชัวโมงทุกวัน , ศูนย์หัวใจสามารถ
ผ่าตัดและห้องปฏิ บตั ิการสวนหัวใจทีดูแลโดยแพทย์ผูเ้ ชี ยวชาญทัXงทีม , ศูนย์โรคระบบทางเดิ นอาหารและ
โรคตับ และศูนย์โรคเฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ , และศูนย์รวมแพทย์เฉพาะทางการผ่าตัดผ่านกล้อง
6. โรงพยาบาลเน้นเรื องความเร็ วในการเข้าถึ งของผูป้ ่ วยโดยการเน้นหาแพทย์สาขาต่างๆ มาเป็ น
แพทย์ประจํามากกว่าการใช้แพทย์ Part time , และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศค่อนข้างสมบูรณ์ เป็ นระบบ
Paperless ได้รับการรับรอง ISO 27001
7. มีนโยบายให้บริ การแบบ ดี ถูก เร็ ว หมายถึ งการให้บริ การทีมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เพิม
ประสิ ทธิ ภาพการบริ การให้รวดเร็ ว โดยมีเป้ าหมายในการใช้ระบบ Paperless ในโรงพยาบาลและทีสําคัญ คือ
ราคายุติธรรม
8. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ระดับสากลหลายมาตรฐาน 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 (การรับรองคุณภาพห้องปฏิบตั ิการช่วยการ
เจริ ญพันธุ์) รางวัลมาตรฐานแรงงานไทย Best Employee Award , Thailand Healthiest Award.
9. มีความสัมพันธ์ทีดีกบั สังคมในท้องถิน มีการจัดกิจกรรมและให้ความร่ วมมือกับองค์กรต่าง ๆ
10. เป็ นโรงพยาบาลทีประสบความสําเร็ จในการบริ หารต้นทุน ทําให้มีโอกาสในการทํากําไร อาทิ
การได้รับรางวัล Energy Award ทัXงภายในประเทศและระดับ ASEAN
11. เป็ นโรงพยาบาลต้นแบบในการศึ ก ษาดู ง านทางด้า นการอนุ รัก ษ์พ ลัง งานและการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศแบบไร้ กระดาษ การเป็ นแบบอย่างองค์กรทีเป็ นแบบอย่างด้วยการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
พนักงานและองค์กรรางวัลนายจ้างดีเด่น ทําให้โรงพยาบาลเป็ นทีรู ้จกั อย่างแพร่ หลาย
กลยุทธ์ การแข่ งขัน
โรงพยาบาลพญาไทศรี ราชา ให้บริ การด้านสุ ขภาพแก่ประชาชน ด้วยค่าบริ การทีไม่แพงเป็ นราคาที
คนส่ วนใหญ่สามารถจ่ายได้ โดยเน้นการสร้ างความแตกต่างด้วยคุ ณภาพบริ การ ด้านความเชี ยวชาญด้าน
การแพทย์เฉพาะทางและทีมสุ ขภาพรวมถึ งพฤติกรรมบริ การในการสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดให้แก่ลูกค้า
ด้วยการพยายามเข้าใจความต้องการของลูกค้า และการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิน
นโยบายด้านการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ โรงพยาบาลได้ก่อตัXงศูนย์การบริ การเฉพาะสาขาขึXนเพือเป็ นจุด
ขายในการบริ การประชาชนในภูมิภาคซึ งมีเทคโนโลยีขX นั สู งเทียบเท่ากับระดับโลกคือศูนย์รักษาผูม้ ีบุตรยาก
แห่งภาคตะวันออก ในปี 2550 ได้ก่อตัXงศูนย์ความงามและศัลยกรรมตกแต่ง ศูนย์โรคประสาทขึXน และใน
ปี 2551 โรงพยาบาลเริ มศักยภาพโดย บริ การอืนๆ ขึXน อาทิ ศูนย์หวั ใจมี Cath Lab ซึ งได้ทาํ การขยายศักยภาพ
การผ่าตัดหัวใจในปี 2556, ศูนย์รักษาโรคระบบทางเดินอาหารและตับ ศูนย์แพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อ ,
ศูนย์แพทย์เฉพาะทางด้านกุมารเวช ,ศูนย์สุขภาพและเวชศาสตร์ ชะลอวัย นอกจากนัXนทางโรงพยาบาลได้ทาํ
การปรั บ ปรุ ง สถานที ในการให้บ ริ การทัXง แผนกผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน เพื อเพิ มความสะดวกสบายให้
ผูร้ ับบริ การมากขึXน โดยการจัดบริ การแบบ One Stop Service ภายในศูนย์เฉพาะทางหลายสาขา
สําหรับนโยบายการกําหนดราคาของผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การ มีทX งั ราคาปกติและราคาทีเป็ นชุ ดเหมา
จ่าย เช่น แพคเกจต่าง ๆ อาทิ แพคเกจการคลอดบุตร แพคเกจการผ่าตัดผ่านกล้อง แพคเกจศัลยกรรมตกแต่ง
แพคเกจรักษาผูม้ ีบุตรยาก แพคเกจการตรวจสุ ขภาพ แพคเกจการตรวจตา แพคเกจด้านความงาม เป็ นต้น
ทัXงนีX เพือให้เกิดความสะดวกในการบริ หารงบประมาณของผูบ้ ริ โภคและเป็ นราคาทีแข่งขันได้ ซึ งในปั จจุบนั
โรงพยาบาลได้ตX งั แผนก Evaluation nurse ขึXนมาเพือดูการประเมินราคาค่ารักษาผ่าตัดโดยใช้พยาบาลซึ งมี
ความรู ้ดา้ นวิธีการรักษา ทําให้การประเมินราคาถูกต้องใกล้เคียงค่าใช้จ่ายจริ งมากขึXน นอกจากนีX โรงพยาบาล
ยังได้กาํ หนดส่ วนลดให้กบั บริ ษทั คู่สัญญาและผูถ้ ือบัตรสิ ทธิ พิเศษ หรื อ บัตรสมาชิ กของบริ ษทั คู่คา้ ในธุ รกิจ
อืนๆ
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สําหรับลูกค้าชาวต่างประเทศ โรงพยาบาลได้ปรับปรุ งการบริ การเพือรองรับชาวญีปุ่ น ซึ งส่ วนใหญ่
อาศัยอยูใ่ นเขตศรี ราชา โดยเป็ นการบริ การทีเข้าถึงความต้องการของลูกค้าและเข้าใจในวัฒนธรรม โดยการ
จัดตัXงศูนย์บริ การขึXนเพืออํานวยความสะดวกให้แก่คนไข้ชาวต่างประเทศ ในปี 2551 ทางโรงพยาบาลได้
ขยายลูกค้าไปสู่ กลุ่มชาวยุโรปและสแกนดิเนเวียและชาติอืนๆ ในแถบเอเชี ยมากขึXนด้วย โดยเฉพาะการขยาย
ตลาดไปสู่ กลุ่มลูกค้าชาวจีนทีเป็ น Potential Market ในการใช้บริ การรักษาผูม้ ีบุตรยากด้วยเทคโนโลยี ขัXนสู ง
และกลุ่มลูกค้าจีนทีมาใช้บริ การ Wellness tourism รวมถึงกลุ่มลูกค้าตะวันออกกลางทีเข้ามาใช้บริ การศูนย์
ตรวจสุ ขภาพ ศูนย์หัวใจ และศูนย์กระดู กและข้อ ในปั จจุ บนั ได้ขยายการดู แลลูกค้าโดยการจัดหาล่ ามไว้
รองรับเพิมขึXน อาทิ อาหรับ รัสเซี ย จีน เกาหลี
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
สามารถแบ่ งออกได้ เป็ น 4 ประเภท คือ
1. ลูกค้าทัวไป
ลูกค้ากลุ่มนีX มีสัดส่ วนประมาณร้ อยละ 40 -50 ของลูกค้าทัXงหมดของโรงพยาบาลเอกชนเป็ นกลุ่ ม
ลูกค้าทีไม่ใช้สิทธิ ใดๆมาแสดงในการเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยชําระค่ารักษาเป็ นเงินสด ลูกค้าโดยทัวไป
มีฐานะระดับปานกลางขึXนไป
2. ลูกค้าบริ ษทั คู่สัญญา
เป็ นกลุ่ ม พนัก งานในบริ ษ ทั ต่ า ง ๆ มาใช้บ ริ การได้โดยผ่า นระบบการลงนามสั ญญาระหว่า งบริ ษทั และ
โรงพยาบาล เพืออํานวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษาพยาบาล ซึ งค่าใช้จ่ายทีเกิ ดขึXนทางโรงพยาบาล
เรี ยกเก็บกับบริ ษทั โดยตรง ซึ งลูกค้ากลุ่มนีXเป็ นกลุ่มเป้ าหมายทีสําคัญของโรงพยาบาล
3. ลูกค้าบริ ษทั ประกัน
ปั จจุ บ นั ประชาชนหันไปให้ค วามสําคัญกับการทําประกันชี วิตกันมากขึX น เนื องจากเวลาฉุ กเฉิ น
สามารถจะใช้สิทธิ ประกันในการเข้ารับการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลได้ โดยไม่ตอ้ งกังวลเรื องค่าใช้จ่าย
มากนัก รวมทัXงบริ ษทั ทัวไปก็เลื อกทําประกันสุ ขภาพและอุบตั ิ เหตุ ให้กบั พนักงานมากขึXน เพือลดภาระที
อาจจะเกิ ดขึX นในอนาคต ลู ก ค้า กลุ่ มนีX เป็ นลู กค้า กลุ่ ม ที มี ภาวะเสี ยงในการเงิ นน้อย เพราะเป็ นระบบของ
THIRD PARTY (เรี ยกเก็บเงินกับบริ ษทั ประกันโดยตรง) ในกลุ่มนีX รวมถึงชาวต่างชาติทีอาศัยอยูใ่ นศรี ราชา
เป็ นส่ วนใหญ่

บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)

28

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 56-1

4. ลูกค้าประกันสังคม
เนื องจากโรงพยาบาลคู่แข่งใกล้เคียงได้ยกเลิกระบบการรับลูกค้าประกันสังคมและรัฐมีนโยบายใน
การจ่ายค่าชดเชยความเสี ยงในโรคต่าง ๆ มากขึXน ประกอบกับโรงพยาบาลพญาไทศรี ราชา สามารถรองรับ
ผู ้ป่ วยประกัน สั ง คมได้ ถึ ง 172,500 คน ทํา ให้ ย อดผู ้ป ระกัน ตนมี จ ํา นวนเพิ มอย่ า งรวดเร็ ว พร้ อ มทัXง
โรงพยาบาลเน้น การให้ บ ริ ก ารที ดี แ ละรั ก ษาระดับ ความพึ ง พอใจของลู ก ค้า ทุ ก ระดับ และปั จ จุ บ ัน ทาง
โรงพยาบาลได้สร้างคลิ นิกประกันสังคมเพือรองรับผูป้ ่ วยประกันสังคมโดยเฉพาะเพือผลระยะยาวในการ
รักษาระดับรายได้ของโรงพยาบาลไว้
5. กลุ่มลูกค้าเครื อข่ายสถานบริ การสุ ขภาพในการส่ งต่อผูป้ ่ วย
6. กลุ่มลูกค้าต่างชาติ
เนื องจากโรงพยาบาลได้พฒั นามุ่งสู่ การบริ การแพทย์เฉพาะทางมากขึXนทําให้โรงพยาบาลมีแพทย์
เฉพาะทางหลากหลายสาขาที สามารถรั กษาได้สุดทาง จึ งสามารถรองรั บผูป้ ่ วยที รั บการส่ งต่อมารั กษาที
เหนือกว่าจากโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนโดยรอบในเขตภาคตะวันออกและนอกเขตพืXนทีโดยปฏิบตั ิตาม
เงือนไขข้อตกลงระหว่างองค์กร
ช่ องทางการจําหน่ าย
ภายในโรงพยาบาล
1. ให้บริ การทางด้านการรักษาพยาบาลสําหรับลูกค้าทัวไป
2. ให้บริ การทางด้านการรักษาพยาบาลสําหรับกับผูป้ ระกันตน
3. ให้บริ การทางด้านการรักษาพยาบาลสําหรับ บริ ษทั คู่สัญญา , บริ ษทั ประกัน , รัฐวิสาหกิจ
ภายนอกโรงพยาบาล
1. การตรวจสุ ขภาพนอกสถานทีให้กบั บริ ษทั ต่าง ๆ
2. คลินิกเครื อข่ายทีนิคมบ่อวิน
3. การจัดอบรม สัมมนา ในเชิงวิชาการ แก่ลูกค้าทัวไป
4. ให้บริ การทีบ้านตามแต่กรณี ทีเหมาะสม
5. การจองคิว / ให้คาํ ปรึ กษาด้านสุ ขภาพ ผ่านทางดิจิตอลมีเดีย
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( 3 ) การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
กําลังการผลิต และปริ มาณการผลิต

กําลังการให้ การรักษาพยาบาลแยกตามประเภทผู้ใช้ บริการ
จํานวนวันทีให้บริ การ (วัน)
- คนไข้นอก
จํานวนห้องตรวจ (ห้อง)
ปริ มาณการตรวจรักษา (คนต่อห้องต่อวัน)
กําลังการให้การรักษาพยาบาล (คนต่อวัน)
กําลังการให้การรักษาพยาบาลเต็มที (คนต่อปี )
- คนไข้ใน
จํานวนเตียง (เตียง)
จํานวนการใช้เตียงเต็มทีต่อปี
การให้ การรักษาพยาบาลแยกตามประเภทผู้ใช้ บริการ
- คนไข้นอก
จํานวนห้องตรวจ (ห้อง)
ปริ มาณการตรวจรักษา (คนต่อห้องต่อวัน)
การให้การรักษาพยาบาล (คนต่อวัน)
การรักษาพยาบาลต่อปี (คนต่อปี )
ประมาณการให้การรักษาพยาบาลต่อ
กําลังการให้การรักษาพยาบาลเต็มที
- คนไข้ใน
จํานวนเตียง (เตียง)
ปริ มาณการใช้เตียงต่อวัน
ปริ มาณการใช้เตียงต่อปี
การใช้เตียงต่อกําลังการให้การรักษาพยาบาลเต็มที (%)
มูลค่ าต้ นทุนการให้ การรักษาพยาบาล (หน่ วย : พันบาท)
- ค่ายาและเวชภัณฑ์
- ค่าธรรมเนียมแพทย์
- ค่าสาธารณูปโภค , ค่าบํารุ งรักษา และอืน ๆ
- ค่าวัสดุการแพทย์และวัสดุสิXนเปลือง
- เงินเดือนประจําทางด้านแพทย์
รวม
อัตราการเพิม# ของการให้ บริการ
- คนไข้นอก (%)
- คนไข้ใน (%)
อัตราการเพิม# ของต้ นทุนการให้ บริการ (%)
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เกิดขึน จริง
2560

2559
366
111
48
5,328
1,950,048

365

2561
365

111
111
48
48
5,328
5,328
1,944,720 1,944,720

257
94,062

257
93,805

257
93,805

111
20
2,220
812,520

111
15
1,665
607,725

111
19
2,109
769,785

41.7

31.3

39.6

257
257
94,062
100

257
180
65,700
70.04

257
208
75,920
80.93

269,897
635,357
195,627
245,336
399,350
1,745,568
0.3
0.3
5.5

285,045 292,022
644,196 679,111
212,325 231,810
259,454 291,810
399,156 406,538
1,800,175 1,901,093
(25.2)
(30.2)
3.1

26.7
15.6
5.6
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วัตถุดิบ และผูจ้ าํ หน่ายวัตถุดิบ (Supplier)
วัตถุ ดิบได้แก่ ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุ สิXนเปลื องทางการแพทย์ โดยการสังซืX อกับบริ ษทั ตัวแทนขายใน
ประเทศโดยตรง โดยราคาสิ นค้าดังกล่าวต้องไม่สูงกว่าราคาในท้องตลาดทัวไป ณ วันสังซืX อ ทัXงนีX จะต้องมีการ
พิจารณาร่ วมกับแพทย์ทีเกียวข้องก่อนสังซืX อโดยยึดหลักความจําเป็ นในการตรวจรักษา คุณภาพ การซ่ อมบํารุ ง
และงบประมาณเป็ นสําคัญ
สําหรับนโยบายการตัXงราคา บริ ษทั คิดค่าบริ การโดยพิจารณาเปรี ยบเทียบจากโรงพยาบาลในละแวกใกล้เคียง และ
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม
โรงพยาบาลพญาไทศรี ราชา คํานึงถึงผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมในทุก ๆ ด้านซึ งเกิดจากการดําเนิ นกิจการ
สถานพยาบาล เช่น การจัดเก็บขยะ การบําบัดนํXาเสี ย และการใช้พลังงาน
ในปี ทีผ่านมา โรงพยาบาลมี การปรั บปรุ งโรงพักขยะให้ได้มาตรฐาน ทําการคัดแยกขยะในการจัดเก็บ และจัด
สถานที มิ ดชิ ดไม่ ก่ อให้เกิ ดการแพร่ กระจายของเชืX อโรค พร้ อมอบรมพนักงานที เกี ยวข้องในการเก็ บขยะให้
ถูกต้องตามทีกฎหมายกําหนดไว้
การบําบัดนํXาเสี ยก่อนระบายสู่ คลองสาธารณะโดยการเติมคลอรี นหลังจากการบําบัดและมีการเก็บตัวอย่างนํXาที
ผ่านการบําบัดแล้วเพือนําส่ งตรวจค่าพารามิ เตอร์ นX าํ ตามมาตรฐานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ งแวดล้อม โรงพยาบาลมีการลดการใช้สารเคมี โดยมีการเลื อกใช้ผลิตภัณฑ์ EM ทดแทนเพือลดภาระของบ่อ
บําบัดนํXาเสี ย ซึ งได้ขยายผลไปทัวทัXงโรงพยาบาล เช่น ใช้ในการทําความสะอาดของแม่บา้ น, ใช้ทาํ ความสะอาด
ภาชนะโรงครัว เป็ นต้น
( 4 ) งานทีย# งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี-
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5. ทรัพย์ สินทีใ# ช้ ในการประกอบธุรกิจ
1. สิ นทรัพย์ สําคัญทีม# ีไว้ เพือ# การดําเนินงาน ณ วันที# 31 ธันวาคม 2561
ประเภท / ลักษณะทรัพย์ สิน
1. ทีด# ิน
- ทีด# ิน 1 แปลง
ทีตัXงโรงพยาบาลพญาไทศรี ราชา
รวมเนืXอที 5 ไร่ 44 ตารางวา

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ

มูลค่ า
( ล้ านบาท )

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้าของ

245.30

ไม่มี

45.20

ไม่มี

103.50

ไม่มี

ไม่มี

- ทีด# ิน 2 แปลง
ทีตัXง ตําบลศรี ราชา อําเภอศรี ราชา
จั ง หวัด ชลบุ รี เนืX อที 1 ไร่ 11
ตารางวา
- ทีด# ิน 5 แปลง
ทีตัXง ตําบลศรี ราชา อําเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุ รี เนืX อที 1 ไร่ 2 งาน
9 ตารางวา
2. อาคารโรงพยาบาล

เป็ นเจ้าของ

622.20

3. เครื#องมือและอุปกรณ์ การแพทย์

เป็ นเจ้าของ

269.70

4. ยานพาหนะ

เป็ นเจ้าของ

21.50

5.เครื# องตกแต่ งและติ ด ตั งและ
อุปกรณ์ สํานักงาน

เป็ นเจ้าของ

26.60

6.สิ นทรัพย์ ทอี# ยู่ระหว่ าง
การก่ อสร้ าง
รวม

เป็ นเจ้าของ

-
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หมายเหตุ : รายละเอียดสิ นทรัพย์
1. ทีดินทีตัXงโรงพยาบาลพญาไทศรี ราชา
ทีตัXง
: กิโลเมตรที 118 ถนนสุขมุ วิท อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
เนืXอที
: 5 ไร่ 44 ตารางวา
2. อาคาร 12 ชัXน และชัXนใต้ดิน 1 ชัXน อาคาร A
พืXนทีใช้สอย : รวม 29,540 ตารางเมตร
ลักษณะการใช้ประโยชน์
ชัXน 1 ประกอบด้วย
แผนกอายุรกรรม
แผนกรับผูป้ ่ วยใน(Admission)
แผนก Neuro
แผนก Cardio
แผนกศัลยกรรม
แผนกการเงินผูป้ ่ วยนอก
แผนกเอกซเรย์
แผนกห้องฉุกเฉิ น
แผนกเภสัชกรรม
แผนกต้อนรับ
แผนกลูกค้าสัมพันธ์ / ศูนย์ประกัน แผนกจิตเวช
แผนกเปล
แผนกโอเปอเรเตอร์
ห้องโถง
คลินิกประกันสังคม
หน่วยบริ การ
ศูนย์ลูกค้าต่างประเทศ
ชัXน 2 ประกอบด้วย
แผนกผ่าตัด
แผนกทารกแรกคลอดและห้องคลอด
แผนก ไอ.ซี.ยู
แผนกวิจยั
แผนก ไอ.ซี.ยู Neuro
ห้อง ซี.ซี.ยู
แผนกจ่ายกลาง
ห้อง Catheterization
ชัXน 3 ประกอบด้วย
แผนก ตา หู คอ จมูก
แผนกสูตินรี เวช
แผนกกุมารเวชและ Well baby
ศูนย์รักษาผูม้ ีบุตรยาก
ศูนย์ทนั ตกรรม
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
แผนกการเงินผูป้ ่ วยนอก
แผนกเภสัชกรรม
ชัXน 4 ประกอบด้วย
สํานักงาน
ห้องประชุม 4/1 4/2 4/3
ชัXน 5 ประกอบด้วย
เคาน์เตอร์พยาบาล
ห้องพักผูป้ ่ วย 26 ห้อง
แผนกกายภาพบําบัด
ห้องละหมาด
ชัXน 6-12 ประกอบด้วย
เคาน์เตอร์พยาบาล
ห้องพักผูป้ ่ วย
ห้อง Fitness
แผนกจัดซืXอและพัสดุ
จัดซืXอและคลังยา & เวชภัณฑ์
ชัXนใต้ดินประกอบด้วย
แผนกเวชระเบียน
แผนกวิศวกรรมอาคาร
แผนกสนับสนุนบริ การ
แผนกโภชนาการ
ครัวพญาไท
แม่บา้ น
หน่วยยานพาหนะ
ห้องซักรี ด
ห้องเก็บศพ
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3. อาคารจอดรถ และ อาคารผูป้ ่ วย อาคาร B
พืXนทีใช้สอย : รวม 12,473.00 ตารางเมตร
ลักษณะการใช้ประโยชน์ :
ชัXน L2-M4
ทีจอดรถ
ชัXน 5B-6B
แผนกเครื องมือแพทย์
ชัXน 7B
แผนกไตเทียม
ชัXน 8B
ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
แผนกเภสัชกรรม
ชัXน 12
ห้องพักแพทย์
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มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย
รายการ

มูลค่ า (บาท)

ทีดิน

394,000,000

อาคาร

622,225,900

เครื องมือแพทย์และครุ ภณั ฑ์

269,697,900

เครื องตกแต่งติดตัXงและอุปกรณ์สาํ นักงาน

26,633,066

ยานพาหนะ

21,508,249

สิ นทรัพย์ทีอยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง

-

รวมมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ

1,334,065,167

หัก เงินกูย้ มื

-

รวมมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ หกั ด้วยหนีXสิน

1,334,065,167

มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหุ น้

37.10

2. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ไม่ มี

3. การควบคุมดูแลบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ไม่ มี

บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)
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6. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ในปี 2561 บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายทีมีผลกระทบด้านลบต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ทีมีจาํ นวนสู ง
กว่าร้อยละ 5 ของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ แต่อย่างใด
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7. โครงสร้ างเงินทุน
( 1 ) หลักทรัพย์ ของบริษัท
บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 359,541,800 บาท เรี ยกชําระแล้ว 359,541,800 บาท เป็ นหุ ้นสามัญ 35,954,180 หุ ้น
มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท

( 2 ) ผู้ถือหุ้น
รายละเอียดกลุ่มผูท้ ีถือหุ น้ ตัXงแต่ร้อยละ 10 ขึXนไป ดังนีX
กลุ่มผู้ถือหุ้น
กลุ่ม บมจ.ประสิ ทธิe พัฒนา 
รวม

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561
จํานวนหุ ้น % จํานวนหุ ้น % จํานวนหุ ้น %
26,892,880 74.49 26,992,280 75.07 27,054,180 75.25
26,892,880 74.49 26,992,280 75.07 27,054,180 75.25

หมายเหตุ


บริ ษทั ประสิ ทธิe พัฒนา จํากัด (มหาชน) ประเภทกิจการ โดยการถือหุ ้น ( Holding Company )
ผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ คือ บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ถือหุ น้ ร้อยละ 98.56
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รายละเอียดผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นีX
ชื# อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

จํานวนหุ้น

บริ ษทั ประสิ ทธิeพฒั นา จํากัด (มหาชน)
นายชูเดช
เตชะไพบูลย์
นายวิเชียร
เตชะไพบูลย์
นายไกรฤกษ์
อธิ รกุล
นางภาวนา
ศรี นิวาสัน
นายศุภชัย
เมธาประยูร
นางสาวศรี รัตน์ ชิดวิเศษ
นางกมลี
ปั จฉิ มสวัสดิe
นายวิรัช
บรรยงคนันท์

27,054,180

1,400,000
1,100,000
400,000
269,650
243,600
200,000
200,000
200,000

ร้ อยละของจํานวนหุ้น
ทีม# ีสิทธิออกเสี ยงทังหมด
75.25
3.89
3.06
1.11
0.75
0.68
0.55
0.55
0.55

( 3 ) นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นตามความเห็ นชอบของคณะกรรมการโดยเชื อมโยงกับผล
ประกอบการของบริ ษทั ในแต่ละปี
จากผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ทีผ่านมา บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ 367,184,860 บาท ซึ งสามารถ
จ่ายเงิ นปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นได้ในอัตราหุ ้นละ 2.00 บาท จากจํานวนหุ ้นของบริ ษทั 35,954,180 หุ ้น คิดเป็ น
เงิ นปั นผลทัXงสิX น 71.91 ล้านบาท และขอจัดสรรเงิ นกําไรไว้เป็ นทุ นสํา รองให้ครบร้ อยละ 10 ของทุ นจด
ทะเบียนตามทีกฎหมายกําหนดไว้ โดยบริ ษทั ฯ
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8. การจัดการ
( 1 ) โครงสร้ างการจัดการของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จํากัด (มหาชน) ประกอบด้ วย
1.1 คณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 7 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนีX
1.1.1 นายแพทย์จุลเดช
ยศสุ นทรากุล
ประธานกรรมการ
1.1.2 นายแพทย์ชาตรี
ดวงเนตร
กรรมการ
1.1.3 นางนฤมล
น้อยอํา
กรรมการ
1.1.4 นายประดิษฐ์
ทีฆกุล
กรรมการ
1.1.5 นายอัฐ
ทองแตง
กรรมการ
1.1.6 นางสาวเกษรา
วงศ์เกตุ
กรรมการ
1.1.7 นายแพทย์ธนาคม
แมนธนานนท์
กรรมการ
 อํานาจหน้ าทีข# องคณะผู้บริหาร
คณะผูบ้ ริ หารตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลกํากับกิจการ เพือผลประโยชน์ทีดีต่อผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั
ได้กาํ หนดนโยบายการดําเนิ นงาน โดยคํานึ งถึ งวัตถุ ประสงค์ ข้อบังคับ มติทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ และ
กฎหมายที เกี ยวข้อง โรงพยาบาลกําหนดแนวทางปฏิ บตั ิ งานของพนักงานในบริ ษทั ให้เป็ นไปตามนโยบายที
คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
1.2 คณะผูบ้ ริ หาร จํานวน 19 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนีX
1.2.1 นายแพทย์ชาตรี
ดวงเนตร
1.2.2 นายอัฐ
ทองแตง
1.2.3 นางนฤมล
น้อยอํา
1.2.4 นายประดิษฐ์
ทีฆกุล
1.2.5 นายอิทธิ
ทองแตง
1.2.6 นายไพบูลย์
เฟื องฟูสกุล
1.2.7 นายสิ ทธิ ชยั
สุ ขเจริ ญมิตร
1.2.8 นายแพทย์เกริ กยศ ชลายนเดชะ
1.2.9 นายแพทย์อนันตศักดิe อภัยรัตน์
1.2.10 นายแพทย์สุรพล
โล่ห์สิริวฒั น์
1.2.11 นายแพทย์พิชยั
แพร่ ภทั ร
1.2.12 นายแพทย์ปราโมทย์ ภู่นภานนท์
1.2.13 นายแพทย์สยาม
พิเชฐสิ นธุ์
1.2.14 นายแพทย์นพรัตน์ โง้วจุงดี
1.2.15 นายสุ เทพ
ตันสงวนวงศ์
1.2.16 ผศ.นายแพทย์วรี ยะ เภาเจริ ญ
1.2.17 นายแพทย์ภาวิต
ปุญญฤทธิe
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ประธานคณะผูบ้ ริ หาร
รองประธานคณะผูบ้ ริ หาร
คณะผูบ้ ริ หาร
คณะผูบ้ ริ หาร
คณะผูบ้ ริ หาร
คณะผูบ้ ริ หาร
คณะผูบ้ ริ หาร
คณะผูบ้ ริ หาร
คณะผูบ้ ริ หาร
คณะผูบ้ ริ หาร
คณะผูบ้ ริ หาร
คณะผูบ้ ริ หาร
คณะผูบ้ ริ หาร
คณะผูบ้ ริ หาร
คณะผูบ้ ริ หาร
คณะผูบ้ ริ หาร
คณะผูบ้ ริ หาร
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1.2.18 นายแพทย์ปานกิตต์ ศิริพลู
1.2.19 นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์

คณะผูบ้ ริ หาร
คณะผูบ้ ริ หาร

 อํานาจหน้ าทีข# องคณะผู้บริหาร
บริ ษทั ประสิ ทธิe พัฒนา จํากัด (มหาชน) โดยมติคณะกรรมการบริ ษทั เห็ นควรกําหนดอํานาจหน้าทีของ
คณะผูบ้ ริ หารเครื อโรงพยาบาลพญาไท และเครื อโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรี ยล ขึXนเพือประโยชน์ในการบริ หาร
กิจการ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมแก่สภาวะปั จจุบนั และเพือความคล่องตัวในการบริ หารจัดการ ซึ งข้อกําหนด
ต่อไปนีXได้ตราขึXนภายในกรอบวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริ ษทั มีรายละเอียดดังต่อไปนีX
ข้ อที# 1 ให้คณะผูบ้ ริ หารเครื อโรงพยาบาลพญาไท และเครื อโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรี ยล เป็ นผูใ้ ช้
อํานาจแทนคณะกรรมการบริ ษ ทั ในการบริ หารกิ จการของบริ ษทั ฯ ตามที ระบุ ไ ว้ใ นข้อกําหนดเกี ยวกับ
อํานาจหน้าทีของคณะผูบ้ ริ หารเครื อโรงพยาบาลพญาไท และเครื อโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรี ยลฉบับนีX
ข้ อที# 2 ให้คณะผูบ้ ริ หารเครื อโรงพยาบาลพญาไท และเครื อโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรี ยล มีหน้าที
ในการบริ หารกิ จการของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์การประกอบกิ จการของบริ ษทั ฯ ทัXงนีX ตาม
นโยบาย ข้อบังคับ หรื อคําสังใด ๆ ทีคณะกรรมการบริ ษทั กําหนด และให้มีอาํ นาจอนุ มตั ิ และ/หรื อเห็นชอบ
แก่การดําเนิ นการใด ๆ ตามปกติ และอันเป็ นการบริ หารกิจการของบริ ษทั ฯ เป็ นการทัวไป นอกจากนัXนให้
คณะผูบ้ ริ หารเครื อโรงพยาบาลพญาไท และเครื อโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรี ยล มี หน้าที ในการพิจารณา
กลันกรองข้อพิจารณาต่าง ๆ ทีจะได้มีการนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณาอนุ มตั ิ หรื อพิจารณา
ให้ความเห็ นชอบ ทัXงนีX ตามที กํา หนดไว้ใ นข้อบังคับ หรื อคํา สังของคณะกรรมการบริ ษทั ตลอดจนการ
มอบหมายให้ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นคราว ๆ ไป รวมถึงให้มีหน้าทีดําเนิ นการในเรื อง และ
ตามความจําเป็ นแก่การประกอบกิจการดังกล่าวต่อไปนีX ดว้ ย โดยต้องนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือ
การอนุมตั ิหรื อให้ความเห็นชอบ
2.1 นโยบาย เป้ าหมาย และแผนงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ
2.2 งบประมาณประจําปี ของบริ ษทั ฯ
2.3 แนวทาง นโยบาย และเป้ าหมายการลงทุน เพือเป็ นกรอบการดําเนิ นการให้ฝ่ายจัดการ
นําไปปฏิบตั ิงานต่อไป
ข้ อที# 3 มอบอํานาจให้คณะผูบ้ ริ หารเครื อโรงพยาบาลพญาไท และเครื อโรงพยาบาลเปาโล เมโม
เรี ยล ในการดําเนินงานต่อไปนีX
3.1 การกูย้ ืมเงิ น การออกหุ ้นกูห้ รื อตราสารทางการเงิ นอืนทุกประเภท การคํXาประกัน ให้
หลักประกัน
หรื อก่อภาระผูกพันเหนื อทรัพย์สินของบริ ษทั การจําหน่ ายจ่ายโอนซึ งสังหาริ มทรัพย์
หรื อการทําสัญญาทีมีระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี ซึ งการดําเนิ นการดังกล่าวข้างต้นมิได้รวม
บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)
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3.2

3.3

3.4
3.5

3.6

3.7
3.8
3.9

ไว้ในแผนงานธุ รกิจของบริ ษทั ฯ หรื อมิได้เกียวกับการดําเนิ นงานธุ รกิจรายวัน (day-today operation) ของบริ ษทั ฯ หรื อ (สําหรับกรณี การจําหน่ายจ่ายโอนสังหาริ มทรัพย์ทีมี
มูลค่าตลาดไม่เกิน 1,000,000 บาท) มิใช่การจําหน่ายจ่ายโอนสังหาริ มทรัพย์ ซึ งตัดค่า
เสื อมทางบัญชี หมดแล้ว หรื อสังหาริ มทรัพย์ ซึ งหมดอายุการใช้ หรื อเนื องจากมีเหตุ
จําเป็ นโดยสมควรและเป็ นประโยชน์อย่างยิงกับบริ ษทั ฯ
การจํา หน่ ายจ่า ยโอนหรื อการได้มาซึ งอสั งหาริ มทรั พ ย์ การเช่ า อสั งหาริ มทรั พ ย์ที มี
กําหนดเวลาเกิ นกว่า 3 ปี หรื อการเช่ าอสังหาริ มทรัพย์ทีมีกาํ หนดเวลาไม่เกิ น 3 ปี ทีมี
การกําหนดค่าเช่าสู งกว่าราคาตลาดหรื อมิได้เป็ นธุ รกิจปกติ รวมถึงการจํานอง หรื อการ
ก่อภาระติดพันหรื อการทําให้เสี ยสิ ทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ ซึ งมิได้รวมอยู่ในแผนงาน
ธุ รกิจของบริ ษทั
การพิจารณาแต่งตัXง ถอดถอน โยกย้าย หรื อเปลียนแปลงเงือนไขการว่าจ้างของ
ผูบ้ ริ หารระดับตัXงแต่รองผูอ้ าํ นวยการหรื อเทียบเท่า หรื อพนักงานในระดับอืนใดทีได้รับ
เงินค่าจ้างรายเดือนตัXงแต่ 200,000 บาทขึXนไป
การกําหนดจํานวนรวมของค่าตอบแทน โบนัส เงิ น หรื อผลประโยชน์อืนใดซึ งเป็ น
จํานวนรวมรายปี ทีจะจ่ายให้พนักงาน
การประกอบกิจการใดนอกเหนือจากธุ รกิจปกติของบริ ษทั ฯ หรื อลงทุน เข้าทําสัญญา
รายการธุ รกรรม การดําเนิ นการ หรื อพันธะผูกพันใด เว้นแต่ทีเป็ นส่ วนหนึงในทาง
การค้าตามปกติหรื อเป็ นกิจการอืนใดทีมีลกั ษณะเอืXอประโยชน์ต่อธุ รกิจของบริ ษทั
ดังกล่าว
การจัด ให้ มี หรื อ คงรั ก ษา หรื อ แก้ไ ขเพิ มเติ ม โครงการแบ่ ง ผลประโยชน์ จ ากการ
ดําเนินงานให้แก่พนักงาน ผูบ้ ริ หาร หรื อกรรมการโครงการบํานาญ หรื อโครงการอืนที
มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
การแก้ไขเปลียนแปลงนโยบายบัญชีของบริ ษทั ฯ
การแก้ไขเปลียนแปลงผูม้ ีอาํ นาจลงนามเบิกถอนสังจ่ายบัญชีธนาคารและสถาบัน
การเงินใด ๆ
การแก้ไขเปลียนแปลงระเบียบ ข้อบังคับการทํางาน รวมถึงสวัสดิการและสิ ทธิ
ประโยชน์พนักงาน

ข้ อที# 4 ให้คณะผูบ้ ริ หารเครื อโรงพยาบาลพญาไท และเครื อโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรี ยล รายงาน
ผลการดําเนินงานในเรื อง และภายในกําหนดเวลาดังต่อไปนีX ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
4.1 รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ รายไตรมาส
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4.2 รายงานของผูต้ รวจสอบบัญชีเกียวกับงบการเงินของบริ ษทั ฯ
4.3 รายงานอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเห็นสมควร
ข้ อที# 5 ในการประชุ มคณะผูบ้ ริ หารเครื อโรงพยาบาลพญาไท และเครื อโรงพยาบาลเปาโล เมโม
เรี ยล เพือพิจารณาดําเนินการใด ๆ ตามอํานาจหน้าทีของตนทีกําหนดในคําสังนีX จําต้องประกอบด้วยผูบ้ ริ หาร
ไม่ น้อยกว่ากึ งหนึ งของคณะผูบ้ ริ หารเครื อโรงพยาบาลพญาไท และเครื อโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรี ย ล
ทัXงหมด จึงจะถือว่าครบเป็ นองค์ประชุมในอันทีจะสามารถดําเนินการใด ๆ ดังกล่าวได้
ข้ อที# 6 ในการออกเสี ยงของผูบ้ ริ หารในการประชุ มคณะผูบ้ ริ หารเครื อโรงพยาบาลพญาไท และ
เครื อโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรี ยล ให้ผูบ้ ริ หารแต่ละคนมีสิทธิ ออกเสี ยงได้ท่านละ 1 เสี ยง ในกรณี ทีเสี ยง
เท่ากัน ให้ประธานคณะผูบ้ ริ หารเครื อโรงพยาบาลพญาไท และเครื อโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรี ยลมีสิทธิ ออก
เสี ยงชีXขาดอีก 1 เสี ยง
ข้ อที# 7 การลงมติในเรื องใดของคณะผูบ้ ริ หารเครื อโรงพยาบาลพญาไท และเครื อโรงพยาบาลเปา
โล เมโมเรี ยล จําต้องได้รับการออกเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึ งของจํานวนเสี ยงทัXงหมดขององค์ประชุ มในคราว
การประชุมเพือลงมตินX นั
ข้ อที# 8 ให้มีการประชุ มคณะผูบ้ ริ หารเครื อโรงพยาบาลพญาไท และเครื อโรงพยาบาลเปาโล เมโม
เรี ยลตามความจําเป็ นและเหมาะสม ผูบ้ ริ หารเพียงท่านใดท่านหนึ งจะเรี ยกให้มีการประชุ มเป็ นกรณี พิเศษ
ต่างหากจากการประชุ มตามปกติก็ได้ แต่ทX งั นีX ต้องบอกกล่ าววาระการประชุ มล่ วงหน้าแก่ผูบ้ ริ หารอื นใน
ระยะเวลาตามสมควร และมีเพียงพอแก่การทําหน้าทีผูบ้ ริ หารในการพิจารณาวาระการประชุมนัXน
ข้ อที# 9 คณะผูบ้ ริ หารเครื อโรงพยาบาลพญาไท และเครื อโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรี ยล จะแต่งตัXง
คณะอนุกรรมการ และ/หรื อคณะทํางาน และ/หรื อบุคคลใด ๆ เพือทําหน้าทีกลันกรองงานทีนําเสนอต่อคณะ
ผูบ้ ริ หารเครื อโรงพยาบาลพญาไท และเครื อโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรี ยล หรื อเพือให้ดาํ เนิ นงานใดอันเป็ น
ประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าทีของคณะผูบ้ ริ หารเครื อโรงพยาบาลพญาไท และเครื อโรงพยาบาลเปาโลเมโม
เรี ยล หรื อเพือให้ดาํ เนิ นการใดแทนตามทีได้รับมอบหมายจากคณะผูบ้ ริ หารเครื อโรงพยาบาลพญาไท และ
เครื อโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรี ยลภายในขอบเขตแห่ งอํานาจหน้าทีของคณะผูบ้ ริ หารเครื อโรงพยาบาลพญา
ไท และเครื อโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรี ยลก็ได้
ข้ อที# 10 ให้ข ้อกําหนดเกี ยวกับอํานาจหน้าที ของคณะผูบ้ ริ หารเครื อโรงพยาบาลพญาไท และเครื อ
โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรี ยลฉบับนีX มีผลบังคับใช้ตX งั แต่วนั ที 8 พฤษภาคม 2556 เป็ นต้นไป
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1.3 เจ้าหน้าทีบริ หาร ประกอบด้วย
1) นายแพทย์ธนาคม
แมนธนานนท์
2) นายแพทย์ชาญชัย
ลีXสมประสงค์
3) นางมณี นาฎ
พัฒนกูล
4) นางหฤทัย
สุ รินทร์ แก้ว
5) นางรัตติกานต์
จินะราช
6) นางกิงกาญจน์
ตันติเวชกุล
7) นางณี รนุช
เจริ ญเดชธนกิจ
8) นางปวีณา
ฤกษ์จารี
9) นายสมนึก
คงนมนาน
10) นางสาวรุ่ งทิพา
กระชัXน
11) นางสาวจตุพร
แววงาม
12) นางสาวรุ่ งฤดี
แก้วเยืXอง
13) นางสาวรัชนี
เจริ ญเขต
14) นางสาวนันท์นภัส
นินนาทนนท์
15) นางสาวลัดดาวัลย์
อะโข
16) นางนุจริ นทร์
เกิดแดง

ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการแพทย์
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หาร
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการพยาบาล
ผูจ้ ดั การส่ วนบัญชีและนิติการ
ผูจ้ ดั การส่ วนพัฒนาธุ รกิจอาวุโส
ผูจ้ ดั การส่ วนเวชสารสนเทศอาวุโส
ผูจ้ ดั การส่ วนบริ หารคุณภาพ
ผูจ้ ดั การส่ วนสนับสนุนบริ การ
ผูจ้ ดั การส่ วน Manage Care
ผูจ้ ดั การส่ วนบริ การพยาบาล 1
ผูจ้ ดั การส่ วนบริ การพยาบาล 2
ผูจ้ ดั การส่ วนบริ การพยาบาล 3
ผูจ้ ดั การส่ วนบริ การพยาบาล 4
ผูจ้ ดั การส่ วนประเมินสิ ทธิ และลงทะเบียนผูป้ ่ วยนอก

ผูจ้ ดั การส่ วนบริ หารความปลอดภัย

 หน้ าทีข# องเจ้ าหน้ าทีบ# ริหาร
ทําหน้าทีกํากับดูแลและบริ หารกิ จการให้เป็ นไปตามนโยบายทีคณะกรรมการได้กาํ หนดไว้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยเจ้าหน้าทีบริ หารมีอาํ นาจหน้าทีในการบริ หารงานประจําหรื อปฏิบตั ิงาน
อืนใดตามที ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ภายใต้อาํ นาจอนุ มตั ิ ดาํ เนิ นการและระเบี ยบปฏิ บตั ิต่าง ๆ
ของบริ ษทั
 เลขานุการบริษัท
นางสาวสุ กญั ญา ชมแสงแก้ว
( 2 ) การสรรหากรรมการ
การเลื อกกรรมการบริ ษทั กรณี พน้ จากตําแหน่ งตามวาระ คณะกรรมการทีเหลื ออยู่จะเป็ นผูส้ รรหาและ
เสนอชือผูท้ ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพือขออนุ มตั ิจากทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้น เว้นแต่กรรมการพ้นจากตําแหน่งนอกเหนื อ
ตามวาระคณะกรรมการสามารถพิจารณาแต่งตัXงกรรมการแทนตําแหน่งทีว่างลงได้
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วิธีการเลือกตัXงกรรมการผ่านทีประชุมผูถ้ ือหุ น้
ในการลงคะแนนเสี ยงเลือกตัXงกรรมการ ผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ งหุ ้นต่อหนึ งเสี ยง
และผูถ้ ื อหุ ้นแต่ล ะคนจะต้องใช้ค ะแนนเสี ยงของตนที มี อยู่ทX งั หมดเลื อกตัXงบุ คคลเดี ยวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซี งได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบ
สู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตัXงเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมี หรื อพึงเลือกตัXงใน
ครัXงนัXนในกรณี ทีบุคคลซึ งได้รับการเลือกตัXงในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจะ
พึงมีหรื อพึงเลือกตัXงในครัXงนัXนให้ประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชีXขาด
ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี ทุกครัXง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้า
จํานวนกรรมการที จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสุ ดกับส่ วน 1 ใน 3
กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่ งในปี แรก และปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นัXน ให้จบั สลากกันว่า
ผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุ ดนัXน เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
( 3 ) ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
3.1 ค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน
ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ปี 2561
ยอดรวมค่ าตอบแทน
(บาท)

หมายเหตุ

1.

ค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั จํานวน 7 ท่าน *

2,784,000

2.

ค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หาร

25,011,465

จํานวน 16 ท่าน **

* ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย ค่าเบีXยประชุมและค่าบําเหน็จ
** ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีระดับบริ หาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์
หลังออกจากงาน

3.2 ค่าตอบแทนอืน (ถ้ามี)
- ไม่มี -
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( 4 ) การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามข้อพึงปฏิบตั ิทีดีสําหรับกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน (code of
best practices) และตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการทีดี เพือให้เป็ นไปตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนีX
1. นโยบายเกียวกับการดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักว่าการกํากับดูแลกิจการทีดีเป็ นสิ งทีมีความสําคัญและมี
ความมุ่งมันตัXงใจทีจะปฏิบตั ิตามหลักการดังกล่าว คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญกับระบบการควบคุม
ภายในและกํากับดูแลฝ่ ายบริ หารให้ดาํ เนินตามนโยบายของบริ ษทั อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพือประโยชน์ใน
ระยะยาวต่อผูถ้ ือหุ น้ ภายใต้กรอบข้อกําหนดของกฎหมายและจริ ยธรรมทางธุ รกิจ
2. สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้
บริ ษทั ให้ความสําคัญของสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้นทุกรายและมุ่งเน้นในการให้ขอ้ มูลแก่ ผูถ้ ื อหุ ้นทุ กราย
อย่างเท่าเที ยมกันและโปร่ งใส ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นทุกครัXง บริ ษทั ได้จดั ส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มเพือแจ้ง
วาระการประชุม พร้อมความคิดเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงเอกสารประกอบต่าง ๆ เพือให้
ผูถ้ ือหุ ้นมีขอ้ มูลเพียงพอในการตัดสิ นใจ และบริ ษทั มีการบันทึกการประชุ มทีถูกต้อง ครบถ้วน เพือให้ผถู ้ ื อ
หุ น้ สามารถตรวจสอบได้
3. สิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
บริ ษทั ให้ความสําคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มและปฏิ บตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มอย่าง
ยุติธรรม ดังนีX
ลูกค้า / คนไข้ บริ ษทั มีนโยบาย 5G : Good Doctors, Good IT, Good Nurse, Good Services และ Good
Refer และโรงพยาบาลได้รับการรั บรองระบบคุ ณภาพทางการรั กษาพยาบาล (Hospital
Accreditation) จากสถาบันรับรองคุณภาพสภานพยาบาล (สรพ)(องค์การมหาชน) รวมทัXง
จัดให้มีคณะทํางานของศูนย์พฒั นาคุณภาพ ดูแลความพึงพอใจของลูกค้า
คู่คา้ / คู่สัญญา บริ ษทั ปฏิบตั ิตามเงือนไขทีตกลงกันไว้กบั บริ ษทั คู่สัญญา
คู่แข่ง

บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกติกาการแข่งขันทีดี ภายใต้กรอบของกฎหมาย

สังคม

บริ ษทั จัดกิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ต่อสังคมอย่างสมําเสมอ

พนักงาน

บริ ษทั ตระหนักดีวา่ พนักงานทุกระดับมีความสําคัญต่อความสําเร็ จของบริ ษทั จึงมีนโยบาย
ในการมุ่งส่ งเสริ ม และสนับสนุนการฝึ กอบรม และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือง สมําเสมอ
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4. การประชุมผูถ้ ือหุ น้
ในปี 2561 มีคณะกรรมการเข้าร่ วมประชุ มทัXงสิX น 5 ท่าน ซึ งรวมถึ งตัวแทนของผูส้ อบบัญชี โดย
ประธานที ประชุ มได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นมี สิทธิ อย่างเท่าเที ยมกันในการตรวจสอบการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ด้วยการสอบถามและแสดงความคิ ดเห็ น หรื อข้อเสนอแนะต่า ง ๆ รวมทัXง ได้บนั ทึ กประเด็ นการ
ซักถามและข้อคิดเห็นทีสําคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วยแล้ว
5. ภาวะผูน้ าํ และวิสัยทัศน์
เปิ ดเผยรายละเอียด อยูใ่ นหัวข้อ “ การจัดการ
6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เปิ ดเผยรายละเอียด อยูใ่ นหัวข้อ “ รายการระหว่างกัน ”
7. จริ ยธรรมทางธุ รกิจ
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ขณะนีXไม่มีการซืX อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่ า งไรก็ ต ามคณะกรรมการบริ ษัท ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คัญ ของจริ ยธรรมธุ ร กิ จ หรื อจรรยาบรรณ
คณะกรรมการบริ ษทั และพนักงานทุกระดับ ถือปฏิบตั ิสมําเสมอ
8. การถ่วงดุลของกรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการบริ ษทั จํานวน 2 ท่าน ทีเป็ นผูบ้ ริ หาร ดังนีX
1. นายอัฐ
ทองแตง
2. นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์
กรรมการบริ ษทั จํานวน 5 ท่าน ทีไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร ดังนีX
1. นายแพทย์จุลเดช
ยศสุ นทรากุล
2. นายแพทย์ชาตรี
ดวงเนตร
3. นางนฤมล
น้อยอํา
4. นายประดิษฐ์
ทีฆกุล
5. นางสาวเกษรา
วงศ์เกตุ
9. การรวมหรื อแยกตําแหน่ง
ประธานกรรมการไม่เป็ นบุคคลเดี ยวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่หรื อผูอ้ าํ นวยการใหญ่ เพือเป็ น
การแบ่งแยกหน้าทีในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล และการบริ หารงานประจํา
10. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ยังไม่มีคณะอนุกรรมการกําหนดค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามผลตอบแทนของคณะกรรมการอยู่
ในรู ปของค่าตอบแทนประจําปี ซึ งได้รับอนุ มตั ิ จากผูถ้ ื อหุ ้นแล้ว ผลตอบแทนของผูบ้ ริ หาร อยู่ในรู ปของ
เงินเดือนและโบนัส และขึXนอยูก่ บั ผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารแต่ละท่าน เปิ ดเผยรายละเอียดผลตอบแทน
ของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร อยูใ่ นหัวข้อ “ ค่าตอบแทนกรรมการ ”
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11. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมี กาํ หนดการประชุ มเป็ นประจําทุ ก 3 เดื อน และมี การประชุ มพิเศษเพิมเติมตามความ
จําเป็ น โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า เลขานุ การบริ ษทั ได้จดั หนังสื อเชิ ญประชุ มพร้อมวาระการประชุ ม
และเอกสารต่าง ๆ ส่ งให้คณะกรรมการก่ อนการประชุ มล่ วงหน้า 7 วัน เพือให้กรรมการได้มีเวลาศึ กษาหา
ข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่ วมประชุม ปกติการประชุมจะใช้เวลาประมาณ 1 ชัวโมง ในปี 2561 คณะกรรมการมี
การประชุมตามวาระปกติ จํานวน 5 ครัXง โดยการเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั แต่ละท่านสรุ ปได้ดงั นีX
ชื# อ – นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายวิชยั
นายแพทย์จุลเดช
นายแพทย์ชาตรี
นายอัฐ
นางนฤมล
นายประดิษฐ์
นางสาวเกษรา
นายแพทย์ธนาคม

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ทองแตง
ยศสุ นทรากุล
ดวงเนตร
ทองแตง
น้อยอํา
ทีฆกุล
วงศ์เกตุ
แมนธนานนท์

การเข้ าร่ วม
ประชุ ม( ครั ง )
1
3
2
4
5
5
5
5

บริ ษทั มีการบันทึกรายงานการประชุ มทุกครัXง และมีการรับรองรายงานในการประชุ มคณะกรรมการครัXง
ถัดไป และบริ ษทั จะจัดเก็บรายงานการประชุมไว้พร้อมให้คณะกรรมการและผูท้ ีเกียวข้องตรวจสอบได้
12. คณะอนุกรรมการ
หลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษ ทั ขณะนีX ไม่ มี ก ารซืX อ ขายในตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทย บริ ษ ัท ไม่ มี
คณะอนุ กรรมการ แต่มีกระบวนการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริ ษทั และมีกรรมการอิสระ ร่ วมพิจารณา
ด้วย ก่อนนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพือพิจารณาตัดสิ นใจ
13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญกับระบบการควบคุ มภายใน ทัXงในระดับบริ หารและระดับ
ปฏิบตั ิงาน ทีมีประสิ ทธิ ภาพ จึงได้จดั ตัXงให้มีแผนกตรวจสอบภายใน ( Internal Audit ) และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั ซึ งมีวตั ถุ ประสงค์หลักเพือให้ฝ่ายบัญชี และการเงิ น มี ระบบการทํางานเป็ นไปตาม
หลักการบัญชี ทีรับรองทัวไป และเพือช่ วยในการควบคุมการทํางานให้มีประสิ ทิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนตรง
กับข้อเท็จจริ งของรายการทีเกิดขึXน และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของบริ ษทั
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14. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษทั ซึ งจัดทําขึXนตามมาตรฐานการบัญชี ที
รับรองทัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีทีเหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมําเสมอ ใช้ดุลย
พินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการทีดี ทีสุ ดในการจัดทํา รวมทัXงมีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุ มภายในทีมีประสิ ทธิ ผลเพือให้มนใจว่
ั าข้อมูลทาง
บัญชี มีการบันทึกอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และมีระบบการจัดเก็บรักษาทรั พย์สินเพือป้ องกันไม่ให้เกิ ดการ
ทุจริ ตหรื อการดําเนินการทีผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ
คณะกรรมการบริ ษทั มี ความเห็ นว่าระบบการควบคุ มภายในของบริ ษทั โดยรวมอยู่ในระดับที น่ า
พอใจ และสามารถสร้างความเชือมันต่อความเชือถือได้ของงบการเงินของบริ ษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
15. ความสัมพันธ์กบั ผูล้ งทุน
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ขณะนีX ไม่มีการซืX อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ให้แผนกทะเบียนหุ น้ ทําหน้าทีติดต่อสื อสารกับผูถ้ ือหุ น้ ซึ งผูถ้ ือหุ น้ สามารถติดต่อได้ที โทรศัพท์
0-3831-7333 ต่อ 2454 หรื อที website:www.phyathai-sriracha.com หรื อที e-mail Address :
pytswebinfo@phyathai.com
( 5 ) การดูแลเรื#องการใช้ ข้อมูลภายใน
หลักทรั พ ย์ของบริ ษ ทั ขณะนีX ไม่ มี การซืX อขายในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย แต่อย่า งไรก็ตาม
บริ ษทั มีนโยบายห้ามผูบ้ ริ หารนําข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้เพือประโยชน์ส่วนตัว รวมทัXงเพือการซืX อขาย
หลักทรั พย์ โดยผูบ้ ริ หารจะต้องรายงานการถื อหลักทรั พย์ และการเปลี ยนแปลงการถื อหลักทรั พย์ตาม
ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
( 6 ) บุคลากร
จํานวนบุคลากร และผลตอบแทน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีแพทย์และพนักงานรวม 1,433 คน โดยแบ่งตามสายงานหลัก ดังนีX
• สายงานด้านการแพทย์
- แพทย์ประจํา (ไม่ถือว่าเป็ นพนักงาน)
จํานวน
98 คน
- บุคลากรทางการแพทย์
จํานวน
805 คน
• สายงานด้านการบริ หาร
จํานวน
530 คน
ผลตอบแทนรวมของพนักงาน 457,535,792 บาท ( ประกอบด้วย เงินเดือน , ค่าล่วงเวลา , ค่าครองชี พ ,
เงินได้พิเศษอืน ๆ )
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นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษทั ตระหนักดีวา่ บุคลากรทุกระดับมีความสําคัญต่อความสําเร็ จขององค์กร บริ ษทั จึงมี
นโยบายในการมุ่งส่ งเสริ ม และสนับสนุ นการฝึ กอบรมและพัฒนาบุ คลากรอย่างต่อเนื อง เพือให้บุคลากรเกิ ด
ความรู ้ ทักษะ ในการให้บริ การแบบมืออาชีพ และเป็ นไปตามความคาดหวังและความต้องการของผูม้ าใช้บริ การ
เพือให้ได้บุคลากรทีมีคุณภาพและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื อง รวมทัXงสอดคล้องกับแผนธุ รกิจและกลยุทธ์
ของบริ ษทั บริ ษทั จึงนําความต้องการของบริ ษทั และความจําเป็ นในการฝึ กอบรมของ
พนักงานแต่ละระดับและแต่ละตําแหน่งงาน รวมถึงผลการประเมินการปฏิบตั ิงานพนักงานมากําหนด
แผนการฝึ กอบรม พัฒนาพนักงานประจําปี โดยให้ครอบคลุมทัXงการพัฒนาในสายวิชาชี พ การพัฒนาองค์กร
และการพัฒนาสายบุคคล
การกําหนดหลักสู ตรและรู ปแบบการฝึ กอบรม พัฒนาบุคลากร บริ ษทั ได้ออกแบบให้เหมาะสมกับ
บุคลากรในแต่ละระดับ โดยจัดให้มีการฝึ กอบรมทัXงภายในและภายนอกตามความเหมาะสม
และมุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับ มีความเข้าใจ และสามารถปฏิบตั ิงานได้ถูกต้องตรงตามวิธีปฏิบตั ิงาน หรื อ
มาตรฐานการทํางานทีโรงพยาบาลกําหนดไว้ รวมถึงการมีพฤติกรรมบริ การทีมีคุณภาพ สามารถสร้างความ
ประทับใจให้กบั ลูกค้าได้ตลอดไป
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9. การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั มีมติรับรองผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในด้านต่าง ๆ ดังนีX
การควบคุมภายในองค์ กร (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมันในคุณค่าของความซื อตรง (Integrity) และจริ ยธรรม
2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หารและทําหน้าทีกํากับดูแล (Oversight)
และพัฒนาการดําเนินการควบคุมภายใน
3. ฝ่ ายบริ หารได้จดั ให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสังการ และ
ความรับผิดชอบทีเหมาะสมเพือให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้การกํากับดูแล (Oversight)
ของคณะกรรมการ
4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมันในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรทีมีความรู ้ความสามารถ
5. องค์กรกําหนดให้บุคลากรมีหน้าทีและความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร
การประเมินความเสี# ยง (Risk Assessment)
6. องค์กรกําหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพือให้สามารถระบุและประเมินความเสี ยงต่างๆ
ทีเกียวข้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
7. องค์กรระบุ และวิเคราะห์ ความเสี ยงทุ กประเภทที อาจกระทบต่อการบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ไว้อย่าง
ครอบคลุมทัวทัXงองค์กร
8. องค์กรได้พิจารณาถึ งโอกาสทีจะเกิ ดการทุจริ ต ในการประเมิ นความเสี ยงทีจะบรรลุ วตั ถุ ประสงค์
ขององค์กร
9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลียนแปลงทีอาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมทีช่วยลดความเสี ยงทีจะไม่บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับ
ทียอมรับได้
11. องค์กรเลื อกและพัฒนากิ จกรรมควบคุ มทัวไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพือช่ วยสนับสนุ นการบรรลุ
วัตถุประสงค์
12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุ มผ่านทางนโยบาย ซึ งได้กาํ หนดสิ งทีคาดหวังและขัXนตอนการ
ปฏิบตั ิ เพือให้นโยบายทีกําหนดไว้นX นั สามารถนําไปสู่ การปฏิบตั ิได้
13. องค์กรข้อมูลทีเกี ยวข้องและมี คุณภาพ เพือสนับสนุ นให้การควบคุ มภายในสามารถดําเนิ นไปได้
ตามทีกําหนดไว้
14. องค์กรสื อสารข้อมู ลภายในองค์กร ซึ งรวมถึ งวัตถุ ประสงค์และความรั บผิดชอบต่อการควบคุ ม
ภายในทีจําเป็ นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ตามทีวางไว้
15. องค์กรได้สือสารกับหน่วยงานภายนอก เกียวกับประเด็นทีอาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพือให้มนใจได้
ั
วา่ การควบคุ มภายในยังดําเนิ นไป
อย่างครบถ้วนเหมาะสม
บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)
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17. องค์กรประเมินและสื อสารข้อบกพร่ องของการควบคุ มภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลทีรับผิดชอบ
ซึ งรวมถึงผูบ้ ริ หารระดับสู งและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นว่าบริ ษทั มีระบบการควบคุ มภายในอย่างเพียงพอ โดยได้ผ่านความเห็ นชอบ
จากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
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1. รายการระหว่ างกัน
(1) บุคคลทีม# ีผลประโยชน์ ร่วม
บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน) มีบริ ษทั ทีเกี ยวข้องดังตารางต่อไปนีX โดยบริ ษทั ไม่มี
บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ใหญ่ และบริ ษทั ย่อยแต่ประการใด
ความเกีย# วข้ อง

บุคคลทีม# ีผลประโยชน์ ร่วม
1. นิติบุคคล
- บมจ.ประสิ ทธิeพฒั นา

- เป็ นบริ ษทั ย่อยของบมจ.ประสิ ทธิeพฒั นา
และบมจ.ประสิ ทธิeพฒั นา ถือหุ น้ ร้อยละ 75.25

2. ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
- บมจ.ประสิ ทธิeพฒั นา
3. กรรมการทีมีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั
- นายประดิษฐ์ ทีฆกุล
- นายอัฐ
ทองแตง
4. ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
- บมจ.ประสิ ทธิeพฒั นา

- รายละเอียดเหมือนข้อ 1.
- ประธานกรรมการ
- ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
- รายละเอียดตามข้อ 1.

ตารางแสดงประเภทกิจการ และลักษณะธุ รกิจ ทุนจดทะเบียน อัตราร้ อยละของหุ้นที#ถือ รวมทังมูลค่ า
เงินลงทุน ( ตามราคาทุน ) ของบริษัททีเ# กีย# วข้ อง
บริ ษทั ทีเกียวข้อง

ประเภทกิจการ และ
ลักษณะธุ รกิจ

บริ ษทั ประสิ ทธิe
พัฒนาจํากัด
(มหาชน)

โดยการถือหุ ้น
( Holding Company )

บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียนและ
ทีเรี ยกชําระแล้ว
ของบริ ษทั ที
เกียวข้อง
(ณ วันที 31 ธ.ค. 61)
(บาท)
1,108,208,020

ร้อยละของจํานวนหุ ้น มูลค่าเงิน
ทีมีสิทธิ ออกเสี ยงที
ลงทุน
บริ ษทั ถือ หรื อถูกถือ (ตามราคาทุน)
หรื อความสัมพันธ์ใน
(บาท)
ลักษณะอืน
ถือหุ น้ บริ ษทั ร้อยละ

27,054,180

75.25
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รายละเอียดของบริ ษทั ทีเกียวข้อง
ชือบริ ษทั

:

บริ ษทั ประสิ ทธิeพฒั นา จํากัด (มหาชน)

ทีตัXงสํานักงาน

:

943 ถนนพหลโยธิ น แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุ งเทพมหานคร 10400

จดทะเบียนบริ ษทั จํากัด

:

วันที 14 มกราคม พ.ศ. 2517

จดทะเบียนบริ ษทั มหาชนจํากัด

:

วันที 18 มิถุนายน พ.ศ. 2535

ประเภทกิจการ
ทุนจดทะเบียน

:
:

โดยการถือหุ น้ ( Holding Company )
จํานวน 1,108,208,020 หุ น้

ทุนเรี ยกชําระแล้ว

:

จํานวน 1,108,208,020 หุ น้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561รวม 1,108,208,020 บาท

รอบระยะเวลาบัญชี

:

1 มกราคม - 31 ธันวาคม

ผูส้ อบบัญชี

:

บริ ษทั สํานักงานอีวาย จํากัด

ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ 3 รายแรก

:

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

ชือ

จํานวนหุ ้น

1. บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
2. นางบุญนํา อุไรรัตน์
3. บริ ษทั ศรี นครการโยธา จํากัด (มหาชน)
รวม

1,092,630,929
919,379
411,678
1,093,961,986

ร้อยละของ
ทุนจดทะเบียน
98.594
0.083
0.037
98.714

คณะกรรมการบริ ษทั : ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ชื# อ – สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายประดิษฐ์
นายอัฐ
นายไพบูลย์
นายแพทย์ชาตรี
นายสิ ทธิ ชยั
นางนฤมล
นางสาวเกษรา

ตําแหน่ ง

ทีฆกุล
ทองแตง
เฟื องฟูสกุล
ดวงเนตร
สุ ขเจริ ญมิตร
น้อยอํา
วงศ์เกตุ

บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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สรุ ปฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย : บาท)

2559

2560

2561

14,392,718,091

14,484,289,719

14,857,088,112

รวมหนีXสิน

4,402,521,959

3,805,439,292

3,619,311,823

รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

9,990,196,132

10,678,850,427

11,237,776,289

12,061,918,099

12,224,464,990

13,140,560,128

รวมค่าใช้จ่าย

9,861,491,421

10,030,009,330

10,743,466,897

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี

1,723,340,734

1,722,599,000

1,909,155,976

รวมสิ นทรัพย์

รวมรายได้

(2) รายการระหว่ างกัน
รายละเอียดเป็ นไปตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
(3) ความเห็นต่ อรายการระหว่ างกัน
รายการระหว่างกันเป็ นไปตามสัญญาที ตกลงกันไว้และคํานึ งถึ งผลประโยชน์ สู งสุ ดของบริ ษ ทั เป็ น
สําคัญ ส่ วนค่าใช้จ่ายในการประนอมหนีX ทีนอกเหนื อจากสัญญาเดิ ม แสดงให้เห็ นถึงความพยายามทีจะร่ วมกัน
แก้ไขปั ญหา และหาทางดําเนินการให้ได้ผลทีดีขX ึนต่อไป
( 4 ) มาตรการหรือขันตอนการอนุมัติทาํ รายการะหว่ างกัน
การทํารายการระหว่างกันซึ งเป็ นการดําเนินธุ รกิจตามปกติ ให้อยูใ่ นอํานาจของผูบ้ ริ หารสู งสุ ดเป็ นผู ้
พิจารณา ภายในวงเงินครัXงละไม่เกิน 1,000,000 บาท กรณี นอกเหนือจากนีXจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที
ประชุมคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ ษทั ก่อนดําเนินการ
( 5 ) นโยบายหรือแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
การทํารายการระหว่างกันกับบริ ษทั ทีเกียวข้อง ขึXนอยูก่ บั ปั จจัยด้านราคาเป็ นตัวกําหนด อย่างไรก็ตามในอนาคต
จะมีการวางระบบบริ หารทีเป็ นเครื อข่ายกันมากขึXน ซึ งอาจทําให้มีแนวโน้มในการทํารายการระหว่างกันเพิมขึXน

บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)
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11.

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
( 1 ) งบการเงิน
( 1.1 ) สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
 รายงานผู้สอบบัญชี ปี 2559
แสดงความเห็นต่องบการเงินแบบไม่มีเงือนไข
 รายงานผู้สอบบัญชี ปี 2560
แสดงความเห็นต่องบการเงินแบบไม่มีเงือนไข
 รายงานผู้สอบบัญชี ปี 2561
แสดงความเห็นต่องบการเงินแบบไม่มีเงือนไข

บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)
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( 1.2 ) สรุ ปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในระยะ 3 ปี ทีผ# ่ านมา
บริษัท โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2561
สิ นทรัพย์

หมายเหตุ

2561

บาท
2560

7
6,8
6
9

23,593,886
314,534,479
2,234,413,159
36,675,560
5,307,415
2,614,524,499

26,073,483
289,309,896
1,850,624,549
33,562,364
8,103,015
2,207,673,307

17,028,585
255,773200
1,622,906,011
33,495,236
7,325,025
1,936,528,057

10
11
12

1,334,065,167
39,110,797
18,978,562
10,587,922
1,402,742,448
4,017,266,947

1,416,105,463
51,920,077
17,164,973
12,671,397
1,497,861,910
3,705,535,217

1,508,155,819
49,651,868
17,848,843
15,341,905
1,590,998,435
3,527,526,492

2559

สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีXการค้าและลูกหนีXอืน
เงินให้กยู้ มื ระยะสัXนแก่บริ ษทั ใหญ่
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ ทธิการเช่า
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนีX
บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)
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บริษัท โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2561
หนีส ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2561

บาท
2560

6,13

167,249,021
184,466,825
13,775,618
11,534,921
377,026,385

157,232,525
165,764,459
6,808,118
15,231,242
345,036,344

166,159,580
181,608,579
19,702,484
11,779,085
379,249,728

14
17

54,388,713
17,596,707
71,985,420
449,011,805

55,487,992
17,054,038
72,542,030
417,578,374

48,807,130
18,776,848
67,583,978
446,833,706

2559

หนีส ินหมุนเวียน
เจ้าหนีXการค้าและเจ้าหนีXอืน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนีXสินหมุนเวียนอืน
รวมหนีส ินหมุนเวียน
หนีส ินไม่ หมุนเวียน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนีXสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมหนีส ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส ิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนีX
บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)
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บริษัท โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2561
หนีส ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2561

บาท
2560

2559

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุ ้ น สามั ญ 35,954,180 หุ ้ น
มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชําระมูลค่าแล้ว
หุ ้ น สามั ญ 35,954,180 หุ ้ น
มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่วนตํากว่ามูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย

15

ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

359,541,800

359,541,800

359,541,800

359,541,800
102,408,200
(18,850,960)

359,541,800
102,408,200
(18,850,960)

359,541,800
102,408,200
(18,850,960)

36,000,000
2,974,321,614
114,834,488
3,568,255,142
4,017,266,947

36,000,000
2,694,023,315
114,834,488
3,287,956,843
3,705,535,217

36,000,000
2,486,759,258
114,834,488
3,080,692,786
3,527,526,492

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนีX
บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)
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บริษัท โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับแต่ ละปี สินสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ

2561

บาท
2560

2559

กําไรขาดทุน
รายได้
รายได้ค่ารักษาพยาบาล

2,973,046,159

2,798,622,912

2,847,173,512

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

37,828,860
3,010,875,019

29,358,058
2,827,980,970

29,010,795
2,876,184,307

2,056,521,519

1,972,168,178

1,911,365,952

88,273,176

97,847,659

109,135,034

436,053,882

411,605,797

399,946,313

2,580,848,577

2,481,621,634

2,420,447,299

430,026,442

346,359,336

455,737,008

(84,833,014)

(67,186,919)

(88,552,148)

345,193,428

279,172,417

367,184,860

9.60
35,954,180

7.76
35,954,180

10.21
35,954,180

รายได้อืน
รายได้จากการจําหน่ายสิ นค้าอาหารและเครื องดืม

รวมรายได้อืน
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย

16

ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้

17

กําไรสํ าหรับปี
กําไรต่ อหุ้นขันพืน ฐาน
กําไร
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนํXาหนัก (หุ้น)

18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนีX
บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)
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บริษัท โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ
กําไรสํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน#
รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกําไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกํา ไรจากการประมาณการตามหลัก 14
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
หัก : ผลกระทบของภาษี
17
รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกําไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน# สํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

2561

บาท
2560

2559

345,193,428

279,172,417

367,184,860

8,766,539

-

-

(1,753,308)

-

-

7,013,231
7,013,231
352,206,659

279,172,417

367,184,860

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนีX
บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)
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บริษัท โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย# นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับแต่ ละปี สินสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2561
องค์ประกอบอืน
กําไรสะสม

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที# 1 มกราคม 2560
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที# 31 ธันวาคม 2560

21

ยอดคงเหลือ ณ วันที# 1 มกราคม 2561
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย
อดคงเหลือ ณ วันที# 31 ธันวาคม 2561

21

ส่วนตํามูลค่า

จัดสรรแล้ว สํารอง

ยังไม่ได้

ของส่วนของผู ้
ถือหุ น้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ส่วนเกินทุนจากการตี

หุ น้ สามัญ

หุ น้ สามัญ

ตามฎหมาย

จัดสรร

ราคาสิ นทรัพย์

359,541,800
359,541,800

102,408,200
102,408,200

(18,850,960)
(18,850,960)

359,541,800
359,541,800

102,408,200
102,408,200

(18,850,960)
(18,850,960)

ทุนเรื อนหุ น้
ทีออกและ

ส่วนเกินมูลค่า

ชําระแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนีX
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36,000,000
-

รวมส่วน
ของผูถ้ ือหุ น้

36,000,000

2,486,759,258
279,172,417
279,172,417
(71,908,360)
2,694,023,315

114,834,488
114,834,488

3,080,692,786
279,172,417
279,172,417
(71,908,360)
3,287,956,843

36,000,000
36,000,000

2,694,023,315
345,193,428
7,013,231
352,206,659
(71,908,360)
2,974,321,614

114,834,488
114,834,488

3,287,956,843
345,193,428
7,013,231
352,206,659
(71,908,360)
3,568,255,142

บริษัท โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับแต่ ละปี สินสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2561

2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
หนีXสูญและหนีXสงสัยจะสู ญ
ขาดทุนจากการตัดจําหน่าย/ตัดจําหน่ายทีดิน อาคาร
และอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายได้ดอกเบีXยรับ
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนีXสินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์จากการดําเนินงานลดลง (เพิมขึXน)
ลูกหนีXการค้าและลูกหนีXอืน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หนีXสินจากการดําเนินงานเพิมขึXน (ลดลง)
เจ้าหนีXการค้าและเจ้าหนีXอืน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนีXสินหมุนเวียนอืน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

บาท
2560

2559

430,026,442

346,359,336

455,737,008

217,389,727
1,117,831

239,186,195
3,819,733

233,320,365
1,616,323

18,196,730
9,092,860
(22,848,489)

10,024,151
7,202,028
(18,567,953)

333,905
333,905
(15,237,481)

652,975,101

588,023,490

682,434,140

(25,842,685)
(3,113,196)
2,795,600
2,083,475

(37,219,314)
(67,128)
(777,990)
2,670,508

34,319,322
(1,896,923)
7,233,827
(4,723,027)

5,919,646
18,702,366
(4,583,181)
(1,425,600)
647,511,526
(79,076,153)
568,435,373

(7,754,741)
(15,844,120)
1,774,557
(521,166)
530,284,096
(81,804,095)
448,480,001

3,780,827
(10,677,788)
(2,370,601)
708,099,777
(91,865,104)
616,234,673

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนีX
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บริษัท โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับแต่ ละปี สินสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบีXยรับ
เงินให้กยู้ มื ระยะสัXนแก่บริ ษทั ใหญ่เพิมขึXน
เงินสดรับจากจําหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซืXอทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิมขึXน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด(ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดสินปี (หมายเหตุ 7)
ข้ อมูลเพิม# เติมประกอบกระแสเงินสด
รายการทีไม่ใช่เงินสด
ตัดบัญชีลูกหนีXการค้าเป็ นหนีXสูญ
เจ้าหนีXค่าซืXอทีดิน อาคารและอุปกรณ์
โอนทีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินปั นผลค้างจ่าย

2561

บาท
2560

2559

22,348,760
(383,788,610)
57,925
(133,304,351)
(2,679,568)
(499,893,470)

18,430,838
(227,718,538)
1,311,231
(145,471,383)
(15,756,491)
(369,204,343)

15,004,113
(508,155,673)
12,000
(123,313,184)
(7,614,033)
(624,066,777)

(71,021,500)
(71,021,500)
(2,479,597)
26,073,483
23,593,886

(70,230,760)
(70,230,760)
9,044,898
17,028,585
26,073,483

(7,832,104)
24,860,689
17,028,585

2,826,133
13,169,633
2,564,460

1,989,525
9,072,783
936,000
1,677,600

2,198,954
10,245,097
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนีX
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( 1.3 ) ตารางสรุ ปอัตราส่ วนทางการเงิน
2559

2560

2561

5.11
0.72
1.58
10.35
34.77
58.73
6.13
11.24
32.04
8.86

6.40
0.91
1.24
10.20
35.31
58.82
6.12
12.20
29.52
11.92

6.93
0.90
1.57
9.78
36.80
58.56
6.15
12.68
28.40
14.55

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากําไรขัXนต้น ( % )
33.9
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน ( % )
16.0
อัตราส่ วนเงินสดต่อการทํากําไร ( % )
135.2
อัตรากําไรสุ ทธิ ( % )
12.8
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ น้ ( % )
12.7

30.6
12.4
129.5
9.9
8.8

32.1
14.5
132.2
11.5
10.1

อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ ( % )
11.0
36.8
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร ( % )
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์ (เท่า)
0.86

7.7
33.9
0.78

8.9
39.1
0.78

อัตราส่ วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราส่ วนหนีXสินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ (เท่า)
0.15
อัตราส่ วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เท่า)
4.71

0.13
2.78

0.13
4.10

อัตราส่ วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่ วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)
อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)

อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนีXการค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนีXเฉลีย (วัน)
อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลีย (วัน)
อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนีXการค้า (เท่า)
ระยะเวลาชําระหนีX (วัน)
CASH CYCLE (วัน)

( 1.4 ) สรุ ปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วมอัตราส่ วนทางการเงิน
บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน) ไม่มีบริ ษทั ร่ วมบริ ษทั ใหญ่และบริ ษทั ย่อยแต่ประการใด
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(2) คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน
ปี 2561 บริ ษทั มีรายได้จากการบริ การเพิมขึXน 174 ล้านบาท หรื อ 6% จากปี 2560 สอดคล้องกับการ
เพิมขึXนของจํานวนผูป้ ่ วยแผนกเด็ก และแผนกอายุรกรรม จากการระบาดของโรคจากการติดเชืXอไวรัสโรต้า
(Rotavirus) โรคไข้หวัด (Rhinopharyngitis) โรคหัด(Measles) โรคไวรัสอักเสบเอ(Hepatits A) รวมถึงการ
เพิมขึXนของแผนกศัลยกรรม จากการผ่าตัด
บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิมขึXนจากปี 2560 จํานวน 407 ล้านบาท เนืองจาก บริ ษทั ฯ มีเงินให้
กูย้ มื ระยะสัXนแก่บริ ษทั ใหญ่ ซึ งเป็ นไปตามเงือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามทีตกลงระหว่างกัน
บริ ษทั ฯมีเงินสดรับสุ ทธิ จากกิจกรรมดําเนิ นงานเป็ นจํานวน 647 ล้านบาท ทัXงนีXได้มาจากกําไรก่อน
ภาษี 430 ล้านบาท และปรับปรุ งด้วยรายการทีไม่ใช่รายการเงินสดต่างๆ เช่น ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
หนีXสูญและหนีXสงสัยจะสู ญ และผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน เป็ นต้น ทัXงนีXในระหว่างปี บริ ษทั ฯ ได้
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี 2560 ภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี 2561 และภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ายเป็ น
จํานวนเงินรวมประมาณ 79 ล้านบาท
บริ ษทั ฯมีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 500 ล้านบาท ซึ งหลักๆมาจากการทีบริ ษทั ได้ให้เงิน
กูย้ มื ระยะสัXนแก่บริ ษทั ใหญ่ 384 ล้านบาท และปรับปรุ งอาคารและเครื องมือแพทย์ 138 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ มีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ่ายเงินปั นผล จํานวน 718 ล้านบาท
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12. ข้ อมูลอืน# ทีเ# กีย# วข้ อง
บุคคลอ้ างอิงอืน# ๆ
1. นายทะเบียนหลักทรัพย์
ชือ
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
ทีตัXง
62 อาคารตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ชัXน 4, 7 ถนนรั ชดาภิ เษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์
0 2229 2800
2. ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
ชือ
นางศิริวรรณ สุ รเทพินทร์ เลขทะเบียน 4604 และ/หรื อ
นายวิชาติ
โลเกศกระวี เลขทะเบียน 4451 และ/หรื อ
นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ เลขทะเบียน 4377
เป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
ทีอยู่
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
ชัXน 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย
กรุ งเทพมหานคร 10501
โทรศัพท์
0 2264 0777
โทรสาร
0 2264 0789-90
3. สถาบันการเงินทีต# ิดต่ อเป็ นประจํา
 ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)
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ส่ วนที# 2
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนีX แล้วและด้วยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริ หารของบริ ษทั หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่ งบริ หารสู งสุ ดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผอู ้ ืนสําคัญผิดหรื อไม่ขาดข้อมูลทีควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ
นอกจากนีXขา้ พเจ้าขอรับรองว่า
1. งบการเงิ นและข้อมูลทางการเงิ นทีสรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญเกียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนิ นงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั
แล้ว
2. ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ั บผิดชอบต่ อการจัดให้บริ ษทั มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที ดี เพือให้แน่ ใจว่าบริ ษทั ได้
เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนทีเป็ นสาระสําคัญทัXงของบริ ษทั อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัXงควบคุมดูแล
ให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
3. ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการจัดให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในทีดี และควบคุมดูแลให้มีการ
ปฏิ บตั ิ ตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน วันที 20
กุมภาพันธ์ 2562 ต่อคณะกรรมการของบริ ษทั ซึ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลียนแปลงที
สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัXงการกระทําทีมิชอบทีอาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงาน
ทางการเงินของบริ ษทั
ในการนีX เพือเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัXงหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีบริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริ ษทั ได้มอบหมายให้ นายแพทย์ ธนาคม แมนธนานนท์ เป็ นผูล้ งลายมือชื อกํากับเอกสารนีX ไว้ทุกหน้าด้วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมื อชื อของ นายแพทย์ ธนาคม แมนธนานนท์ กํากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ ขอ้ มูลที บริ ษทั ได้
รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื#อ

ตําแหน่ ง

ทองแตง

กรรมการ

................………....................................………..

กรรมการ

...................................................................………...

1.

นายอัฐ

2.

นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์

ชื#อ

ผูร้ ับมอบอํานาจ

ตําแหน่ ง

นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์

บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)

ลายมือชื#อ

ลายมือชื#อ

กรรมการ
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( เอกสารแนบ 1 )
รายละเอียดเกีย# วกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท
1. นายแพทย์ จุลเดช ยศสุ นทรากุล
ตําแหน่ง

รองประธานกรรมการบริ ษทั /กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม/กรรมการบริ หาร /กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)

อายุ

86ปี

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึ กอบรม

ประวัติการฝึ กอบรม
ประสบการณ์

การดํารงตําแหน่งในบริ ษทั จด
ทะเบียนอืน
การดํารงตําแหน่งในบริ ษทั อืน

ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร

แพทย์ศาสตร์บณ
ั ฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล
• Diplomate of American Board of Surgery
• Fellow American College of Surgeons
• Fellow American College of Chest Physicians
• Fellow Royal College of Surgeons of Thailand
• Directors Accreditation Program รุ่ นที 45 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษท
ั
ไทย (IOD)
• หัวหน้าฝ่ ายศัลยกรรม สถาบันมะเร็ งแห่งชาติ
• ผูอ้ าํ นวยการ โรงพยาบาลกรุ ณาพิทก
ั ษ์
• ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลกรุ งเทพ
ไม่มี
•

1. ประธานกรรมการบริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพพัทยา จํากัด
2. ประธานกรรมการบริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพตราด จํากัด
3. ประธานกรรมการบริ ษทั วัฒนเวช จํากัด
4. ประธานกรรมการบริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จํากัด
5. ประธานกรรมการบริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จํากัด
6. ประธานกรรมการบริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จํากัด
7. ประธานกรรมการบริ ษทั ศูนย์การแพทย์ไทย จํากัด (มหาชน)
8. ประธานกรรมการบริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)
: ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฏหมาย และไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

: ใช่

ประวัติการกระทําผิดกฏหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

: ไม่มี

บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)
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2. นายแพทย์ ชาตรี ดวงเนตร
ตําแหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

ประวัติการฝึ กอบรม

ประวัติการทํางาน

การดํารงตําแหน่งในบริ ษทั จด
ทะเบียนอืน
การดํารงตําแหน่งในบริ ษทั อืน

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม/ทีปรึ กษาประธานคณะผูบ้ ริ หาร/ บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ
จํากัด (มหาชน)
74 ปี
• 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
• แพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Directors Accreditation Program รุ่ นที 54 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษท
ั
ไทย (IOD)
• วุฒิบต
ั ร หลักสูตรวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่ นที 10
• ผูอ้ าํ นวยการด้านปฎิบต
ั ิการทางการแพทย์ กลุ่มภูมิภาค โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์
• ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลกรุ งเทพ
• 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
ไม่มี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการบริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพอุดร จํากัด
ประธานกรรมการบริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพเชียงใหม่ จํากัด
ประธานกรรมการบริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพเชียงราย จํากัด
ประธานกรรมการบริ ษทั เนชันแนลเฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จํากัด
กรรมการบริ ษทั ประสิ ทธิeพฒั นา จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จํากัด
กรรมการบริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จํากัด
กรรมการบริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จํากัด
กรรมการบริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริ ษทั เปาโล เมดิค จํากัด

70

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 56-1

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร

กรรมการ บริ ษทั เปาโล สมุทรปราการ จํากัด
กรรมการ บริ ษทั การแพทย์สยาม จํากัด
กรรมการ บริ ษทั ศูนย์การแพทย์ไทย จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการB.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd.
ประธานกรรมการ S.R. Property Investment Company Limited
ประธานกรรมการSiem Reap Land Investment Company Limited
ประธานกรรมการPhnom Penh First Property Co., Ltd.
: ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฏหมาย และไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

: ใช่

ประวัติการกระทําผิดกฏหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

: ไม่มี

3. นายอัฐ ทองแตง
ตําแหน่ง

กรรมการ/ ประธานคณะผูบ้ ริ หาร

อายุ

44 ปี

วุฒิการศึกษาและประวัติการ
ฝึ กอบรม

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
• กรรมการบริ ษท
ั เฮลท์ เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)
• กรรมการบริ ษท
ั เปาโล สมุทรปราการ จํากัด
• กรรมการบริ ษท
ั เปาโล เมดิค จํากัด
• กรรมการบริ ษท
ั ศูนย์การแพทย์ไทย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการบริ ษท
ั โรงพยาบาลพญาไท 1 จํากัด
• กรรมการบริ ษท
ั ศิคริ นทร์ จํากัด (มหาชน)
• ประกาศนี ยบัตรจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษท
ั ไทย (IOD)
- Directors Accreditation Program (DAP)
- Directors Certification Program (DCP)
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
- Audit Committee Program (ACP)

ประสบการณ์

ประวัติการฝึ กอบรม

•

บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)
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- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
• หลักสู ตรผู้บริ หารระดับสู ง รุ่ นที# 13 (วตท. 13)/ สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สาํ หรับผูบ
้ ริ หารระดับสูง รุ่ นที
2 (ปธพ)
• หลักสู ตรผูบ
้ ริ หารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิ ชย์ รุ่ นที 10 (TEPCOT)
การดํารงตําแหน่งในบริ ษทั อืน 1. กรรมการ/ประธานคณะผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ประสิ ทธิe พัฒนา จํากัด (มหาชน)
2. กรรมการ/ประธานคณะผูบ
้ ริ หาร บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จํากัด
3. กรรมการ/ประธานคณะผูบ
้ ริ หาร บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จํากัด
4. กรรมการ/ประธานคณะผูบ
้ ริ หาร บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)
5. กรรมการ/ประธานคณะผูบ
้ ริ หาร บริ ษทั การแพทย์สยาม จํากัด
6. ประธานคณะผูบ
้ ริ หาร บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จํากัด
7. ประธานคณะผูบ
้ ริ หาร บริ ษทั เปาโล สมุทรปราการ จํากัด
8. ประธานคณะผูบ
้ ริ หาร บริ ษทั เปาโล เมดิค จํากัด
9. ประธานคณะผูบ
้ ริ หาร บริ ษทั ศูนย์การแพทย์ไทย จํากัด (มหาชน)
10. กรรมการบริ ษท
ั ไทรทอง พร๊ อพเพอร์ตX ี จํากัด
11. กรรมการบริ ษท
ั ไทรทองธุรกิจ จํากัด
12. กรรมการบริ ษท
ั สํานักกฎหมายวิชยั ทองแตง จํากัด
การดํารงตําแหน่งในบริ ษทั จด • ไม่มี
ทะเบียนอืน
สัดส่ วนในการถือหุ น้ ใน
บริ ษทั

4. นายประดิษฐ์ ทีฆกุล
ตําแหน่ง

อายุ
วุฒิการศึกษา

ประวัติการฝึ กอบรม

ไม่มี

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม/ กรรมการบริ หาร/ทีปรึ กษาประธานคณะผูบ้ ริ หาร/
กรรมการบริ หารความเสี ยง/ กรรมการกํากับดูแลกิจการ/ บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ
จํากัด (มหาชน)
60ปี
• นิ ติศาสตร์ บณ
ั ฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เนติบณ
ั ฑิตไทย
• ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• Directors Certification Program รุ่ นที 29, สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษท
ั

บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)
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ไทย (IOD)
การดํารงตําแหน่งในบริ ษทั 1. กรรมการบริ ษทั สมิติเวช จํากัด (มหาชน)
จดทะเบียน
2. กรรมการบริ ษทั ธนบุรี เมดิเคิลเซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
3. กรรมการ/รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายบริ หารกลาง
บริ ษทั การบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่งในบริ ษทั 1. ประธานกรรมการบริ ษทั ประสิ ทธิe พัฒนา จํากัด (มหาชน)
อืน
2. กรรมการบริ ษท
ั โรงพยาบาลพญาไท 1 จํากัด
3. กรรมการบริ ษท
ั โรงพยาบาลพญาไท 2 จํากัด
4. กรรมการบริ ษท
ั โรงพยาบาลพญาไท 3 จํากัด
5. กรรมการบริ ษท
ั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)
6. กรรมการบริ ษท
ั เปาโลเมดิค จํากัด
7. กรรมการบริ ษท
ั เปาโล สมุทรปราการ จํากัด
8. กรรมการบริ ษท
ั การแพทย์สยาม จํากัด
9. กรรมการบริ ษท
ั ศูนย์การแพทย์ไทย จํากัด (มหาชน)
10. กรรมการบริ ษท
ั โรงพยาบาลกรุ งเทพเชียงใหม่ จํากัด
11. กรรมการบริ ษท
ั เนชันแนล เฮ็ลท์แคร์ ซิ สเท็มส์ จํากัด
12. ประธานกรรมการบริ ษท
ั รอยัลบางกอกเฮ็ลธ์แคร์ จํากัด
13. ประธานกรรมการบริ ษท
ั เอ. เอ็น. บี. ลาบอราตอรี (อํานวยเภสัช) จํากัด
14. ประธานกรรมการบริ ษท
ั กรุ งเทพเซฟดรักจํากัด
15. ประธานกรรมการบริ ษท
ั เซฟดรักเซ็นเตอร์ จํากัด
16. กรรมการบริ ษท
ั เยเนอรัล ฮอสปิ ตัล โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน)
17. กรรมการ บริ ษท
ั บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลีนิค จํากัด
18. ประธานกรรมการ บริ ษท
ั บีดีเอ็มเอส เทรนนิง จํากัด
19. ประธานกรรมการ บริ ษท
ั บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จํากัด
20. กรรมการ บริ ษท
ั บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติXง จํากัด
21. กรรมการบริ ษท
ั กรุ งเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จํากัด
22. กรรมการบริ ษท
ั บางกอกแอร์เวย์โฮลดิXง จํากัด
23. กรรมการ บริ ษท
ั ครัวการบินกรุ งเทพ จํากัด
24. กรรมการ บริ ษท
ั บริ การภาคพืXนการบินกรุ งเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จํากัด
25. กรรมการ บริ ษท
ั ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จํากัด
26. กรรมการบริ ษท
ั สิ นสหกล จํากัด
27. กรรมการบริ ษท
ั ไทยปิ โตรเลียมเซอร์วิส จํากัด
28. กรรมการบริ ษท
ั ปราสาททองโอสถ จํากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)
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29.
30.
31.

ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร

กรรมการบริ ษทั สบาย สบาย นิเวศน์ จํากัด
กรรมการบริ ษทั สบาย สบาย สุโขทัย จํากัด
กรรมการบริ ษทั บริ ษทั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
: ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฏหมาย และไม่มีลกั ษณะ
: ใช่
ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประวัติการกระทําผิดกฏหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

: ไม่มี

5. นางนฤมล น้ อยอํา#
ตําแหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

ประวัติการฝึ กอบรม

ประสบการณ์

ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารด้านการเงิน/ กรรมการบริ หารความเสี ยง
บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
61 ปี
• ปริ ญญาโทด้านบริ หารธุ รกิจ (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยนอร์ ทเท็ก
ซัสสเตท ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บน
ั ฑิต (เกียรตินิยม) การเงินและการคลัง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• หลักสู ตร “นักบริ หารระดับสู งด้านการพัฒนาธุ รกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน”
(วธอ.) รุ่ นที 3 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
• ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตรผูบ
้ ริ หารระดับสูง รุ่ นที 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• TLCA Leadership Development Program “Enhancing Competitiveness” จัดโดย
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย ร่ วมกับสถาบัน IMD
• หลักสู ตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย สําหรับนักบริ หารระดับสู ง
รุ่ นที 13 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.13)
• Successful Formulation & Execution of Strategy Class 6/2010จัดโดย สมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
• Directors Certification Program รุ่ นที 107, จัดโดย สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย
• Financial Executive Development Program รุ่ นที 12จัดโดย The Thai Institute of
Banking and Finance for Executives from Financial Institutions
• Applied International Management Program, Sweden จัดโดยรัฐบาลสวีเดน
• ผูอ
้ าํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายวาณิ ชธนกิจ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)
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ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายการเงิน บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การดํารงตําแหน่งในบริ ษทั
1. กรรมการ บริ ษทั สมิติเวช จํากัด (มหาชน)
จดทะเบียนอืน
2. กรรมการ บริ ษทั การบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่งในบริ ษทั
1. กรรมการ สมาคมบริ ษท
ั จดทะเบียน
อืน
2. กรรมการ บริ ษท
ั โรงพยาบาลกรุ งเทพพัทยา จํากัด
3. กรรมการ บริ ษท
ั โรงพยาบาลกรุ งเทพภูเก็ต จํากัด
4. กรรมการ บริ ษท
ั ประสิ ทธิe พัฒนา จํากัด (มหาชน)
5. กรรมการ บริ ษท
ั โรงพยาบาลพญาไท 1 จํากัด
6. กรรมการ บริ ษท
ั โรงพยาบาลพญาไท 2 จํากัด
7. กรรมการ บริ ษท
ั โรงพยาบาลพญาไท 3 จํากัด
8. กรรมการ บริ ษท
ั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)
9. กรรมการ บริ ษท
ั เปาโลเมดิค จํากัด
10. กรรมการ บริ ษท
ั เปาโล สมุทรปราการ จํากัด
11. กรรมการ บริ ษท
ั การแพทย์สยาม จํากัด
12. กรรมการ บริ ษท
ั ศูนย์การแพทย์ไทย จํากัด (มหาชน)
13. กรรมการบริ ษท
ั โรงพยาบาลกรุ งเทพเชียงใหม่ จํากัด
14. กรรมการบริ ษท
ั โรงพยาบาลกรุ งเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชันแนล จํากัด
15. กรรมการบริ ษท
ั โรงพยาบาลกรุ งเทพเชียงราย จํากัด
16. กรรมการPhnom Penh Medical Services Co., Ltd.
17. กรรมการ บริ ษท
ั บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลีนิค จํากัด
18. กรรมการบริ ษท
ั บีดีเอ็มเอส เวลเนส รี สอร์ท จํากัด
19. ประธานกรรมการ บริ ษท
ั บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติXง จํากัด
20. ประธานกรรมการ บริ ษท
ั กรุ งเทพประกันสุ ขภาพ จํากัด(มหาชน)
21. ประธานกรรมการ บริ ษท
ั กรุ งเทพพรี เมียร์ นายหน้าประกันภัยจํากัด
22. กรรมการ บริ ษท
ั เนชันแนล เฮ็ลท์แคร์ ซิ สเท็มส์ จํากัด
23. กรรมการ บริ ษท
ั กรี นไลน์ ซิ นเนอร์จX ี จํากัด
24. กรรมการ บริ ษท
ั บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติXง จํากัด
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร
: ไม่มี
•

บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)
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6. นางสาวเกษรา วงศ์ เกตุ
ตําแหน่ง
วุฒิการศึกษาและประวัติการ
ฝึ กอบรม

ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ /เลขานุการบริ ษทั
• Directors Certification Program รุ่ นที 166/2555, Thai Institute of Directors
Association
• Anti – Corruption : The Practical Guide รุ่ นที 28/2559
• Role of the Nomination and Governance Committee รุ่ นที 5/2556, Thai Institute of
Directors Association
• Role of the Compensation Committee รุ่ นที 16/2556, Thai Institute of Directors
Association
• Company Secretary Program, Thai Institute of Directors Association
• บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคารคณะพาณิ ชย์ศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์
• ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
• ผูจ้ ดั การส่ วนสิ นเชืออาวุโส ธนาคารศรี นคร จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
• ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน บริ ษทั บีอีซี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การส่ วนสิ นเชือ บริ ษทเงินทุนหลักทรัพย์นวธนกิจ จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่งในบริ ษทั จด
ไม่มี
ทะเบียนอืน
การดํารงตําแหน่งในบริ ษทั อืน 1. กรรมการบริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพระยอง จํากัด
2. กรรมการบริ ษท
ั โรงพยาบาลกรุ งเทพ เชียงราย จํากัด
3. กรรมการบริ ษท
ั สมิติเวช ศรี ราชา จํากัด
4. กรรมการบริ ษท
ั สมิติเวช ชลบุรี จํากัด
5. กรรมการ บริ ษท
ั ประสิ ทธิe พัฒนา จํากัด (มหาชน)
6. กรรมการบริ ษท
ั โรงพยาบาลพญาไท 1 จํากัด
7. กรรมการบริ ษท
ั โรงพยาบาลพญาไท 2 จํากัด
8. กรรมการบริ ษท
ั โรงพยาบาลพญาไท 3 จํากัด
9. กรรมการบริ ษท
ั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)
10. กรรมการบริ ษท
ั เปาโลเมดิค จํากัด
11. กรรมการบริ ษท
ั เปาโล สมุทรปราการ จํากัด
12. กรรมการบริ ษท
ั การแพทย์สยาม จํากัด
13. กรรมการบริ ษท
ั ศูนย์การแพทย์ไทย จํากัด (มหาชน)
14. กรรมการบริ ษท
ั เซฟดรักเซ็นเตอร์ จํากัด
15. กรรมการบริ ษท
ั สหแพทย์เภสัช จํากัด

บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)
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16. กรรมการบริ ษท
ั รอยัลบางกอกเฮ็ลธ์แคร์ จํากัด
17. กรรมการบริ ษท
ั กรุ งเทพประกันสุ ขภาพ จํากัด (มหาชน)
18. กรรมการบริ ษท
ั กรุ งเทพพรี เมียร์ นายหน้าประกันชีวิต จํากัด

สัดส่ วนในการถือหุ น้ ในบริ ษทั ไม่มี
7. นายธนาคม แมนธนานนท์
ตําแหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษาและประวัติการ
ฝึ กอบรม

กรรมการบริ ษทั
51 ปี

แพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบตั รวิสัญญีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโทบริ หารธุ รกิจ ( Ex – MBA ) มหาวิทยาลัยบูรพา
นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
• Audit Committee Program (ACP)
• Directors Accreditation
• Program (DAP)
• Directors Certification Program (DCP)
• Financial for Non-Finance Director (FND)
ประสบการณ์
วิสญ
ั ญีแพทย์ บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานครจํากัด (มหาชน)
ตําแหน่งงานอืน
กรรมการและผูอ้ าํ นวยการ บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานครจํากัด (มหาชน)
สัดส่ วนในการถือหุ น้ ในบริ ษทั ไม่มี

บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จํากัด (มหาชน)
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หมายเหตุ
ชื อและจํานวนกรรมการซึ งมีอาํ นาจลงลายมือชื อแทนบริ ษทั คื อ นายอัฐ ทองแตง หรื อ นายธนาคม
แมนธนานนท์ หรื อ นายชาตรี ดวงเนตร หรื อ นายประดิ ษฐ์ ทีฆกุล หรื อ นางนฤมล น้อยอํา หรื อ นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ
กรรมการสองในหกคนนีX ลงลายมือชื อร่ วมกัน และประทับตราสําคัญของบริ ษทั ในกิจการทุกเรื อง ยกเว้นเอกสารหรื อ
สัญญาใดๆทีเกียวข้องกับ
(ก) ธุรกรรมหรื อนิติกรรมทีเกียวกับการกูย้ ืม (ยกเว้นการกูย้ ืมกับบริ ษทั ในเครื อ) หรื อการคํXาประกัน
(ข) ธุรกรรมหรื อนิติกรรมประเภทการซืX อ ขาย จําหน่าย จ่ายโอนสังหาริ มทรัพย์ ทีมีมลู ค่าเกิน
กว่า 50,000,000 บาท
(ค) ธุ รกรรมหรื อนิ ติกรรมประเภทการเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ทีมีกาํ หนดเวลาเกินกว่า 3 ปี หรื อ
ธุ รกรรมหรื อนิ ติกรรมประเภทการจําหน่ ายจ่ายโอน หรื อการได้มาซึ งอสังหาริ มทรัพย์ หรื อธุ รกรรม
หรื อนิติกรรมประเภทการจํานํา จํานอง หรื อก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สินใด ๆ
(ง) ธุ รกรรมหรื อนิ ติกรรมประเภทการเข้าเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นหรื อหุ ้นส่ วนหรื อออกจากการเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นหรื อ
หุน้ ส่ วนในนิติบุคคลใดๆ ทีมีมลู ค่าเกินกว่า 50,000,000บาท
(จ) การยืนจดทะเบียนเปลียนแปลงแก้ไขอํานาจลงลายมือชือของกรรมการเพือผูกพันบริ ษทั หรื อ
(ฉ) การเปิ ดหรื อปิ ดบัญชีเงินฝากหรื อการเปลียนแปลงแก้ไขอํานาจลงลายมือชื อของบุคคลใดอันเกียวข้อง
กับบัญชีเงินฝากธนาคารหรื อสถาบันการเงินใด ๆ ของบริ ษทั
ให้นายอัฐ ทองแตง หรื อ นายธนาคม แมนธนานนท์ ลงลายมื อ ชื อร่ วมกับนายชาตรี ดวงเนตร หรื อ
นางนฤมล น้อยอํา หรื อ นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ รวมเป็ นสองคน และประทับตราสําคัญของบริ ษทั
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การถือหุ้นของผู้บริ หารในบริ ษัท
ผู้บริ หารบริษัท

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ประเภทกรรมการ

1. นายแพทย์จุลเดช
2. นายอัฐ

ยศสุ นทรากุล
ทองแตง

-ไม่มี -ไม่มี -

เป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั
เป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั

3. นายแพทย์ชาตรี

ดวงเนตร

-ไม่มี -

เป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั

4. นางนฤมล

น้อยอํา

-ไม่มี -

เป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั

5. นายประดิษฐ์

ทีฆกุล

-ไม่มี -

เป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั

6. นางสาวเกษรา
7. นายแพทย์ธนาคม

วงศ์เกตุ
แมนธนานนท์

-ไม่มี-

เป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั

-ไม่มี-

เป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั

8.นายแพทย์ชาญชัย

ลีXสมประสงค์

-ไม่มี-

-

9.นางมณี นาฎ

พัฒนกูล

-ไม่มี-

-

10.นางหฤทัย

สุ รินทร์ แก้ว

-ไม่มี-

-

11.นางรัตติกานต์

จินะราช

-ไม่มี-

-

12.นางกิงกาญจน์

ตันติเวชกุล

-ไม่มี-

-

13.นางณี รนุช

เจริ ญเดชธนกิจ

-ไม่มี-

-

14.นางปวีณา

ฤกษ์จารี

-ไม่มี-

-

15.นายสมนึก

คงนมนาน

-ไม่มี-

-

16.นางสาวรุ่ งทิพา

กระชัXน

-ไม่มี-

-

17.นางสาวจตุพร

แววงาม

-ไม่มี-

-

18.นางรัชนี
19.นางสาวนันท์นภัส
20.นางสาวรุ่ งฤดี
21. นางสาวลัดดาวัลย์
22.นางนุจริ นทร์

เจริ ญเขต
นินนาทนนท์
แก้วเยืXอง
อะโข
เกิดแดง

-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

-
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รายละเอียดของกรรมการ และผู้บริ หารของบริษัททีม# ีส่วนได้ เสี ยในฐานะเป็ นกรรมการผู้บริ หารหรื อ
ผู้ถือหุ้นในบริษัท และบริษัทที#เกี#ยวข้ อง ณ วันที# 31 ธันวาคม 2561
รายชื# อกรรมการ / ผู้บริ หาร
นายอัฐ ทองแตง
นายธนาคม แมนธนานนท์

บมจ.โรงพยาบาลศรี ราชานคร

บมจ.ประสิ ทธิmพฒ
ั นา

ตําแหน่ง

ถือหุน้ (%)

ตําแหน่ง

ถือหุน้ (%)

กรรมการ
กรรมการ

_
_

กรรมการ
กรรมการ

_
_
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( เอกสารแนบ 2 )
รายละเอียดเกี#ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
-ไม่มี -
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