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1. สารจากประธานกรรมการ 

ในชว่งตน้ปี 2563  ไดม้กีารตรวจพบว่า ในประเทศจนีมโีรคตดิต่ออันเกดิจากเชือ้ไวรัส Corona สายพันธุใ์หม ่
หรอืเรยีกวา่ COVID-19 อุบัตขิึน้อยา่งเฉียบพลันรนุแรง  หลังจากนัน้ ไดม้กีารระบาดไปทั่วโลกรวมทัง้ในประเทศไทยดว้ย  
ซึง่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชวีติของผูค้นและการประกอบธุรกจิในทุกภาคอุตสาหกรรม   ท าใหก้ารด าเนนิชวีติและการ
ประกอบธุรกจิตอ้งเปลีย่นแปลงไปกลายเป็นชวีติวถิใีหม ่หรอืทีเ่รยีกว่า New Normal ซึง่เป็นไปในขอบเขตทั่วโลก อกีทัง้
ไมส่ามารถคาดคะเนไดว้า่ ผลกระทบนีจ้ะสิน้สดุลงเมือ่ไร  

อย่างไรก็ตาม ในช่วงปีก่อนๆ  บริษัทฯ ไดต้ระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงในเรื่อง Digital Technology 
Disruption มาระยะหนึ่งแลว้  บรษัิทฯ จงึไดท้ าความเขา้ใจกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอ้มของธุรกจิและการ
เปลีย่นแปลงในความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารของโรงพยาบาลหรอืผูป่้วย  โดยทีบ่รษัิทฯ เห็นวา่  การแขง่ขันในภาคธุรกจิ
ทวีความรุนแรงขึ้น  และไดเ้ปลี่ยนแปลงเป็นการแข่งขันแบบไรพ้รหมแดน (Borderless Competition) บน Digital 

Platform  บริษัทฯ จึงไดพั้ฒนางานดา้น Digital Healthcare  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมาโดยตลอด  

ตัวอย่างเช่น  การบรกิาร Samitivej Plus Application และ Samitivej Virtual Hospital  ซึง่เป็นการใหบ้รกิารพบแพทย์
ทางไกลดว้ยระบบ Telemedicine แบบ Online Real Time  และเมือ่เกดิสถานการณ์โรค COVID-19 ระบาดขึน้  คนไข ้
จ านวนหนึง่ไม่อยากมาโรงพยาบาลฯ เพราะกลัวเรือ่งโรคตดิตอ่  แต่โรงพยาบาลสมติเิวช ก็สามารถดูแลผูป่้วยไดต้อ่เนือ่ง
ดว้ยระบบเทคโนโลยดีังกล่าว  และเป็นเพราะคณะแพทยแ์ละพนักงานของโรงพยาบาลสมติเิวช มคีวามสามารถในการ
ปรับตัวและปรับเปลีย่นกระบวนงานใหส้อดรับเหตุการณ์ไดอ้ย่างด ี รวมทัง้ไดใ้หค้วามร่วมมอืกับบรษัิทฯ เป็นอย่างดดีว้ย  
จงึส่งผลใหบ้รษัิทฯ มคีวามเจรญิเตบิโตไดอ้ย่างต่อเนื่อง  ในปี 2563 ที่มีวกิฤต COVID-19 นี้ บรษัิทฯ สามารถสรา้ง
รายไดร้วม 10,476.- ลา้นบาท  และมผีลก าไรรวม 1,540.- ลา้นบาท  

นอกจากในดา้นผลประกอบการแลว้  ในดา้นการมสีว่นรว่มกับสังคมและประเทศชาตใินการชว่ยกันเผชญิปัญหา
ขัน้วกิฤต  บมจ.สมติเิวช  ก็มไิดล้ะเลย  โดยเมื่อเดอืนมีนาคม 2563 โรงพยาบาลสมติเิวชและเครอืข่ายโรงพยาบาล
กรุงเทพ  ไดม้อบอุปกรณ์ TytoCare  ใหแ้ก่ภาครัฐ จ านวน 200 ชดุ  ซึง่อุปกรณ์ TytoCare เป็นนวัตกรรมใหม่ใชใ้นการ
ตรวจสุขภาพดว้ยระบบ Tele-consultation สามารถตรวจวัดไข ้ฟังเสยีงปอด ดูการอักเสบทีล่ าคอ ลิน้ไก่ ต่อมทอนซลิ 

ตรวจการอักเสบ การตดิเชือ้ภายในห ู วัดการเตน้ของหัวใจ รวมถงึดกูารอักเสบของผืน่ผวิหนัง  โดยสามารถถา่ยภาพและ
วดิโีอเก็บไวไ้ด ้ ช่วยใหแ้พทยส์ามารถทราบอาการของผูป่้วยทีอ่ยู่ห่างไกลไดอ้ย่างทันท ีดว้ยระบบ Online แบบ Real 

time จงึเหมาะอย่างยิง่ในการตรวจคัดกรองและตรวจรักษาโรคตดิเชือ้ COVID-19  ทีก่ าลังระบาดอยู่  สามารถลดความ
เสีย่งการตดิเชือ้ของบคุลากรทางการแพทยจ์ากการสัมผัสและตรวจรักษาผูป่้วยในระยะใกล ้ ชว่ยแกปั้ญหาการขาดแคลน
บุคลากรทางการแพทยร์วมถงึลดปรมิาณการใชอุ้ปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personnel Protection Equipment 

(PPE))  นอกจากนี้ โรงพยาบาลสมติเิวชและเครอืข่ายโรงพยาบาลกรุงเทพ  ไดร้่วมมอืกับภาครัฐไม่ว่าในทางตรงและ
ทางออ้มในการดแูลสขุภาพ ใหก้ารรักษาพยาบาลประชาชนชว่งวกิฤตโรคระบาดดังกลา่วดว้ย 

ทางดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) บรษัิทฯ ไดด้ าเนนิกจิกรรมเพือ่สังคมต่อเนื่องตลอดปี  เชน่  การให ้
ความรูเ้กีย่วกับการป้องกันโรคตา่งๆ และการด าเนนิกจิการ “กองทนุสมติเิวช เพือ่ชวีติใหม่หัวใจเด็ก” ทีไ่ดจั้ดตัง้ขึน้ตัง้แต่
ปี 2553  โดยมวัีตถุประสงคเ์พื่อใหก้ารสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจแก่ผูป่้วยเด็กโรคหัวใจที่ดอ้ยโอกาสทัง้เด็กไทยและ
ต่างชาตโิดยไม่คดิค่าใชจ้่าย  เพือ่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพติรและสมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนพัีนปีหลวง  ในวโรกาสครบรอบ 
60 ปี พระบรมราชาภเิษก  โดยตัง้ปณิธานที่จะใหก้ารผ่าตัดหัวใจแก่เด็กจ านวน 60 ราย  อย่างไรก็ตาม  เมื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ครบจ านวน 60 ราย ดังกล่าวแลว้ก็ไดข้ยายผลการด าเนินงานต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  โดยในปี 2563   
โรงพยาบาลฯ ไดใ้หก้ารผ่าตัดแกเ่ด็กรวม 20 ราย  เมือ่รวมตัง้แตเ่ริม่ตน้โครงการจนถงึปัจจุบันแลว้  โรงพยาบาลฯ ใหก้าร
ผา่ตัดหัวใจแกเ่ด็กผูด้อ้ยโอกาสจ านวน 182 ราย  



 

 

   

                                                                                                                                                                                                              3 

แมจ้ะเผชญิกับสถานการณ์วกิฤตทีน่่าวติก บรษัิทฯ ก็พยายามท าใหด้ทีีส่ดุภายใตส้ถานการณ์ทีย่ากล าบาก  ซึง่
ก็ไดผ้ลลัพธ์อันเป็นก าลังใจ  โดยบรษัิทฯ ไดรั้บข่าวดีที่สรา้งขวัญก าลังใจและความภาคภูมใิจแก่องคก์รเมือ่ทราบว่า 

บรษัิทฯ ไดรั้บรางวัลอันทรงเกยีรตหิลายรางวัล อาท ิรางวัลชนะเลศิเป็นองคก์รดเีด่นแห่งปี  “Hospital of the Year – 

Thailand จาก Healthcare Asia Award 2020 โดย Healthcare Magazine ประเทศสงิคโปร ์  รางวัล Thailand Digital 

Excellence Awards 2020 ในสาขา Thai Digital Champion for Business Model Innovation โดยสมาคมจัดการธุรกจิ
แห่งประเทศไทย   รางวัล 2020 Best Hospital of Year in Thailand  มอบโดย Global Health Asia-Pacific  และ
โรงพยาบาลสมติเิวช สุขุมวทิ ไดรั้บรางวัลตน้แบบของภาคเอกชนท ากจิกรรมวชิาการสูงสุดอันดับ 1 จากศนูยก์ารศกึษา
ตอ่เนือ่งของแพทย ์กระทรวงสาธารณสขุ และไดรั้บรางวัลอืน่ๆ อกีหลายรางวัล 

ในปี 2563 คณะกรรมการไดรั้บทราบจากคณะกรรมการตรวจสอบว่า  ระบบงานต่างๆ ของบรษัิทฯ มมีาตรการ
ควบคุมภายในทีด่ี  มปีระสทิธภิาพเพยีงพอและเหมาะสม  โดยไดจั้ดท ารายการขอ้มูลทางการเงนิอย่างเพยีงพอและ
เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชทีีรั่บรองทั่วไป อกีทัง้ เป็นไปตามหลักเกณฑ ์และเงือ่นไขของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  
อยา่งไรก็ตาม  บรษัิทฯ มุง่มั่นทีจ่ะพัฒนาองคก์รอยา่งต่อเนือ่ง พรอ้มปรับองคก์รใหเ้ทา่ทันการเปลีย่นแปลงของโลก   ให ้
เป็นองคก์รแห่งคุณค่า มคีวามยดืหยุ่น ว่องไวต่อการเปลีย่นแปลง และรักษาวัฒนธรรมขององคก์รที่ดไีว ้หรอืเรยีกว่า 

Agile: Organization of Value และพรอ้มที่จะเผชญิความเปลี่ยนแปลงอย่างมั่นคงในยุค Digital Disruption หรอืยุค 
New Normal หรอืยคุใดๆ ก็ตาม 

ในนามของคณะกรรมการฯ  ผมขอขอบคุณผูรั้บบริการที่มอบความไวว้างใจใหก้ับโรงพยาบาลสมิติเวช 
ขอขอบคุณท่านผูถ้อืหุน้และพันธมติรทางธุรกจิทีส่นับสนุนกจิการของบรษัิทฯ ขอขอบคุณคณะแพทย ์ทันตแพทย ์และ
บุคลากรสมติเิวชทุกท่านที่รวมพลังปฏิบัตหินา้ที่รักษาความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร ส่งผลใหก้จิการของบรษัิทฯ 
เจรญิกา้วหนา้ มคีวามมั่นคงและย่ังยนือยา่งเป็นรปูธรรม 

ขอบคณุครับ และสวัสดคีรับ 

 

 

 

           (ศาสตราจารย ์(พเิศษ) ดร.สมชยั  ฤชพัุนธุ)์ 
                  ประธานกรรมการ 

                                             บรษัิท สมติเิวช จ ากัด (มหาชน) 
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2. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิท สมติเิวช จ ากัด (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอสิระจ านวน 3 ท่าน ซึง่
ไดรั้บการแตง่ตัง้ตามมตคิณะกรรมการบรษัิท ประกอบดว้ย นายสมชาต อนิทรทตู ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ นายไกรทพิย ์ ไกรฤกษ์ และนายสภุัค ศวิะรักษ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชดุปัจจุบัน มี
ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 3 ปี โดยจะครบวาระในวันที ่18 มถินุายน 2566 

คณะกรรมการตรวจสอบไดด้ าเนินงานตามขอบเขตหนา้ที่และความรับผิดชอบที่ไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษัิทฯ โดยเป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้แนวทางการปฏบัิตติามที่
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดแ้นะน าใหค้ณะกรรมการตรวจสอบถอืปฏบัิต ิโดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดม้กีารประชมุทัง้สิน้ 5 ครัง้ สรปุเป็นรายงานทีน่ าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ ในเรือ่งตา่งๆ ดังนี้ 

1. ประชุมร่วมกับผูส้อบบัญชีรับอนุญาตและผูบ้รหิารซึง่รับผิดชอบในการจัดท ารายงานทางการเงินราย 

ไตรมาสและประจ าปี เพื่อสอบทานการจัดท างบการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงนิ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบัญชทีีรั่บรองทั่วไป รวมทัง้ตามกฎระเบยีบของตลาดหลักทรัพย์

แหง่ประเทศไทย และเพือ่พจิารณาขอ้เสนอแนะของผูส้อบบัญช ี

2. ประเมนิประสทิธภิาพระบบการควบคุมภายใน และก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ พรอ้มใหค้ าแนะน าและ
แนวทางการปรับปรุงแก่ผูบ้รหิาร เพื่อใหม้ั่นใจว่าบรษัิทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสทิธิภาพ
เหมาะสมเพยีงพอ 

3. พจิารณารายการของบุคคลหรอืบรษัิทที่เกี่ยวโยงกันซึง่ไดแ้สดงประเภทรายการที่ชัดเจน และมีราคา
เหมาะสมตามประเพณีการคา้ตามปกต ิ

4. พจิารณาคัดเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบัญชขีองบรษัิทประจ าปี 2563 รวมทัง้ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี

ตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ เพือ่เสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัต ิ

5. สอบทานเรือ่งอืน่โดยทั่วไป เพือ่ใหก้ารปฏบัิตงิานของบรษัิทฯ เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์และขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการด าเนนิธุรกจิ 

ตลอดปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบัิตหินา้ทีด่ว้ยความรอบคอบอย่างเป็นอสิระตามขอบเขต อ านาจ
หนา้ที ่ความรับผดิชอบทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ และตามหลักการก ากับดแูลกจิการทีด่ ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่พบประเด็นทีม่สีาระส าคัญ อันอาจมผีลต่อประสทิธภิาพการควบคุมภายใน และระบบการบรหิารความเสีย่ง
ของกจิการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานเรือ่งดังกลา่วตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ ใหรั้บทราบและพจิารณาแลว้ 

 

 

 

 

                                        (นายสมชาต  อนิทรทตู) 
                                                         ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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3. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 

บรษัิท สมติิเวช จ ากัด (มหาชน)  ประกอบธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน ใหบ้รกิารรักษาพยาบาล ภายใตช้ื่อ 
โรงพยาบาลสมติเิวช ร่วม 41 ปี ประกอบดว้ย  โรงพยาบาลสมติเิวช สุขุมวทิ ขนาด 275 เตยีง  โรงพยาบาลสมติเิวช  
ศรนีครนิทร ์ขนาด 400 เตยีง  และโรงพยาบาลเจแปนนสิ บาย สมติเิวช ขนาด 30 เตยีง  โดยใหบ้รกิารผูป่้วยนอกและ
ผูป่้วยในตลอด 24 ชั่วโมง ในระดับตตยิภูม ิ(Tertiary Care) มีคณะแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญครบทุกสาขาพรอ้มทัง้อุปกรณ์
การแพทย์และการวนิิจฉัยโรคที่ทันสมัยครบวงจรดว้ยมาตรฐานสากล  และไดย้กระดับการดูแลรักษาผูป่้วยเด็กของ
โรงพยาบาลสมิติเวชในระดับโรงพยาบาล  โดยเรียกการบรกิารดังกล่าวว่า โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช  นอกจากนี ้
ใหบ้รกิารรักษาพยาบาลแบบไม่รับผูป่้วยไวค้า้งคืน หรือ Out Patient Clinic อีก 2 แห่ง ณ ปัจจุบัน ไดแ้ก่  สมิตเิวช
สวุรรณภมู ิคลนิกิเวชกรรม และสมติเิวชดอนเมอืง คลนิกิเวชกรรม 

3.1 ประวตัโิดยสงัเขป 

บรษัิท สมติเิวช จ ากัด (มหาชน) ก่อตัง้โดยกลุ่มนักธุรกจิและกลุ่มแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญจากโรงเรยีนแพทย ์ดว้ย
ปณิธานความมุ่งมั่นตัง้ใจที่จะสรา้งโรงพยาบาลศูนย์กลางแห่งความเชี่ยวชาญในใจกลางกรุงแห่งแรก พรอ้มดว้ย

ภาพลักษณ์ของการบรกิารทีเ่ป่ียมดว้ยรอยยิม้ บนพืน้ฐานการดูแลสุขภาพดว้ยความใส่ใจ  จงึไดจ้ดทะเบยีนเป็นบรษัิท
จ ากัด ในนามของ “บรษัิท สุขุมวทิเวชกจิ จ ากัด” เมือ่วันที ่28  ธันวาคม  2519 มทีุนจดทะเบยีน  20  ลา้นบาท  และมี
ส านักงานใหญ่ตัง้อยู่ที่ 133  สุขุมวทิ 49 (ซอยกลาง) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดย
ไดรั้บความกรณุาจาก ม.ร.ว.คกึฤทธิ์ ปราโมช อดตีนายกรัฐมนตร ีตัง้ชือ่โรงพยาบาลใหว้่า “โรงพยาบาลสมติเิวช”  อันมี
ความหมายว่า “ที่รวมแห่งแพทย์” โดยมีตราสัญลักษณ์ของโรงพยาบาลประกอบดว้ยเครื่องหมายกากบาทสีทอง 
หมายถงึ ความเชีย่วชาญทางการแพทย ์และลูกศรสเีขยีวทีช่ ีพุ้่งเขา้ทีมุ่มกากบาททัง้ 4 ทศิ หมายถงึการเขา้มาทุกทศิ 

ทกุทาง นอกจากนีส้ัญลักษณ์ทางการแพทย ์และสทีองคอื ความเป็นเลศิ จงึสะทอ้นภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลสมติเิวช
ในความหมายของศนูยร์วมแหง่ความเป็นเลศิทางการแพทย ์

“โรงพยาบาลสมติเิวช”  เปิดใหบ้รกิารเมื่อวันที่ 4 มถิุนายน 2522  ไดรั้บการไวว้างใจจากผูม้ารับบรกิารทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศเป็นจ านวนมากมาโดยตลอด   ซึง่บรษัิทฯ ขยายกจิการอยา่งต่อเนื่องโดยไดก้่อสรา้งอาคารใหม่
และจัดหาเครือ่งมอืและอปุกรณ์การแพทยเ์พิม่เตมิมาเป็นล าดับ 

บรษัิทฯ ไดน้ าหลักทรัพย ์“SVH” ของบรษัิทฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมือ่ปี 2532 

และเมือ่ 11 พฤษภาคม 2535  ไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น บรษัิท สมติเิวช จ ากัด  จากนัน้ไดแ้ปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชน เมื่อ  
25 มกราคม 2536 

ในปี 2536  บรษัิทฯ ไดก้่อสรา้งโรงพยาบาลแห่งทีส่องชือ่ว่า “โรงพยาบาลสมติเิวช ศรนีครนิทร”์  ตัง้อยู่ที ่488 
ถนนศรีนครนิทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  และเปิดใหบ้รกิารอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที ่ 
1 พฤศจกิายน 2540  โรงพยาบาลสมติเิวชแหง่แรก จงึไดเ้ปลีย่นชือ่เป็นโรงพยาบาลสมติเิวช สขุมุวทิ นับแตนั่น้มา 

เมือ่วันที ่4 มถิุนายน 2562  บรษัิทฯ ไดเ้ปิด “โรงพยาบาลเจแปนนสิ บาย สมติเิวช” อย่างเป็นทางการ  ใหก้าร
ดูแลรักษาพยาบาลดว้ยมาตรฐานสากลในแบบวัฒนธรรมของญี่ปุ่ น  ดว้ยการออกแบบสถานที่ อุปกรณ์  พรอ้มดว้ย
บุคลากรที่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่ น และใหบ้รกิารตลอด 24 ชั่วโมง  เพื่อดูแลสุขภาพทัง้ชาวไทยและชาวญี่ปุ่ นใน
ประเทศไทยตลอดจนประเทศใกลเ้คยีง เพือ่ใหผู้รั้บบรกิารเกดิความอุน่ใจในการรักษาเสมอืนโรงพยาบาลในบา้นเกดิของ
ตนเอง 

3.2 วสิยัทศัน ์ วตัถปุระสงค ์และเป้าหมายการด าเนนิธุรกจิ 

วสิัยทัศน ์

เป็นองคก์รแหง่คณุคา่ ยดืหยุน่ วอ่งไวตอ่การเปลีย่นแปลง  
Agile : Organization of Value 
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คณุคา่ 

บรษัิทฯ ไดก้ าหนดคณุคา่ในการด าเนนิกจิการของบรษัิทฯ สูว่สิัยทัศน ์ดังนี ้

 เพื่อคุณค่าของการด าเนินชวีติดว้ยสุขภาพที่ดีของผูม้ารับบรกิาร โดยโรงพยาบาลใหก้ารดูแล
สขุภาพอนามัยทัง้ทางรา่งกายและจติใจ 

 บริษัทฯ มุ่งเนน้ความส าคัญเพื่อเป็นที่ยอมรับในการใหบ้รกิารที่มีคุณภาพ และด ารงไวซ้ ึ่ง
วัฒนธรรมเชงิคณุภาพในการด าเนนิงานทกุภาคสว่นของบรษัิทฯ และโรงพยาบาล 

 เคารพ  ใหเ้กยีรต ิ และรักษาความลับของผูม้าใชบ้รกิาร โดยค านงึถงึสทิธปิระโยชน์ของผูม้ารับ
บรกิารเป็นส าคัญ 

 ตระหนักถงึความส าคัญและยอมรับในบคุลากรทางการแพทยท์กุสาขา รวมทัง้ใหก้ารสนับสนุนใน
การท าแผนปฏบัิตงิานเพือ่การพัฒนาคุณภาพบรกิารทางการแพทยอ์ย่างต่อเนื่อง เพือ่ใหบ้รรลุ
ตามวัตถปุระสงคข์ององคก์ร 

 ศกึษาความตอ้งการของชมุชน ทัง้ทางดา้นการรักษาพยาบาลและสขุภาพอนามัยอันเกีย่วขอ้งกับ
เทคโนโลย ีและแหล่งทีม่าของการใหบ้รกิารสาธารณสขุ โดยน ามาก าหนดวางแผนเพือ่ใหบ้รกิาร

ทีส่อดคลอ้งตอ่ความตอ้งการของชมุชน 

 บรษัิทฯ ตระหนักถงึหนา้ทีค่วามรับผดิชอบในการจัดใหม้บีรกิาร ทัง้ทางดา้นการรักษาและดูแล
สขุภาพทีด่ทีีส่ดุ โดยการเสนอคณุคา่บรกิารดว้ยบคุลากรทีม่คีณุภาพและประสทิธภิาพสงู 

3.3 การเปลีย่นแปลงและพฒันาทีส่ าคญั 

(1) การเปลีย่นแปลงดา้นโครงสรา้งเงนิทนุและบรหิารงาน 

เมือ่ปี 2547 มกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งผูถ้อืหุน้โดยบรษัิท กรงุเทพดสุติเวชการ จ ากัด (มหาชน) 
ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเช่นกัน ภายใตช้ือ่ว่า “โรงพยาบาลกรุงเทพ” ผูถ้ ือหุน้รายใหญ่เสนอ
แผนการปรับโครงสรา้งการถอืหุน้และการจัดการตอ่บรษัิทฯ  โดยไมเ่ปลีย่นแปลงโครงสรา้งการบรหิารงาน 
และใหบ้รษัิทฯ คงความเป็นเอกลักษณ์ของโรงพยาบาลสมติเิวช  และมุ่งเนน้การพัฒนาเพิม่ศักยภาพใน
การแข่งขันและสรา้งความแข็งแกร่งในการใหบ้รกิารทางการแพทย์ของกลุ่มร่วมกัน ซึง่สามารถลดตน้ทุน
ทางการเงินและตน้ทุนการด าเนินงานที่ซ ้ าซอ้นกัน และสนับสนุนการใชท้รัพยากรร่วมกันอย่างมี
ประสทิธภิาพ ตลอดจนสนับสนุนใหเ้กดิการจัดระบบบรหิารงานและการจัดการของกลุม่อยา่งมปีระสทิธภิาพ    
ส่งผลใหเ้กดิการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) รวมทัง้เสรมิสรา้งใหม้ีศักยภาพทางการเงินที่
แข็งแกรง่ และการเอือ้ประโยชน์ร่วมกันในหลายๆ ดา้น (Synergy) เพือ่รองรับนโยบายการออกนอกระบบ
ราชการของโรงพยาบาลรัฐ  และการลงทุนของนักลงทุนต่างชาตใินธุรกจิรักษาพยาบาล (Healthcare 

Sector) 

จากเจตนารมณ์และแนวทางดังกล่าว  บรษัิทฯ ไดพั้ฒนาองคก์รอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลใหก้จิการมี
ความเจริญเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม  โดยบริษัทฯ หรือ
โรงพยาบาลสมติเิวช ไดร้่วมมอืกับบรษัิทใหญ่ หรอื บรษัิท กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากัด (มหาชน)  ในการ
บรหิารงานโรงพยาบาลแห่งอืน่ทีบ่รษัิทใหญ่ถอืหุน้หรอืเป็นผูล้งทุนโครงการดังกลา่ว  และยนิยอมใหใ้ชช้ือ่ 
“โรงพยาบาลสมติเิวช” ประกอบชือ่สถานพยาบาลนัน้ๆ ไดแ้ก่ โรงพยาบาลสมติเิวช ธนบุร ี โรงพยาบาล
สมติเิวช ชลบุร ี และโรงพยาบาลสมติเิวช ไชน่าทาวน์ ซึง่เป็นทีย่อมรับในชมุชนและมผีลการด าเนนิงานดี
ขึน้เป็นล าดับ  แนวทางดังกลา่วส่งเสรมิศักยภาพใหโ้รงพยาบาลเครอืข่ายทัง้กลุ่มสามารถดแูลสุขภาพชาว

ไทยไดอ้ยา่งทั่วถงึและมปีระสทิธภิาพ  และใหก้ารรักษาพยาบาลแกช่าวตา่งประเทศดว้ยมาตรฐานคณุภาพ
ระดับสากล  สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันประเทศไทยใหเ้ป็น “ศูนยก์ลางการดูแลสุขภาพ
ของเอเชีย” (Medical Hub of Asia) ตลอดจนพันธสัญญาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community : AEC) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) และโครงการพัฒนา
ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออก หรอื Eastern Economic Corridor (EEC) ตอ่ไป 
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(2) การพัฒนาดา้นคณุภาพโรงพยาบาลและบรกิาร 

บนเสน้ทางแห่งการดูแลสุขภาพ  โรงพยาบาลสมิตเิวช ไดย้ดึมั่นแนวทางการดูแลผูป่้วยดว้ย

คณุภาพ และความใสใ่จอยา่งต่อเนือ่งตลอดมา ในปี 2542 โรงพยาบาลสมติเิวช สขุมุวทิ ไดผ้า่นการรับรอง
เป็น “โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูก” จากองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การยูนิเซฟ (Unicef) 

และกระทรวงสาธารณสุข   ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2544  บรษัิทฯ พรอ้มดว้ยโรงพยาบาลสมิตเิวช 
สุขุมวทิ  และโรงพยาบาลสมติเิวช ศรนีครนิทร ์ไดรั้บการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9002  จากบรษัิท 
Bureau Veritus (Thailand) จากนั้นในเดือนธันวาคม 2546  ไดรั้บการรับรองกระบวนการคุณภาพ
โรงพยาบาล  จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (The Institute of Hospital Quality 

Improvement & Association (HA – Thailand)) 

ในปี 2547 โรงพยาบาลสมติเิวช สุขุมวทิ ไดรั้บรางวัล Prime Minister’s Export Award ประเภท
บรกิารดเีด่นประจ าปี 2547 (Most Recognized Service 2004)  และไดรั้บการคัดเลอืกใหเ้ป็น The Best 

International Hospital จากนิตยสาร Apartment Living จากนักธุรกจิชาวต่างชาตทิี่มาพ านักอาศัยและ
ด าเนนิธุรกจิในประเทศไทย 

ในปี 2550 โรงพยาบาลสมติเิวช สุขุมวทิ และโรงพยาบาลสมติเิวช ศรนีครนิทร ์ไดรั้บการรับรอง
กระบวนการคณุภาพตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากลจากสถาบันรับรองคณุภาพโรงพยาบาลแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา ชื่อว่า Joint Commission International (JCI) ซึ่งองค์กรดังกล่าวท าหนา้ที่ พัฒนา
กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยในการใหบ้รกิารดา้นสขุภาพและการแพทยร์ะดับโลก และภายในปี
เดียวกัน  โรงพยาบาลสมติเิวชทัง้สองแห่งไดผ้่านการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน
คณุภาพโรงพยาบาลจากสถาบันพัฒนาและรับรองคณุภาพโรงพยาบาล อกีดว้ย 

ต่อมาในปี 2551 โรงพยาบาลสมติเิวช ศรรีาชา ซึง่เป็นบรษัิทย่อยของบรษัิทฯ ไดผ้่านการรับรอง
มาตรฐานกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลจากองคก์ร JCI เชน่เดยีวกัน  โรงพยาบาลสมติเิวช จงึเป็นแห่ง
แรกในประเทศที่มีโรงพยาบาลทุกแห่งในกลุ่มผ่านการรับรองมาตรฐานสากล  เพื่อผูใ้ชบ้รกิารชาวไทย
ไดรั้บการดูแลดว้ยมาตรฐานสากล ทีค่ านงึถงึคุณภาพและความปลอดภัยของผูใ้ชบ้รกิารเป็นส าคัญ โดย
ดูแลผูป่้วยแบบองคร์วมตัง้แต่แรกรับเขา้รักษาจวบจนกลับบา้น  ภายในปี 2551 นัน้  โรงพยาบาลสมติเิวช 

สุขุมวิท ไดผ้่านการรับรองมาตรฐานการดูแลผูป่้วยเฉพาะทางอีก 2 โรค หรือเรียกว่า Clinical Care 

Program Certification (CCPC) ไดแ้ก่ โรคมะเร็งปอด (Lung Cancer Program) และโรคกลา้มเนื้อหัวใจ
ตายเฉียบพลัน (Acute Myocardial Infraction (AMI) Program) โดย JCI   นอกจากทีก่ล่าวโรงพยาบาล
สมติิเวช สุขุมวทิ ไดพั้ฒนาองค์ความรูใ้นการดูแลมารดาและเด็กอย่างต่อเนื่อง  และผ่านการรับรอง
มาตรฐานสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง  โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึง่เป็นโรงพยาบาล
เอกชนแหง่แรกทีไ่ดรั้บการรับรองมาตรฐานดังกลา่ว 

ปี 2552 โรงพยาบาลสมติเิวช สขุมุวทิ ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการดูแล และรักษาโรคเฉพาะทาง
เพิ่มอีก 1 สาขาในโรคขอ้เข่าเสื่อม (Osteoarthritis of Knee Program)  จากองค์กร  JCI ประเทศ
สหรัฐอเมรกิา ส่วนโรงพยาบาลสมติเิวช ศรนีครนิทร ์ ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการดูแล และรักษาโรค
เฉพาะทาง 2 สาขา ไดแ้ก่ โรคปวดหลัง (Low Back Pain Program)  และโรคหลอดเลอืดสมองอุดตัน 

(Primary Stroke Program) และในปี 2553 โรงพยาบาลสมติเิวช ทัง้ 2 แห่ง ไดแ้ก่ โรงพยาบาลสมติเิวช 

สุขุมวิท และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์  ผ่านการเยี่ยมส ารวจ และรับรองมาตรฐานคุณภาพ
โรงพยาบาลระดับสากลโดย JCI เป็นครัง้ที่สอง  ส าหรับโรงพยาบาลสมติเิวช ศรนีครนิทร ์ ไดผ้่านการ
เยี่ยมส ารวจและรับรองมาตรฐานกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลโดยสถาบันรับรองสถานพยาบาล 
(องคก์ารมหาชน) เป็นครัง้ทีส่องอกีดว้ย  ตอ่มาในปี 2554 โรงพยาบาลสมติเิวช สขุุมวทิ ไดรั้บการต่ออายุ
การรับรองมาตรฐานการดูแลผูป่้วยเฉพาะทางในโรคมะเร็งปอด และโรคกลา้มเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน  
โดยองคก์ร JCI  นอกจากนี้ไดผ้่านการต่ออายุมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลฉบับเฉลมิพระเกยีรตฉิลอง 
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สริริาชสมบัตคิรบรอบ ๖๐ ปี ซึง่เนน้การพัฒนาคุณภาพการดูแลผูป่้วย  การเสรมิสรา้งสุขภาพ  และการ
บริหารองค์กร  อีกทั ้งผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดระบบสิ่งแวดลอ้มเพื่อการเยียวยา (Healing 

Environment) โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรอื สรพ. อกีดว้ย ส าหรับ
โรงพยาบาลสมติเิวช ศรนีครนิทร ์ไดรั้บมอบประกาศนียบัตรจาก สรพ. ร่วมกับ บรษัิท ไทยประกันชวีติ 
จ ากัด  เป็นสถานพยาบาลทีพั่ฒนาประสทิธภิาพการดูแลผูป่้วยโรคปวดหลัง (Low Back Pain) ทีด่ ี(Good 

Practice) 

ในปี 2555 โรงพยาบาลสมติเิวช สุขุมวทิ ไดรั้บการต่ออายุมาตรฐานการดูแลรักษาโรคเฉพาะทาง
ในสาขาโรคขอ้เขา่เสือ่ม เป็นครัง้ทีส่องจากองคก์ร JCI  และไดรั้บการตอ่อายกุารรับรองมาตรฐานสายใยรัก
แหง่ครอบครัวระดับทอง เป็นครัง้ทีส่องจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ รวมทัง้ไดรั้บรางวัล Platinum 

Award Hospital Quality 2011 จากบรษัิท อเมรกิันอนิเตอรแ์นชชั่นแนล แอสชัวรันส ์จ ากัด อกีดว้ย  ใน
สว่นโรงพยาบาลสมติเิวช ศรนีครนิทร ์ ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการดแูลรักษาโรคเฉพาะทางในสาขาใหม่
ไดแ้ก่ โรคหอบหืดในเด็ก (Childhood Asthma Program) โดยองค์กร JCI และไดรั้บการต่ออายุการ
รับรองมาตรฐานการดูแลรักษาโรคเฉพาะทางอกี 2 สาขา เป็นครัง้ที่สองโดยองคก์ร JCI ไดแ้ก่ โรคปวด

หลัง และโรคหลอดเลือดในสมองอุดตัน อีกทัง้ไดรั้บมอบประกาศนียบัตรเป็นสถานพยาบาลที่พัฒนา
ประสิทธิภาพการดูแลรักษาโรคปวดหลังจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
รว่มกับ บรษัิท ไทยประกันชวีติ จ ากัด (มหาชน) เป็นปีทีส่อง 

ในปี 2556 บรษัิทฯ ไดรั้บรางวัลสุดยอดองค์กรแห่งปี (Thailand Top Company Award 2013) 

ดา้นการแพทยบ์รกิารสุขภาพโดยใชห้ลักธรรมาภบิาลในการด าเนินธุรกจิ จัดโดย มหาวทิยาลัยหอการคา้
ไทยร่วมกับ บมจ. เออาร์ไอพี (ARIP) โดยนิตยสาร Business Plus ในส่วนของโรงพยาบาล สมติิเวช 
สุขุมวิท และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ผ่านการเยี่ยมส ารวจและรับรองมาตรฐานคุณภาพ
โรงพยาบาล ระดับสากลโดย JCI เป็นรอบที่สาม  นอกจากนี้ โรงพยาบาลสมติเิวช สุขุมวทิ ไดรั้บรางวัล 
HMA Award จ าก อ งค์ ก ร  Hospital Management ใน ร ะดั บ  Excellence Award ใน ห ม วด  Smile 

Improvement for Internal Customer เรื่อ ง  Smart Pharmaceutical  ส่ วน โ รงพ ยาบ าลส มิติ เวช  
ศรีนครินทร์  ไดรั้บรางวัล HMA Award ในหมวด Human Resource Development เรื่อง Team Up 

Power Up ตลอดจนไดรั้บมอบรางวัล “Good Practice Low Back Pain” โดยสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (สรพ.) ร่วมกับ บรษัิท ไทยประกันชวีติ  อีกทัง้ผ่านการรับรองเป็นโรงพยาบาลที่ใหก้าร
รักษาภาวะมบีุตรยาก (Assisted Reproductive Technology (ART))  โดยราชวทิยาลัยสูตนิรแีพทยแ์ละ
กรุงเทพมหานคร ไดม้อบประกาศเกียรตคิุณใหโ้รงพยาบาลสมติเิวช ศรนีครนิทร ์เป็นสถานพยาบาลที่
ด าเนินการและพัฒนาการควบคุมป้องกันวัณโรคดว้ยความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ โรงพยาบาล
สมติเิวช ศรรีาชา ไดผ้่านการรับรองการต่ออายุมาตรฐานกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลโดยองคก์ร JCI 
เป็นครัง้ที่สองจากปี 2555 และไดรั้บรางวัลสถานประกอบการดีเด่นดา้นแรงงานสัมพันธ์และสวัสดกิาร
แรงงาน จากกระทรวงแรงงาน ในปี 2556 นับเป็นเวลา 6 ปี ตดิตอ่กันอกีดว้ย 

ในปี 2557 โรงพยาบาลสมติเิวช สุขมุวทิ และโรงพยาบาลสมติเิวช ศรนีครนิทร ์ ไดผ้า่นการรับรอง
มาตรฐานโรงพยาบาล โดยสถาบันรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) หรอื สรพ. เป็นครัง้ที ่3 
ส่วนโรงพยาบาลสมติเิวช ศรรีาชา ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลโดยองคก์รดังกล่าวเป็นรอบที ่2 

เช่นกัน  นอกจากนี้ ไดรั้บรางวัลสถานประกอบการดเีด่นดา้นแรงงานสัมพันธ์และสวัสดกิารแรงงาน จาก

กระทรวงแรงงาน เป็นเวลา 9 ปี ตดิต่อกันอกีดว้ย  ต่อมาโรงพยาบาลสมติเิวช ศรนีครนิทร ์ ไดรั้บการต่อ
อายุการรับรองมาตรฐานการดูแลผูป่้วยเฉพาะโรคเป็นรอบที่สามโดยองค์กร JCI ในโรคปวดหลัง และ 
โรคหอบหดืในเด็ก ในปี 2558  และในปี 2559 โรงพยาบาลสมติเิวช สุขุมวทิ  และโรงพยาบาลสมติเิวช  
ศรนีครนิทร ์ ผ่านการเยีย่มส ารวจและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล โดย JCI เป็นรอบทีส่ี ่และ
บรษัิท สมติเิวช จ ากัด (มหาชน) ไดรั้บรางวัล “สุดยอดองค์กรธุรกจิดา้นการแพทย์และบรกิารสุขภาพ 
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Thailand Top Company Awards” ต่อเนื่องเป็นปีที ่4  นอกจากนี้ โรงพยาบาลเด็กสมติเิวช  ไดรั้บรางวัล 
“The Best Hospital in Pediatric and Gynecology” และแพทย์จากโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครนิทร ์ 

ไ ด ้ รั บ ร า ง วั ล  “The Best Physiotherapist” จ า ก ง า น  “The Middle East Healthcare Leadership 

Awards” เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เนื่องจากไดรั้บความไวว้างใจเป็นศูนย์กลางการ
เคลือ่นยา้ยผูป่้วยจากนานาประเทศเพือ่รักษาตอ่เนือ่งอยา่งมปีระสทิธภิาพอกีดว้ย 

ในปี 2560 บรษัิทฯ มุง่เนน้การพัฒนางานดา้นการรักษาพยาบาลและการพัฒนาบคุลากร  พรอ้มกับ
โครงสรา้งการบรหิารงานใหส้อดรับธุรกจิในบรบิทใหม่ของผูใ้ชบ้รกิารยุคดจิทิัล  โดยไดมุ้่งเนน้การพัฒนา
ศนูยค์วามเป็นเลศิ (Center of Excellence)  การรักษาพยาบาลเฉพาะทางดว้ยเทคโนโลยทีีท่ันสมัย  เชน่  
ศนูยอ์บัุตเิหต ุ(Trauma Center) ทีโ่รงพยาบาลสมติเิวช ศรนีครนิทร ์ และสถาบันทางเดนิอาหารและตับ ที่
โรงพยาบาลสมติเิวช สขุุมวทิ เป็นตน้  นอกจากนี ้ โรงพยาบาลสมติเิวช สุขุมวทิ และโรงพยาบาลสมติเิวช 
ศรรีาชา  ไดรั้บการเยีย่มส ารวจจากองคก์ร Japanese Council for Quality Health Care เพื่อส่งเสรมิให ้
ผูใ้ชบ้รกิารชาวญีปุ่่ นมั่นใจในบรกิารของโรงพยาบาลยิง่ขึน้  และในปี 2560 นี้ โรงพยาบาลสมติเิวช ไดรั้บ
มอบรางวัลอันทรงเกียรติระดับสากลหลายรางวัล เช่น โรงพยาบาลสมิติเวช ไดรั้บคัดเลือกใหเ้ป็น

โรงพยาบาล Top 10 ใน World’s Best Hospitals For Medical Tourist  บรษัิท สมติเิวช จ ากัด (มหาชน)  
ไดรั้บรางวัลสุดยอดองคก์รแห่งปี “Thailand Top Company Award 2017” ตอ่เนือ่งเป็นปีที ่5  และการรับ
มอบรางวัลระดับโลกดา้นสขุภาพและการทอ่งเทีย่ว เป็นตน้ 

ในปี 2561  บรษัิทฯ มุ่งเนน้การดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม “Total Health Solution” และ 
ส่งเสรมิใหผู้รั้บบรกิารใหดู้แลสุขภาพในเชงิป้องกันโรค  ภายใตห้ลักการ “เราไม่อยากใหใ้ครป่วย”  โดย
เนน้นวัตกรรมที่สามารถคน้หาความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ แบบเฉพาะเจาะจง (Personal Health 

Mapping) เชิงลึกในระดับยีน (Genes)  ซึ่งเรียกว่า “Precision Medicine”  นอกจากนี้ โรงพยาบาล 

สมติเิวช ไดร้่วมมอืโรงพยาบาลซาโนแหง่ประเทศญีปุ่่ น ซึง่มชีือ่เสยีงในการสอ่งกลอ้งตรวจและรักษามะเร็ง
ล าไสใ้หญ่และกระเพาะอาหาร  ในการแลกเปลี่ยนความรู ้ และฝึกอบรมเกีย่วกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ส าหรับการป้องกันและรักษาโรคดังกล่าว  และโรงพยาบาลเด็กสมติเิวชร่วมมอืกับ The Oregon Health & 

Science University (OHSU)  และ Doenbecher Childrens’ Hospital  ในการแลกเปลี่ยนความรูแ้ละ

เทคนคิในการดแูลผูป่้วยเด็กตัง้แตท่ารกแรกเกดิจนถงึเตบิใหญ ่ เพือ่ใหเ้ด็กมคีณุภาพชวีติทีด่ใีนอนาคต 

ทัง้นี้ ในปี 2561  โรงพยาบาลสมติเิวช  ไดรั้บรางวัลอันทรงเกียรตริะดับนานาชาตหิลายรางวัล  
เช่ น  Asian Hospital Management Award 2018 ประ เภท  Most Improved Thai Hospital  ใน งาน
สัมมนาประจ าปี  2561 ของเครือข่ายพันธมิตรอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพในเอเชีย (Hospital 

Management Asia (HMA))   ร า ง วั ล  Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2018  

(ACES)  จาก The MORS Group  เพื่อยกย่องความส าเร็จขององคก์รที่มีความมั่นคงและย่ังยืน  รางวัล 
World Best Hospital for Medical Tourist 2018 เป็นปีที่ 2 จากองค์กร The Medical Travel Quality 

Alliance (MTQUA)  เป็นผูป้ระเมินคุณภาพโรงพยาบาลดา้นการรองรับนักท่องเที่ยวเชงิคุณภาพของ
โรงพยาบาลต่างๆ ในทวปีเอเชยี รวมถงึตะวันออกกลาง ยุโรปและอเมรกิา และรางวัล Global Health and 

Travel Awards ในประเภท Pediatric Service Provider of the Year in Asia Pacific ประเภท Cosmetic 

Surgery Provider of the Year in Asia Pacific  และประเภท Gastroenterology Service Provider of 

the Year in Asia Pacific จาก AB Bernstein สภาอุตสาหกรรมและงานวจัิยสหรัฐอเมรกิา  นอกจากนี ้ 

โรงพยาบาลสมิติเวช ไดรั้บพระราชทานรางวัล Thailand Corporate Excellence Award 2018  จาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี และโรงพยาบาลเด็กสมติเิวช ไดรั้บพระราชทานโล่ห์
รางวัลโรงพยาบาลคุณธรรมดเีด่น ประจ าปี 2561 จากพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวล ีพระวรราชา 

ทนัิดดามาต ุเป็นตน้ 
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เมือ่วันที ่4 มถิุนายน 2562  โรงพยาบาลเจแปนนสิ บาย สมติเิวช  เปิดใหบ้รกิารอย่างเป็นทางการ 
มขีนาด 30 เตยีง  ใหก้ารดูแลรักษาพยาบาลดว้ยมาตรฐานสากลในแบบวัฒนธรรมของญี่ปุ่ น  ดว้ยการ

ออกแบบสถานที ่อุปกรณ์ พรอ้มดว้ยบคุลากรทีส่ามารถสือ่สารภาษาญีปุ่่ น และใหบ้รกิารตลอด 24 ชั่วโมง  
เพือ่ดูแลสุขภาพทัง้ชาวไทยและชาวญีปุ่่ นในประเทศไทยตลอดจนประเทศใกลเ้คยีง เพือ่ใหผู้รั้บบรกิารเกดิ
ความอุ่นใจในการรักษาเสมือนโรงพยาบาลในบา้นเกิดของตนเอง  นอกจากนี้  โรงพยาบาลสมติิเวช 
สุขุมวิท  และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์  ไดผ้่านการต่ออายุการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
โรงพยาบาลระดับสากลโดย JCI เป็นรอบที ่5  มรีะยะเวลาอกี 3 ปี ถงึปี 2565  นอกจากนี้ สมติเิวชเป็น
โรงพยาบาลแรกนอกประเทศญีปุ่่ น ทีไ่ดรั้บการเยีย่มส ารวจจาก Japan Council for Quality Health Care 

(JCQHC) ประเทศญีปุ่่ น ดา้นคุณภาพความปลอดภัยทางการแพทย ์ และในปี 2562 บรษัิทฯ ไดรั้บมอบ
รางวัลอันทรงเกียรติอีกหลายรางวัล อาทิ  HR Asia Best Companies to Work for in Asia (Thailand 

Edition) จัดโดย Business Media International ประเทศมาเลเซีย  The Best Hospital for Woman 

Health of year 2019 ใน  Asia Pacific  รางวัล  Inter Partner Assistance Award    รางวัล   Allianz 

Ayudhya Service Awards 2018    รางวัล  Muang Thai Life Assurance Hospital Award 2018  และ

รางวัล Best Brand Performance on Social media by Category เป็นตน้ 

ในช่วงตน้ปี 2563  มีเหตุการณ์โรคตดิเชือ้ไวรัส Corona สายพันธุ์ใหม่ หรอืเรยีกว่า COVID-19 

อบัุตขิึน้ใหม ่ ซึง่เกดิขึน้อยา่งเฉียบพลัน รนุแรง  และระบาดทั่วโลกรวมทัง้ในประเทศ  สง่ผลกระทบตอ่การ
ด ารงชวีติของผูค้นและการประกอบธุรกจิทุกภาคอุตสาหกรรม   ตลอดจนส่งผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงใน
วถิกีารด าเนนิชวีติรปูแบบใหม่ของผูค้นทั่วโลก หรอืทีเ่รยีกวา่ New Normal  อกีทัง้ไม่สามารถคาดคะเนได ้
วา่  ผลกระทบนีจ้ะสิน้สุดลงเมือ่ไร  โรคตดิเชือ้ COVID-19 สง่ผลประทบต่อระบบสาธารณสุขของประเทศ  
ซึง่ภาครัฐออกมาตรการควบคุมการระบาด การป้องกัน และการรักษาผูป่้วยจากโรคดังกล่าว  นอกจากนี ้ 
วกิฤต COVID-19 ส่งผลกระทบรุนแรงต่อภาคธุรกจิและเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศมากกว่าเหตุการณ์
ใดๆ ก่อนหนา้นี้  ในส่วนของประเทศไทยนับว่า สามารถจัดการกับสถานการณ์ไดด้ใีนช่วงแรก  และจาก
มาตรการ Lockdown ของประเทศต่างๆ ทั่ วโลก  ส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่ตอ้งพึ่งพาต่างประเทศ
ค่อนขา้งมาก  เช่น  การท่องเที่ยว  ธุรกิจการบิน ในส่วนของโรงพยาบาลเอกชน ตอ้งปรับตัวรองรับ
วกิฤตการณ์ดังกลา่วทัง้ในสว่นของดา้นการแพทย ์และการบรหิารจัดการธุรกจิทีไ่ดรั้บผลกระทบจากปรมิาณ
ผูใ้ชบ้รกิารชาวต่างชาตทิี่ลดนอ้ยลงเนื่องจากไม่สามารถเดนิทางมารับการรักษาพยาบาลทีป่ระเทศไทย  
นอกจากนี ้ผูใ้ชบ้รกิารชะลอการมาพบแพทยห์รอืไม่อยากเขา้มาโรงพยาบาลเพราะกลัวเรือ่งโรคตดิเชือ้อกี
ดว้ย  ส าหรับกลุม่โรงพยาบาลสมติเิวช  ไดป้รับเปลีย่นแนวทางการใหบ้รกิารสอดรับกับวกิฤตการณ์  จัดให ้
ม ีARI Clinic : ใหบ้รกิารตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ (Acute Respiratory Tract Infection 

(ARI)) ส าหรับผูท้ีม่อีาการไอ จาม เจ็บคอ มไีข ้มนี ้ามูก หรอืหายใจหอบเหนื่อย  รวมถงึการตรวจคัดกรอง
โรค COVID โดยคัดแยกคนไขก้ลุ่มเสีย่งในหอ้งแยกโรค Isolate Room ที่มคีวามกดอากาศเป็นลบเพื่อ
ไม่ใหเ้กิดการแพร่กระจายของเชื้อ  และจัดสถานที่หรือ Clinic โดยแยกสถานที่ตั ้งอยู่นอกอาคาร
โรงพยาบาลจากกลุ่มผูใ้ชบ้ริการทั่วไป  รวมทั ้งบริการตรวจเชื้อ COVID-19 แบบ Drive Thru โดย
ผูใ้ชบ้รกิารไม่ตอ้งลงจากรถเพือ่อ านวยความสะดวกและลดความกังวลของผูใ้ชบ้รกิาร เป็นตน้  นอกจากนี ้
จัดใหม้บีรกิาร Samitivej Check-Up @ Home ตรวจสขุภาพประจ าปีถงึทีบ่า้น ส าหรับผูใ้ชบ้รกิารทีป่ระสงค์
หลกีเลีย่งการเขา้มาใชบ้รกิารทีโ่รงพยาบาลเพือ่ลดความเสีย่งการตดิเชือ้  โรงพยาบาลฯ ใหบ้รกิารตรวจ

ตดิตามอาการผูป่้วยดว้ยระบบ Virtual Follow Up  นอกจากนี ้ใหบ้รกิาร “Mobile Vaccine”  ฉีดวัคซนีนอก
สถานที่ และบรกิารจัดส่งยาถึงที่บา้น (Drug Delivery) เป็นตน้ ส่งผลใหโ้รงพยาบาลฯ สามารถดูแล
สขุภาพผูใ้ชบ้รกิารทีอ่ยูใ่นประเทศและตา่งประเทศอยา่งตอ่เนือ่ง 
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(3) นวัตกรรมทางการแพทยแ์ละบรกิาร 

บรษัิทฯ มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย ์และการบรกิารอย่างต่อเนื่อง  เพือ่กา้วไปสู่การเป็น 

“Connected Hospital” อย่างเต็มรูปแบบ  โดยเชือ่มโยงระบบการรักษาพยาบาลกับงานบรกิารสนับสนุน  
พรอ้มกับขอ้มูลและข่าวสารตา่งๆ ดว้ยระบบคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์อันทันสมัยผ่านระบบสือ่สารไดอ้ยา่งไร ้
พรมแดน  สอดคลอ้งกับวถิชีวีติประจ าวันของผูใ้ชบ้รกิารในยคุไอท ี สง่ผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดรั้บความสะดวก
และรวดเร็ว  

ในปี 2556 กลุ่มโรงพยาบาลสมติเิวช สุขุมวทิ โรงพยาบาลสมติเิวช ศรนีครนิทร ์และโรงพยาบาล 

บเีอ็นเอช ไดร้ว่มมอืกับทรมููพ เอช และทรแูอพเซ็นเตอร ์ในการพัฒนา Application “Samitivej Connect” 
และ “BNH Connect” เชือ่มโยงขอ้มูลแบบ Real Time ผ่านเทคโนโลยีสือ่สาร 3G ที่มปีระสทิธภิาพกับ
ระบบงานของโรงพยาบาล  สามารถใหก้ารดูแลสุขภาพแก่ผูใ้ชบ้รกิารใน Function ต่างๆ ไดอ้ย่างรวดเร็ว
ไม่ว่าจะอยู่สถานที่ใด เช่น การบรกิาร Personalized Health Secretary โดยมีเจา้หนา้ที่พรอ้มที่จะตอบ
ค าถามเรือ่งสขุภาพทกุวันตลอด 24 ชั่วโมง  ซึง่จะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ส าหรับผูป่้วยเรือ้รังทีต่อ้งการดูแล
เป็นพเิศษ เช่น โรคเบาหวาน โรคไต และโรคหัวใจ เป็นตน้  นอกจากนี้ สามารถเตอืนการนัดหมายแพทย ์ 

และเรยีกรถพยาบาลฉุกเฉินดว้ยระบบ GPS เป็นตน้  ซึง่นับไดว้่าเป็นมติใิหม่ของ Healthcare Innovation 

และเป็นกลุม่แรกในประเทศไทยและภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตท้ีใ่หบ้รกิารนี ้

นอกจากนี ้โรงพยาบาลสมติเิวช ยังคงมุง่มั่นทีจ่ะดแูลผูป่้วยแบบองคร์วมทัง้รา่งกายและจติใจ  หรอื 
Holistic Care ดว้ยระบบบรกิารทีม่คีวามประณีตและออ่นโยน  มมีติทิางจติใจพรอ้มดว้ยสภาพแวดลอ้มแห่ง
การเยยีวยา หรอื Healing Environment ครอบคลุมทัง้การดูแลในเชงิป้องกัน การเยยีวยารักษา และการ
ฟ้ืนฟูสุขภาพอย่างครบวงจรดว้ยมาตรฐานสูง  เพือ่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความพงึพอใจสูงสุด  โดยในการนี้
บรษัิทฯ ไดพั้ฒนาหอ้งพักผูป่้วยในใหเ้ป็น Digital Ward โดยน าระบบคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์อันทันสมัย  
เชือ่มโยงดว้ยระบบสื่อสารมาตดิตัง้ในหอ้งพักผูป่้วยใน  ควบคุมระบบการรักษาความปลอดภัย  การใช ้

อุปกรณ์ ไฟฟ้าและการควบคุมอุณหภูมิหอ้งพัก และอื่นๆ ดว้ย อุปกรณ์  IPod Touch และระบบ 
Entertainment ต่างๆ เป็นตน้  เพือ่อ านวยความสะดวกใหผู้ป่้วยในระหว่างเขา้พักรับการรักษาและไดรั้บ
ความบันเทงิอกีดว้ย 

เพื่อสนับสนุนใหก้ารรักษาพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  โรงพยาบาล 

สมิติเวช ไดน้ าระบบ Electronic Patient Record (EPR) มาใชง้านในการรักษาพยาบาลผูป่้วย  ซึ่งใน
ขัน้ตน้ไดต้ดิตัง้ใชง้านในการดูแลผูป่้วยนอกในปี 2557  ระบบ EPR ดังกล่าวเป็นการบันทกึขอ้มูลผูป่้วยลง
ในระบบคอมพวิเตอร ์ส่งผลใหข้อ้มูลถูกจัดท าเป็นไปอย่างครบถว้นตามมาตรฐาน  สามารถสบืคน้ขอ้มลูได ้
ตลอดเวลาและรวดเร็ว  ลดเวลาการรอคอยแฟ้มประวัตผิูป่้วย  และลดการสูญหายของขอ้มูลที่ส าคัญซึง่
จ าเป็นในการรักษาพยาบาล  อกีทัง้ สามารถจัดเก็บไวไ้ดใ้นระยะเวลาทีย่าวนาน อันเป็นประโยชน์แก่ผูป่้วย
โดยรวม 

บรษัิทฯ ไดพั้ฒนางานดา้น Information System อย่างต่อเนื่อง  เพื่ออ านวยความสะดวกให ้
ผูใ้ชบ้รกิาร สามารถดูแลรักษาสุขภาพตนเองอยา่งง่าย ปลอดภัย รวดเร็ว ไดทุ้กสถานทีแ่ละทุกเวลา อย่าง
ไรพ้รมแดนดว้ยระบบ “My Health by Samitivej” ซึง่เป็น Application บนโทรศัพท์มือถือ   ผูใ้ชบ้รกิาร
สามารถท านัดหมายเพือ่พบแพทยผ์่านการสือ่สารระบบ Online และรับขอ้มูลผลการตรวจสุขภาพ  รวมทัง้

เพือ่อ านวยความสะดวกใหร้ายการยาทีไ่ดรั้บและอืน่ๆ เป็นตน้ นอกจากนี้ ไดพั้ฒนา “Samitivej E-Library” 
ซึง่เป็น Application สนับสนุนการใชช้ีวติประจ าวันหรือ Life Style ในยุคปัจจุบันในการอ่านขอ้มูลดา้น
สขุภาพนติยสารและข่าวสารตา่งๆ ผา่นโทรศัพทม์อืถอื Tablet หรอืคอมพวิเตอร ์ ตอ่มาไดพั้ฒนานวัตกรรม
ในการดูแลสุขภาพที่จะท าใหก้ารดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายแลว้เขา้ถึงอย่างสะดวกและรวดเร็วดว้ย 
Application ชือ่ว่า “My Health Plus” ทีร่วบรวมประวัตกิารรักษาพยาบาลเฉพาะบุคคลทีเ่ขา้รับการรักษา
กับโรงพยาบาลสมติเิวช สุขุมวทิ  โรงพยาบาลสมติเิวช ศรนีครนิทร ์ และโรงพยาบาลเด็กสมติเิวช  ซึง่
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รวมถงึรายงานผลการตรวจสุขภาพประจ าปี  เพือ่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารเขา้ถงึขอ้มูลและวางแผนการดูแลสุขภาพ
อย่างคล่องตัว  นอกจากนี้ สนับสนุนกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน  โดยผูใ้ชบ้รกิารสามารถส่งต่อประวัตกิารรักษา 

พยาบาลเบือ้งตน้ไดอ้ย่างรวดเร็ว  อกีทัง้ไดแ้นะน า Samitivej Line Official Account และ Line Beacon 

ในการดูแลสุขภาพผูใ้ชบ้รกิารเฉพาะบุคคลอกีดว้ย  ซึง่ผูใ้ชบ้รกิารสามารถสอบถามปัญหาสุขภาพ  นัดพบ
แพทย ์และจ่ายคา่รักษาพยาบาล เป็นตน้  อันเป็นการใหบ้รกิารและอ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้รกิารในยุค
ดจิทิัลอยา่งทันสมัย 

ในปี 2560  โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช เปิดศูนย์ผ่าตัดทารกและเด็กอย่างครบวงจร  ซึ่งเป็น
โรงพยาบาลเอกชนแหง่แรกในประเทศไทยน าเทคโนโลยกีารผา่ตัดแผลเล็กในเด็กโดยการสอ่งกลอ้งพรอ้ม
ดว้ยคณะแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญในการรักษาโรคเพือ่ประโยชน์แก่ผูป่้วยเด็กเฉพาะ เช่น  ผ่าตัดไสต้ิง่  ผ่าตัด
ล าไส ้ และผ่าตัดเนื้องอก เป็นตน้   โดยมุ่งมั่นใหเ้ป็นศูนย์การผ่าตัดทารกและเด็กในเอเชียแปซิฟิก 
นอกจากนี้ โรงพยาบาลสมติเิวช ไดแ้นะน าการบรกิาร “Divine” ดว้ยนวัตกรรมการดูแลสุขภาพในระดับลกึ
ถงึพันธุกรรมโดยออกแบบเฉพาะบุคคล  ที่รวม Gene Test และ Personalized Medicine Examination  

ไวด้ว้ยกันเป็นการดแูลสขุภาพในแบบฉบับของแตล่ะบคุคล  และสามารถป้องกันโรคไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 

ในปี 2561  บริษัทฯ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโรค (Preventive Medicine) อย่าง
ตอ่เนื่อง  ภายใตห้ลักการ “เราไมอ่ยากใหใ้ครป่วย”   โดยนวัตกรรมคน้หาและวางแผนป้องกันโรคกอ่นเกดิ
โรคในอนาคต  วนิิจฉัยแบบเจาะลกึถงึระดับพันธุกรรมหรอืยนี (Genes)  ประกอบกับแนวทางการใชช้วีติ 
(Life Style) และสิง่แวดลอ้ม (Environment)  มาประมวลและวจัิยเพือ่วางแผนการรักษารวมถงึการป้องกัน
โรคที่อาจจะเกดิขึน้ในอนาคตเฉพาะบุคคล  หรอืเรยีกว่า “Precision Medicine”  อาท ิ การตรวจยนีก่อน
ตัง้ครรภท์ีม่คีวามแม่นย าสูง  เป็นการหยุดสง่ต่อยนีรา้ยต่อลูก  และการสะกัดกัน้ความเสีย่งในโรครา้ยต่างๆ  
เป็นการรูเ้ท่าทันโรคทีอ่าจเกดิขึน้ดว้ยเทคโนโลยีทีท่ันสมัย  รวมถงึการรักษาโรคมะเร็งอย่างแม่นย าดว้ย
แนวทาง Targeted Therapy เป็นตน้  นอกจากนี้ บริษัทฯ  ไดพั้ฒนานวัตกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือ 
“Samitivej Mobile Health”  ภายใตแ้นวคิด “เราไม่อยากใหใ้ครห่วง”  โดยใช ้Application ที่ชื่อว่า  
“Samitivej Plus”  โดยค านงึถงึการดูแลผูรั้บบรกิารเป็นหลัก  เพิม่ช่องทางการสือ่สารใหผู้รั้บบรกิารตดิต่อ
กับโรงพยาบาลไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว  สามารถดปูระวัตแิพทย ์ นัดหมายแพทย ์ โดยระบุเวลานัดหมายได ้

ดว้ยตนเอง  ผูรั้บบรกิารสามารถรูค้วิการการรอคอยเพือ่พบแพทย ์ การรอผลตรวจ  การตดิตามสถานะการ
ผา่ตัด  การช าระคา่บรกิารผา่น QR Code  หรอืช าระคา่บรกิารดว้ยบัตรเครดติ และการรับยาผ่าน  Samitivej 

Plus Application  รวมทัง้การดูประวัตกิารรักษาพยาบาล  และรับขอ้มูลข่าวสารอืน่ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
รักษาพยาบาลแบบ Online Real Time เพือ่ลดปัญหาการรอนานเมือ่มารับบรกิาร  นับไดว้่า เป็นจุดเริม่ตน้
การเปลีย่นแปลงรูปแบบการใหบ้รกิาร  ทีอ่ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิารอยา่งเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน  
และเท่าทันการเปลีย่นแปลงดา้น Digital Technology ทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจ าวันอยา่งพลกิโฉมและรวดเร็ว   
บรษัิทฯ ด าเนนิการพัฒนาโครงการ Samitivej Mobile Health เพิม่ประสทิธภิาพการบรกิารอย่างต่อเนื่อง
ตอ่ไป  รวมถงึการบรกิารพบแพทยผ์า่น Online หรอื Virtual Hospital ใหส้ะดวกในการใชง้านยิง่ขึน้ 

บรษัิทฯ ไดต้ระหนักถงึความเปลี่ยนแปลงในเรือ่ง Digital Technology Disruption มาระยะหนึ่ง
แลว้  จึงไดท้ าความเขา้ใจกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอ้มของธุรกิจดังกล่าว  รวมถึงการ
เปลีย่นแปลงในความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารหรอืผูป่้วย  นอกจากนี ้การแข่งขันในภาคธุรกจิทวคีวามรนุแรง
ขึน้โดยเปลีย่นแปลงเป็นการแข่งขันแบบไรพ้รหมแดน (Borderless Competition) บน Digital Platform 

เป็นตน้  ในปี 2563  บรษัิทฯ ไดมุ้่งเนน้พัฒนางานดา้น Digital Healthcare อย่างต่อเนื่องเพือ่รองรับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว  เช่น  การบริการ Samitivej Plus Application และ Samitivej Virtual Hospital  

โดยใหบ้รกิารพบแพทย์ทางไกลดว้ยระบบ Telemedicine แบบ Online Real Time นอกจากนี้ ไดน้ า
อุปกรณ์ TytoCare เป็นนวัตกรรมใหม่ใชใ้นการตรวจสุขภาพดว้ยระบบ Tele-consultation สามารถตรวจ 

วัดไข ้ฟังเสยีงปอด ดกูารอักเสบทีล่ าคอ ลิน้ไก ่ต่อมทอนซลิ ตรวจการอักเสบ การตดิเชือ้ภายในหู  วัดการ
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95.76% 

100% 100% 70.35% 21.04% 100% 

บรษัิท กรงุเทพดสุติเวชการ จ ากัด (มหาชน)

บรษัิท สมติเิวช จ ากัด (มหาชน)

บรษัิท เฟิสท ์
เฮ็ลธ ฟู้ด จ ากดั

บรษัิท เออรว์ิง่ 
เชอรเิดน เอส อ ี

จ ากดั

บรษัิท ดจิทิลั 
เฮลท ์เวนเจอร ์

จ ากดั
บรษัิท สมติเิวช 
ศรรีาชา จ ากดั

บรษัิท เนชัน่แนล 
เฮลทแ์คร ์ซสิเท็มส ์

จ ากดั
บรษัิท เอส ว ี
โฮลดิง้ จ ากดั

Samitivej International 
Co., Ltd.

100% 

เตน้ของหัวใจ รวมถงึดูการอักเสบของผืน่ผวิหนังดว้ย  โดยสามารถถ่ายภาพและวดิโีอเก็บไวไ้ด ้ ชว่ยให ้
แพทยส์ามารถทราบอาการของผูป่้วยทีอ่ยู่หา่งไกลไดอ้ยา่งทันท ีดว้ยระบบ On line แบบ Real time  และ

เมือ่เกดิสถานการณ์โรค COVID-19 ระบาดขึน้  จงึเหมาะอย่างยิง่ในการตรวจคัดกรองและตรวจรักษาโรค
ตดิเชือ้ COVID-19  สามารถลดความเสีย่งการตดิเชือ้ของบุคลากรทางการแพทยจ์ากการสัมผัสและตรวจ
รักษาผูป่้วยในระยะใกล ้ ช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์รวมถงึลดปรมิาณการใช ้

อปุกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personnel Protection Equipment (PPE))  โรงพยาบาลสมติเิวช จงึ
สามารถดูแลผูป่้วยไดต้่อเนื่องดว้ยระบบเทคโนโลยดีังกล่าว  โดยเฉพาะอย่างยิง่ไดรั้บความร่วมมอืจาก
พนักงานและคณะแพทยใ์นการปรับตัวและปรับเปลีย่นกระบวนงานสอดรับเหตุการณ์ไดอ้ย่างด ี ส่งผลให ้
บรษัิทฯ มคีวามเจรญิเตบิโตท่ามกลางวกิฤตการณ์ดังกลา่ว  นอกจากนี้ โรงพยาบาลสมติเิวชและเครอืข่าย
โรงพยาบาลกรุงเทพ ไดม้อบอุปกรณ์ TytoCare  ใหแ้ก่ภาครัฐ จ านวน 200 ชดุ  เพือ่ใชใ้นการดูแลผูป่้วย
ตดิเชือ้ COVID-19 ซึง่โรงพยาบาลภาครัฐ  ไดข้อบคุณและชืน่ชมว่า  อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถตอบโจทก์
ในการดูแลผูป่้วยตดิเชือ้ไดอ้ย่างดแีละมปีระสทิธภิาพในสถานการณ์โรคระบาดของประเทศไทยทีเ่กดิขึน้
อยา่งเฉียบพลัน ฉุกเฉนิ และรนุแรง 

 

3.4 โครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุม่บรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 

 

 

  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

4.1 ลักษณะผลติภัณฑแ์ละบรกิาร 
บรษัิทฯ ใหบ้รกิารการรักษาพยาบาลแก่ผูใ้ชบ้รกิารแบบผูป่้วยนอก (Out Patient Services) และผูป่้วย

ใน (In Patient Services) จ าแนกตามสถานทีใ่หบ้รกิาร ดังนี ้

(1) โรงพยาบาลสมติเิวช สขุมุวทิ 

โรงพยาบาลขนาด  275 เตียง ตัง้อยู่ที่ 133 สุขุมวทิ 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร ใหบ้รกิารดา้นการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ครบทุกสาขาโดยคณะแพทย์
ผูเ้ชี่ยวชาญในระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) ดว้ยอุปกรณ์การรักษาที่ทันสมัย และครบวงจรใน
บรรยากาศสถานทีท่ี่อบอุ่น โอ่โถง สะดวกสบาย พรอ้มดว้ยรา้นคา้เอือ้อ านวยความสะดวกต่างๆ โดย

80% 
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ใหบ้รกิารทัง้ผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน และแผนกฉุกเฉินโดยมีบรกิารรถ Ambulance ตลอด 24 ชั่วโมง 
กลา่วโดยสรปุไดแ้ก ่

ดา้นผูป่้วยนอก ใหบ้รกิารตรวจรักษาผูป่้วยนอก แผนกอายรุกรรม ศัลยกรรม ตรวจรักษาโรคทั่วไป
ทุกสาขา  พรอ้มดว้ยศูนย์รักษาบ าบัดโรคเฉพาะทางต่างๆ   (Center of 

Excellences) เช่น สถาบันหัวใจ ศูนยโ์รคระบบทางเดนิหายใจ สถาบันโรคตับ
และทางเดินอาหาร  ซึ่งไดรั้บการรับรองใหเ้ป็นสถาบันปลูกถ่ายตับ สถาบัน
สุขภาพผวิพรรณ บรกิารดา้นความงาม จักษุคลนิิก แผนกไต  ศูนยส์ุขภาพสตร ี 
ซึง่ใหบ้รกิารและรับปรกึษาดา้นสูต-ินรเีวช  ศูนยก์ระดูก ขอ้ และการแพทยก์ฬีา  
ศูนยบ์รกิารดูแลสุขภาพแบบองคร์วม Life Center และโรงพยาบาลเด็กสมติเิวช  
ซึง่เป็นสถาบันดแูลสขุภาพเด็กอยา่งครบวงจร เป็นตน้ 

ดา้นผูป่้วยใน บรกิารหอผูป่้วยในทีส่ามารถรองรับได ้275 หอ้ง 

ดา้นการแพทย ์ โรงพยาบาลสมติเิวช สุขุมวทิ มแีพทย์ผูเ้ชีย่วชาญครบทุกสาขา โดยแบ่งเป็น 

แพทย์ประจ า และแพทย์ที่ปรึกษา รวม 649 ท่าน  ไดผ้่านการรับรองเป็น 
“โรงพยาบาลสายสัมพันธแ์ม่-ลกู” โดยกระทรวงสาธารณสุข องคก์รยนูเิซฟ และ
องคก์ารอนามัยโลก และผา่นการรับรองมาตรฐานระดับทองในโครงการสายใยรัก
แห่งครอบครัวโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึง่เป็นโรงพยาบาลเอกชน
แห่งแรกในประเทศที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากทั ้งสององค์กรดังกล่าว
นอกจากนี้ไดผ้่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลจากองค์กรภายใน 
ประเทศและระดับสากล ไดแ้ก่ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์าร
มหาชน)หรอื The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization) 

และองค์กร Joint Commission International (JCI) ประเทศสหรัฐอเมริกา   
 

(2) โรงพยาบาลสมติเิวช ศรนีครนิทร ์
โรงพยาบาลขนาด 400 เตยีง อาคารสูง 18 ชัน้ พรอ้มทีจ่อดรถใตด้นิอกี 500 คัน ตัง้อยูท่ี ่488 

ถนนศรนีครนิทร ์แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ใกลส้นามบนิสุวรรณภูม ิมีเสน้ทาง
สัญจรทีเ่ชือ่มต่อกับถนนหลักหลายสาย ทัง้ถนนพระราม 9 ตัดใหม่ ถนนรามค าแหง ถนนศรนีครนิทร ์
และทางด่วนพเิศษ (Motor Way) ใหบ้รกิารดา้นการรักษาพยาบาลทางการแพทยค์รบทุกสาขา โดย
คณะแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญในระดับตตยิภูม ิ(Tertiary Care) ดว้ยอุปกรณ์การแพทยท์ี่ทันสมัยและครบ
วงจร พรอ้มกับสถานที่ที่โอ่โถง สะดวกสบายพรอ้มดว้ยรา้นคา้เอื้ออ านวยความสะดวกต่างๆ โดย
ใหบ้รกิารผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน และแผนกฉุกเฉนิโดยมบีรกิารรถ Ambulance ตลอด 24 ชัว่โมง 

โรงพยาบาลไดข้ยายขอบเขตการบรกิารแผนกเด็กเป็นโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช  ใหเ้ป็น
สถาบันดแูลสุขภาพของเด็กแบบครบวงจรซึง่ใหบ้รกิารคลนิกิรักษาโรคเฉพาะทางส าหรับเด็ก และการ
พัฒนาการของเด็กทุกระยะจนเตบิใหญ ่ ใหบ้รกิารโดยคณะแพทยแ์ละเจา้หนา้ทีท่ีม่คีวามเชีย่วชาญใน
การดูแลผูป่้วยเด็กทัง้ร่างกายและจติใจ  ซึง่โรงพยาบาลเด็กสมติเิวช มชีือ่เสยีงดา้นการปลูกถ่ายไข
กระดูก (Bone Marrow Transplant) การดูแลอภิบาลผูป่้วยหนักทารกแรกเกดิ และการเคลื่อนยา้ย
ผูป่้วยเด็กทางอากาศ 

ดา้นผูป่้วยนอก ใหบ้รกิารตรวจรักษาโรคทั่วไปไดค้รบทุกสาขาแพทย ์พรอ้มดว้ยศูนยรั์กษาบ าบัด
โรคเฉพาะทาง (Center of Excellence) ในศูนยป์ลกูถา่ยอวัยวะไต การปลูกถ่าย
ไขกระดูก (Bone Marrow Transplant)  คลนิิกโรคหัวใจ ศูนยโ์รคภูมแิพ ้ ศูนย์
สมองและระบบประสาท  ศูนยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟู  โดยรองรับการดูแลบ าบัดผูป่้วย
โรคอัมพาตและโรคระบบประสาท ศูนย์รักษาดว้ยออกซิเจนความดันสูง
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(Hyperbaric Oxygen Therapy Center) ศูนย์การไดย้ิน และการดูแลสุขภาพ
ผูป่้วยเด็กอยา่งครบวงจร โดยโรงพยาบาลเด็กสมติเิวช เชน่  ศนูยเ์ด็กพเิศษ ศนูย์

ธาลัสซเีมยีและโลหติวทิยาในเด็ก ศนูยก์ารเจรญิเตบิโตและเบาหวานในเด็ก และ
อืน่ๆ เป็นตน้ 

ดา้นผูป่้วยใน บรกิารหอผูป่้วยในที่สามารถรองรับไดถ้ึง 400 หอ้ง  โดยในระยะแรกไดเ้ปิด
บรกิารเพยีง 154 หอ้ง 

ดา้นการแพทย ์  โรงพยาบาลมแีพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญครบทุกสาขา โดยแบ่งเป็น แพทยป์ระจ า และ
แพทยท์ี่ปรกึษา รวม 490 ท่าน โรงพยาบาลสมติเิวช ศรนีครนิทร ์ ไดผ้่านการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลจากองคก์รภายในประเทศและระดับสากล 
ไดแ้ก่ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ  The 

Healthcare Accreditation Institute (Public Organization) แ ล ะม าต รฐ าน
คุณภาพโรงพยาบาลขององค์กร Joint Commission International (JCI) 

ประเทศสหรัฐอเมรกิา พรอ้มกับผา่นการรับรองมาตรฐานการดแูลผูป่้วยเฉพาะโรค 

(Clinical Care Program Certification ห รือ  CCPC) โ ร ค ห อ บ หื ด ใน เ ด็ ก 
(Childhood Asthma) 

(3) โรงพยาบาลเจแปนนสิ บาย สมติเิวช 

โรงพยาบาลขนาด 30 เตียง สูง 7 ชัน้ ตัง้อยู่ที่ 118 สุขุมวทิ 49 แขวงคลองตันเหนือ  เขต
วัฒนา กรุงเทพมหานคร ใกลเ้คียงกับโรงพยาบาลสมติเิวช สุขุมวทิ  ซึง่เป็นที่อาศัยของชาวญี่ปุ่ น 
ใหบ้รกิาร 24 ชัว่โมง  ไดรั้บการออกแบบดว้ยแนวทางอารยสถาปัตย ์(Universal Design)  และตกแต่ง
ภายในใหม้ีสภาพแวดลอ้มแบบญี่ปุ่ น  รวมถงึการบรกิารดว้ยวัฒนธรรมและระบบคุณภาพการรักษา 
พยาบาลแบบญีปุ่่ น  เพือ่ใหผู้รั้บบรกิารรูส้กึผอ่นคลายและอบอุน่  

ดา้นผูป่้วยนอก ศนูยส์อ่งกลอ้งระบบทางเดนิอาหาร สถาบันโรคตับและทางเดนิอาหาร ศนูยต์รวจ
สขุภาพญีปุ่่ น 

ดา้นผูป่้วยใน บรกิารหอผูป่้วยในส าหรับผูป่้วยผูใ้หญ ่และผูป่้วยเด็ก 

(4) คลนิกิเวชกรรมใหบ้รกิารดแูลรักษาผูป่้วยนอก ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

(4.1)  สมติเิวชสวุรรณภมู ิคลนิกิเวชกรรม 

ตัง้อยู่ทีบ่รเิวณ ชัน้ 3 ของอาคารผูโ้ดยสารสนามบนิสุวรรณภูม ิบรเิวณประตู D2 และ
บรเิวณประตู G1 ส่วนผูโ้ดยสารขาเขา้ ใหบ้รกิารรักษาพยาบาลผูป่้วยนอกดา้นอายุรกรรมทั่วไป 
ซึ่งมีแพทย์และพยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมดา้นการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (Cardio Pulmonary 

Resuscitation) ใหบ้รกิารทกุวัน และมบีรกิารรถ Ambulance ตลอด 24 ชัว่โมง 

(4.2)  สมติเิวชดอนเมอืง คลนิกิเวชกรรม 

ตัง้อยู่ที่บรเิวณ ชัน้ 3 ของอาคารผูโ้ดยสาร 1 สนามบินดอนเมือง ใหบ้รกิารรักษา 
พยาบาลผูป่้วยนอกดา้นอายุรกรรมทั่วไป ซึง่มแีพทยแ์ละพยาบาลทีผ่่านการฝึกอบรมดา้นการ
ช่วย ฟ้ื นคืนชีพ  (Cardio Pulmonary Resuscitation) ให บ้ ริก ารทุ ก วัน  และมีบริก ารรถ 
Ambulance ตลอด 24 ชัว่โมง 

(5) โรงพยาบาลสมติเิวช ศรรีาชา 

บรษัิท สมติิเวช ศรรีาชา จ ากัด ซึง่เป็นบรษัิทย่อย ด าเนินธุรกจิโรงพยาบาลเอกชนมีชือ่ว่า 
“โรงพยาบาลสมติเิวช ศรรีาชา” ตัง้อยู่ที ่8 ซอยแหลมเกตุ ถนนเจมิจอมพล อ าเภอศรรีาชา จังหวัด
ชลบรุ ีขนาด 184 เตยีง ใหบ้รกิารแกผู่ป่้วยนอกและผูป่้วยในตลอด 24 ชัว่โมง ในมาตรฐานเดยีวกัน ซึง่



 

 

   

                                                                                                                                                                                                              16 

ไดผ้่านการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) 
ห รือ  The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization) แ ล ะ จ าก อ ง ค์ ก ร  Joint 

Commission International (JCI) ประเทศสหรัฐอเมรกิา เช่นกัน นอกจากนี้ โรงพยาบาลสมิติเวช  
ศรรีาชา ใหบ้รกิารผูป่้วยนอกอกี 4 แหง่ ไดแ้ก ่

(5.1) คลนิกิโรงพยาบาลสมติเิวช ศรรีาชา 

ตัง้อยู่ที ่24/1 หมู่ 4 นคิมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ อนิดัสเตรยีล เอสเตท (ระยอง) 
ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

(5.2) คลนิกิเวชกรรมสมติเิวช เครอืสหพัฒน์ 
ตัง้อยูท่ี ่227/62 หมูท่ี ่11 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรรีาชา จังหวัดชลบรุ ี

(5.3) คลนิกิเวชกรรมสมติเิวช บา้นบงึ 

ตัง้อยูท่ี ่3/30 ถนนบา้นบงึ-บา้นคา่ย ต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นบงึ จังหวัดชลบรุ ี

(5.4) สหคลนิกิสมติเิวช เจพารค์ 

ตัง้อยูท่ี ่445/1 หมูท่ี ่5 ต าบลสรุศักดิ ์อ าเภอศรรีาชา จังหวัดชลบรุ ี  

 

4.2 โครงสรา้งรายได ้

โครงสรา้งรายไดข้องบรษัิทฯ 3 ปีทีผ่า่นมา 

ส าหรับแตล่ะปีสิน้สดุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563  2562  และ 2561 

     หน่วย : ลา้นบาท 

ผลติภัณฑ ์/ บรกิาร 
2563 2562 2561 

รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ % 

คา่บรกิารคนไข ้

เงนิปันผลรับ 

รายไดอ้ืน่ 

8,119 

145 

143 

96.57 

1.72 

1.70 

10,037 

126 

171 

97.13 

1.22 

1.65 

9,267 

117 

137 

97.33 

1.23 

1.44 

 

4.3 การตลาดและการแขง่ขัน 

(1) ภาวะการตลาด 

ตลอด 5-6 ปีทีผ่่านมาธุรกจิโรงพยาบาลเอกชนมกีารขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอัตราทีสู่งกว่า 
GDP ของประเทศ ธุรกจิโรงพยาบาลเอกชนมอีัตราการเตบิโตเฉลี่ยรอ้ยละ 10 ต่อปี  ปัจจัยหลักเกดิ
จากการขยายตัวทัง้ในดา้นจ านวนผูเ้ขา้รับบรกิารชาวต่างชาตแิละชาวไทย นโยบายของรัฐบาลที่
ผลักดันการท่องเที่ยว เชงิการแพทยห์รอืท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ (Medical Tourism) โดยไดก้ าหนด
ยุทธศาสตรพั์ฒนาประเทศไทยใหเ้ป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (พ.ศ. 2560-2569)  และเป็น 
Medical Hub ในเอเชีย โดยมุ่งเนน้การพัฒนาใน 4 ดา้นหลักคือ การพัฒนาศูนย์กลางบรกิารเพื่อ
ส่งเสรมิสุขภาพ (Wellness Hub) การพัฒนาศูนย์กลางการบรกิารสุขภาพ (Medical Service Hub)  

การพัฒนาศูนย์กลางวชิาการงานวจัิย (Academic Hub) และศูนย์กลางยาและเวชภัณฑ์ (Product 

Hub) 

แต่ในปี 2563 เกดิภาวะการระบาดของไวรัสโคโรน่าหรอืโควดิ-19 ซึง่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก
รวมถงึประเทศไทยดว้ย ท าใหก้ารเกดิปัญหาตามมาท าใหนั้กท่องเทีย่วลดลงมากส่งผลกระทบอย่าง
รนุแรงต่อธุรกจิการท่องเทีย่ว ตา่งชาตทิีค่าดหวังจะเขา้มารักษาตัวในประเทศไทยก็ไม่สามารถทีจ่ะเดนิ
ทางเขา้มาได ้ในส่งผลให ้ในปี 2563 ทีผ่่านมา เป็นธุรกจิทีไ่ดรั้บผลกระทบจากวกิฤตโิควดิ-19  โดย
รายได ้โดยก าไรสุทธขิองโรงพยาบาลเอกชนทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์  ในชว่ง 9 เดอืนแรก 
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หดตัวอยูท่ี ่-14.2% และ -54.8% ตามล าดับเมือ่เทยีบกับปี 2562  เพราะโรงพยาบาลเอกชน มรีายได ้
จากชาวต่างชาติที่บินเขา้มารักษาในประเทศ และจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือ Medical 

Tourism ไดรั้บผลกระทบหนักเนื่องดว้ยนักท่องเที่ยวไม่สามารถบนิเขา้มารักษาได ้จ านวน Medical 

Tourism ทีค่าดวา่จะหายไปไมต่ ่ากวา่ 85% ของจ านวน Medical Tourism ทัง้หมด 

ในขณะเดยีวกันของวกิฤตโิรคระบาดโควดิ-19 ท าใหเ้ศรษฐกจิในประเทศไทยชะลอตัว  คนไข ้
ทีม่ารักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชนและตอ้งจ่ายเงนิเองมกีารชะลอตัวเมือ่เทีย่บกับกลุม่คนไขท้ีจ่่ายเงนิ
โดยประกันสุขภาพ ในส่วนของโรงพยาบาลภาครัฐบาล ทีรั่ฐบาลตอ้งจ่ายเงนิสนับสนุนในเรือ่งของการ
รักษาใหก้ับคนไข ้เช่น กลุ่มประกันสังคม ขา้ราชการ อยู่แลว้จะไดรั้บผลกระทบนอ้ยกว่ากลุ่มธุรกจิ
โรงพยาบาลเอกชน 

ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีคอมพิวเตอรไ์ดก้ลายเป็นเทคโนโลยีส าคัญที่เขา้มาเกี่ยวขอ้งกับชวีติ
มนุษยห์ลายๆ ดา้น เทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ ์Artificial intelligence (AI) ไดเ้ขา้มาเกีย่วขอ้งในเรือ่ง
ของสขุภาพ และการแพทยอ์ย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้เขา้มามบีทบาทในการวนิจิฉัยโรค การเก็บขอ้มลูและ
การใหค้วามรูแ้ก่ผูป่้วย การน าส่งยา การใชหุ้่นยนตใ์นการผา่ตัด  นอกจากนี้ ระบาดของ COVID-19 ยิง่

เป็นตัวเร่งท าใหส้ถานพยาบาล  มีการน าระบบ Telemedicine เพราะผูค้นเริ่มคุน้เคยกับการใช ้

เทคโนโลยแีละเล็งเห็นประโยชน์ของการปรกึษาหรอืรับบรกิารทางการแพทยผ์่านระบบ VDO call ซึง่
สะดวกในเรือ่งการเดนิทาง และไมเ่สยีเวลาในการรอคอย 

(2) การแขง่ขันและแนวโนม้ 

ธุรกจิโรงพยาบาลเอกชนของไทยมโีอกาสทีจ่ะเตบิโตอกีมาก ทัง้นี ้Number ซึง่เป็นฐานขอ้มูล
คา่ครองชพีและระบบสาธารณสขุโลกระบุวา่ ประเทศไทยเป็น 1 ใน 7 ประเทศทีม่รีะบบสาธารณสขุทีด่ี
ที่สุดในโลกปี 2562 ทัง้ยังเป็นประเทศเดียวของอาเซยีนที่ตดิอันดับ และเป็น 1 ใน 5 ของประเทศ
จุดหมายปลายทางทีผู่ค้นอยากใชช้วีติหลังเกษียณมากที่สุด เมือ่ผสานกับนโยบายของภาครัฐทีจ่ะ
ผลักดันใหป้ระเทศไทยเป็นศนูยก์ลางดา้นการแพทยแ์ละบรกิารดา้นสขุภาพ จงึท าใหธุ้รกจิโรงพยาบาล
เอกชนมโีอกาสเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่งมากขึน้ 

ในดา้นการแข่งขัน  ธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน ตอ้งเผชญิกับความทา้ทายหลายประการในปี 
2563 ผลประกอบการของโรงพยาบาลเอกชนไดรั้บผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ -19 
กระทบก าลังซือ้ของผูป่้วยไทยและตา่งชาต ิท าใหร้ายไดข้องธุรกจิมแีนวโนม้หดตัว 10.0-12.0% 

แตภ่าพรวมดแูนวโนม้แลว้น่าจะมกีารแขง่ขันกันอยา่งรุน่แรงในตลาด  จากผูป้ระกอบการทีม่อียู่
จ านวนมากในตลาด ขณะที่คนไขท้ี่มีก าลังกลับไม่ไดเ้พิ่มขึ้นตาม โดยเฉพาะคนไขก้ลุ่ม Medical 

Tourism ทีน่่าจะยังไม่กลับมาเป็นปกต ิในภาวะปัจจุบัน ยังคงตัง้รักษาฐานลกูคา้เดมิ กลุม่ลกูคา้ใหมใ่น
ประเทศ  หรอืกลุม่ลกูคา้ประกันสขุภาพเขา้มาทดแทน 

ถงึแมก้ารลงทนุจะชะลอตัว แตก่ารเป็นพันธมติรกับโรงพยาบาลตา่งๆ ก็เป็นสิง่ทีน่่าลงทนุ  โดย
โรงพยาบาลทีม่เีครอืขา่ยจะเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบในการบรกิาร การสง่ตอ่ผูป่้วย รวมถงึการสรา้งความเชือ่มั่น
ใหก้ับผูรั้บบรกิารอกีดว้ย 

นอกจากนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีดจิิทัลและการแพทย์มีความกา้วหนา้และพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็ว ท าใหโ้รงพยาบาลเอกชนตา่งๆ หันมาใหค้วามสนใจและน าเทคโนโลยเีหลา่นีม้าใชม้ากขึน้ 

เพือ่ชว่ยใหทุ้กคนสามารถเขา้ถงึองคค์วามรูเ้บือ้งตน้ทางการแพทยไ์ดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว   
เช่น การพัฒนาแอปพลเิคชั่นเพื่อเพิม่ช่องทางการสื่อสารระหว่างโรงพยาบาลและผูรั้บบรกิาร  การ

บรกิารทีต่อบสนองความตอ้งการดา้นการดแูลสุขภาพ  การเก็บขอ้มูล การพัฒนาแอปพลเิคชั่นเพือ่การ
ใหบ้รกิารสาธารณสุขชมุชน  รวมถงึการน าระบบ Telemedicine  ใหผู้ป่้วยและบุคลากรทางการแพทย์
สามารถพูดคุยกันไดแ้บบ Real-time ไรข้อ้จ ากัดในเรือ่งเวลาและสถานที ่ง่าย สะดวกสบาย ประหยัด 
เวลา ทัง้ยังไดรั้บบรกิารเหมอืนกับการมารับบรกิารทีโ่รงพยาบาล ฯลฯ  และการยกระดับมาตรฐานทาง
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การแพทย ์เชน่ การเฝ้าระวังและควบคุมโรคตดิเชือ้อย่างเขม้งวด รวมถงึการพัฒนาวัคซนีป้องกันโรค
ตา่งๆ เพิม่มากขึน้ 

4.4 การจัดหาผลติภัณฑ ์

(1) ลักษณะการจัดใหไ้ดม้าซึง่ผลติภัณฑ ์

การบรกิารของกลุม่โรงพยาบาลสมติเิวช สามารถแบง่ไดด้ังตอ่ไปนี้ 
(1.1) ศนูยบ์รกิารผูป่้วยนอก และผูป่้วยใน มดีังตอ่ไปนี้ 

 

ศนูยบ์รกิารผูป่้วยนอก และผูป่้วยใน มดีงัตอ่ไปนี ้

ทกุโรงพยาบาล 
สมติเิวช 
สขุุมวทิ 

สมติเิวช 

ศรนีครนิทร ์

โรงพยาบาล
เด็กสมติเิวช 

สมติเิวช 

ศรรีาชา 

Memory clinic ☺ ☺   

คลนิกิจติเวช ☺     

คลนิกิทนัตกรรม ☺ ☺   ☺ 

คลนิกินอกเวลาโดยแพทยเ์ฉพาะทาง- Night Clinic ☺ ☺   

คลนิกิป้องกนัการคลอดกอ่นก าหนด ☺    

คลนิกิ ห ูคอ จมกู ☺ ☺  ☺ 

คลนิกิอายรุกรรม ☺ ☺  ☺ 

ศนูยก์ระดกู ขอ้ กระดกูสนัหลงั และการแพทยก์ฬีา ☺    

ศนูยจั์กษุ ☺ ☺  ☺ 

ศนูยช์วีายั่งยนื ดแูลผูส้งูอาย ุ  ☺   

ศนูยท์ารกแรกเกดิและทารกภาวะวกิฤต ☺ ☺   

ศนูยผ์ูม้บีตุรยาก ☺ ☺   

ศนูยฟ้ื์นฟสูขุภาพเสน้ผมและหนังศรีษะ ☺    

ศนูยม์ะเร็ง ☺    

ศนูยร์ะบบทางเดนิหายใจ  ☺     

ศนูยร์ะบบประสาทและสมอง ☺ ☺   ☺ 

ศนูยร์ักษา Failed Back  ☺   

ศนูยร์ักษากระดกูสนัหลงัคดในเด็กและโรคกระดกูสนัหลงั  ☺ ☺  

ศนูยร์ังสวีนิจิฉัย ☺ ☺  ☺ 

ศนูยว์คัซนี และเวชศาสตรก์ารทอ่งเทีย่วนานาชาต ิ ☺ ☺   

ศนูยว์คัซนีผูใ้หญ ่  ☺   

ศนูยศ์ลัยกรรม ☺ ☺  ☺ 

ศนูยศ์ลัยกรรมระบบทางเดนิปัสสาวะ    ☺ 

ศนูยส์ขุภาพ ☺ ☺  ☺ 

ศนูยส์ขุภาพสตร ี ☺ ☺   ☺ 

ศนูยส์อ่งกลอ้งโรคขอ้และเวชศาสตรก์ารบาดเจ็บทางการกฬีา   ☺    

ศนูยอ์าชวีเวชศาสตร ์    ☺ 

ศนูยอ์บุตัเิหต ุและฉุกเฉนิ ☺ ☺ ☺ ☺ 

ศนูยเ์วชศาสตรช์ะลอวยั  ☺   

ศนูยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟแูละกายภาพบ าบดั ☺ ☺   ☺ 

ศนูยไ์ตเทยีม ☺ ☺  ☺ 

สถาบนัศลัยกรรมตกแตง่และเสรมิความงาม ☺ ☺  ☺ 

สถาบนัสขุภาพผวิพรรณ ☺ ☺  ☺ 

สถาบนัหวัใจ ☺ ☺   ☺ 

สถาบนัเตา้นม  ☺   

สถาบนัโรคตบัและระบบทางเดนิอาหาร ☺ ☺  ☺ 
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ศนูยบ์รกิารผูป่้วยนอก และผูป่้วยใน มดีงัตอ่ไปนี ้

ทกุโรงพยาบาล 
สมติเิวช 
สขุุมวทิ 

สมติเิวช 

ศรนีครนิทร ์

โรงพยาบาล
เด็กสมติเิวช 

สมติเิวช 

ศรรีาชา 

สถาบนัโรคภมูแิพส้มติเิวช ☺    

ไลฟ์เซน็เตอร ์ ☺     

Samitivej Parenting Center  ☺ ☺  

คลนิกิทนัตกรรมเด็ก ☺ ☺   

คลนิกิศลัยกรรมกระดกูและขอ้ในเด็ก ☺ ☺ ☺  

คลนิกิ ห ูคอ จมกู เด็ก และความผดิปกตขิองการสือ่
ความหมาย 

☺ ☺ ☺  

คลนิกิเด็กนอนกรน  ☺   

คลนิกิเด็กสขุภาพด ี ☺ ☺   

คลนิกิโภชนาการและเมตะบอลกิ ☺ ☺ ☺  

คลนิกิโรคตาเด็ก ☺ ☺ ☺  

คลนิกิโรคตดิเชือ้ในเด็ก ☺ ☺ ☺  

คลนิกิโรคทางดา้นไต ☺ ☺  ☺ 

คลนิกิโรคทางเดนิหายใจเด็ก ☺ ☺ ☺  

คลนิกิโรคผวิหนัง ☺ ☺ ☺  

คลนิกิโรคพนัธกุรรม ☺ ☺ ☺  

คลนิกิโรคหวัใจในเด็ก ☺ ☺ ☺  

บรกิารการเคลือ่นยา้ยทารกและเด็กภาวะวกิฤต ☺ ☺ ☺  

ศนูยก์ารเจรญิเตบิโต ตอ่มไรท้อ่และเบาหวาน 

ในเด็ก 
☺ ☺ ☺  

ศนูยค์วามบกพรอ่งในการเรยีนรู ้ ☺ ☺ ☺  

ศนูยค์มุน ้าหนักเพือ่สขุภาพ  ☺ ☺  

ศนูยป์ลกูถา่ยไขกระดกูในเด็ก  ☺ ☺  

ศนูยพ์ฒันาการเรยีนรู ้ ☺ ☺ ☺  

ศนูยร์ะบบทางเดนิอาหาร และโรคตบัในเด็ก ☺ ☺ ☺  

ศนูยร์ักษาโรคภมูคิุม้กนับกพรอ่งในเด็ก  ☺ ☺  

ศนูยว์ยัรุน่ ☺ ☺ ☺  

ศนูยศ์ลัยกรรมเด็กและทารกแรกเกดิครบวงจร ☺ ☺ ☺  

ศนูยศ์ลัยกรรมโรคสมองและระบบประสาทในเด็ก ☺ ☺ ☺  

ศนูยเ์ด็กพเิศษ ☺ ☺ ☺  

คลนิกิเวชศาสตรฟ้ื์นฟเูด็ก  ☺ ☺  

ศนูยโ์รคภมูแิพแ้ละโรคหดืในเด็ก ☺ ☺ ☺ ☺ 

ศนูยโ์รคมะเร็งในเด็ก  ☺ ☺  

ศนูยโ์รคเลอืด และธาลสัซเีมยี   ☺ ☺  

ศนูยด์แูลผูป่้วยเด็กและทารกภาวะวกิฤตและฉุกเฉนิ ☺ ☺ ☺  

หอผูป่้วยทารกแรกเกดิวกิฤต ☺ ☺ ☺  

Virtual Hospital ☺ ☺   

คลนิกินมแม ่ ☺ ☺   

คลนิกิวยัทอง ☺ ☺   

Samitivej Active Performance Medical Center (SMAP)  ☺   

ศนูยแ์กไ้ขการกลนืและส าลกั  ☺   

ศนูยม์ะเร็งล าไสใ้หญแ่ละทวารหนัก ☺    

ศนูยต์อ่นิว้    ☺ 
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(1.2) การบรกิารผูป่้วยใน 

โรงพยาบาลสมติเิวช สุขุมวทิ โรงพยาบาลสมติเิวช ศรนีครนิทร ์และโรงพยาบาลเจแปนนิส 

บาย สมติเิวช ใหบ้รกิารผูป่้วยใน มจี านวนเตยีงจดทะเบยีน 705 เตยีง ซึง่รวมเตยีงผูป่้วยหนัก
ทั่ วไป 71 เตียง รวมเตียงผู ป่้วยหนักเด็ก 15 เตียง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
โรงพยาบาลมเีตยีงพรอ้มใหบ้รกิาร จ านวน 391 เตยีง 

(1.3) ปรมิาณการใหบ้รกิาร 
รายไดผู้ป่้วยใน : ผูป่้วยนอก (% ของรายรับรวม) 

 

 

 

ปรมิาณการใหบ้รกิาร 
 ณ วันที ่31 ธันวาคม  

ผูป่้วยใน 2561 2562 2563 

จ านวนเตยีงทีม่ ี 675 705 705 

จ านวนเตยีงทีพ่รอ้มใหบ้รกิาร 370 381 391 

อัตราความสามารถในการใหบ้รกิาร ** 135,050 139,065 142,715 

อัตราการครองเตยีง (เตยีง) 112,433 117,034 89,879 

อัตราการครองเตยีง (รอ้ยละ) 83.25 84.16 62.98 

 

**อัตราความสามารถในการใหบ้รกิาร ค านวณจากจ านวนเตยีงทีพ่รอ้มใหบ้รกิารตอ่วันคูณดว้ยจ านวน
วนัทีใ่หบ้รกิาร 

 
 

ณ วันที ่31 ธันวาคม  

ผูป่้วยนอก 2561 2562 2563 

ความสามารถในการใหบ้รกิารตอ่วัน (คน) 3,500 3,500 3,500 

จ านวนผูป่้วยนอกเฉลีย่ตอ่วัน (คน) 2,931 2,983 2,465 

อัตราเฉลีย่การใชบ้รกิาร (รอ้ยละ) 83.74 85.23 70.43 

 

(2) การก าจัดวัสดเุหลอืใชท้ีม่ผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

วัตถดุบิเหลอืใชใ้นกจิการทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม  ซึง่บรษัิทฯ มมีาตรการป้องกันเพือ่
ลดผลกระทบ สรปุไดด้ังนี้ 
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(2.1) มลพษิจากวัตถสุิง่ของ 

เกิดจากวัสดุเหลือใชแ้ละขยะมูลฝอย เช่น ผา้ พลาสติก เศษอาหาร โลหะ  

เศษกระดาษ อาจกอ่ใหเ้กดิแกส๊เสยี  และสง่กลิน่เหม็น อกีทัง้เป็นการแพรข่ยายของเชือ้
โรค  บรษัิทฯ ไดร้วบรวมจัดเก็บตามขัน้ตอนดังนี ้

 วัสดุ อุปกรณ์ทีเ่ป็นกล่องกระดาษ ขวดพลาสตกิ ท าการคัดแยกไวเ้พือ่รอ
จ าหน่าย 

 วัสดุ อุปกรณ์ เศษวัสดุต่างๆ ท าการแยกไว ้ เพื่อรอกรุงเทพมหานคร มา
จัดเก็บหรอืจัดจา้งผูอ้ ืน่มาขนไปท าลายใหถ้กูตอ้งตามวธิกีาร 

 ขยะมูลฝอยทั่วไปใส่ถุงพลาสติกสีด ามัดปากถุงแน่นหนา แลว้รวบรวม
จัดเรยีงใสถ่ังคอนเทนเนอรข์องกรงุเทพมหานคร เพือ่มาน าไปก าจัดอกีครัง้
หนึง่ 

 ขยะมลูฝอยตดิเชือ้ไดแ้ยกไวต้า่งหาก ไมร่วมกับขยะธรรมดา โดยจัดเก็บใส่

ถุงพลาสตกิสแีดง ซึง่พมิพข์า้งถุงเป็นสัญลักษณ์สดี าบนพืน้แดงและมรีะบุ

ค าว่า BIOHAZARD WASTE (มูลฝอยตดิเชือ้) พรอ้มกับมัดปากถุงอย่าง
แน่นหนา และบรรจุลงกล่องกระดาษและติดสติกเกอร์ที่มีสัญลักษณ์
เช่นเดยีวกับถุงขยะ พรอ้มทัง้ปิดเทปกาวไวแ้น่น  แลว้น าไปเรยีงไวท้ีห่อ้ง
เก็บขยะตดิเชือ้ ซึง่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท กรุงเทพธนาคม จ ากัด จะเขา้มา
จัดเก็บและน าไปก าจัดใหถ้กูตอ้งอกีครัง้ 

 ขยะที่เป็นเศษอาหาร จัดเก็บใส่ภาชนะเป็นถัง จะมีผูม้ารับไปก าจัดให ้

ทกุวัน 

(2.2) มลพษิทางน ้า 

เกดิจากการช าระลา้งและระบายของเสยีทิง้ เชน่ การช าระลา้งภายในหอ้งน ้า การ
ขับถ่ายของเสยีทิง้  การลา้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อาจก่อใหเ้กดิการหมักหมม ขังเน่าเป็น
ก๊าซเสยี และการแพร่ขยายของเชือ้โรคทางน ้า ซึง่บรษัิทฯไดต้ดิตัง้ระบบบ าบัดน ้าเสีย
ตา่งๆ ใหไ้ดค้า่ตามมาตรฐานของกรมวทิยาศาสตร ์เพือ่ลดมลพษิทางน ้ากอ่นปลอ่ยลงท่อ
ระบายน ้าชมุชน 

(2.3) มลพษิทางอากาศและเสยีง 

เกดิจากเครือ่งจักรกลต่างๆ เช่น Chiller, Generator และ Motor Pump ที่อยู่ใน
หอ้ง Machine Room ก่อนทีช่่างจะเขา้ปฏบัิตงิานในหอ้งดังกล่าวทุกครัง้ จะตอ้งใส่ Ear 

Plug ที่ติดตั ้งอยู่หนา้หอ้ง ซึ่งจะป้องกันเสียงไดร้ะดับหนึ่ง รวมทั ้งเสียงที่เกิดจาก
เครือ่งยนตข์องยานพาหนะชนิดต่างๆ เชน่ รถยนต ์จักรยานยนต ์โดยการขับเคลือ่น เผา
ไหม ้ก่อใหเ้กดิเขม่า ฝุ่ นละออง และก๊าซบางส่วนผสมในอากาศ และเสียงรบกวน ซึง่
บรษัิทฯ ไดต้ดิตัง้และจัดใหม้อีปุกรณ์ เครือ่งมอื เครือ่งจักรส าหรับควบคุม ก าจัด และขจัด
มลพษิตามทีห่น่วยงานควบคมุมลพษิก าหนด 

(2.4) มาตรการป้องกันอืน่ๆ 

 บรษัิทฯ ไดจั้ดจา้งบรษัิทที่มคีวามช านาญเฉพาะทางเขา้มาตรวจสอบ ควบคุม 

แกไ้ข เปลีย่นแปลง ปรับปรงุ หรอืซอ่มแซม เพือ่ใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม
นอ้ยที่สุด ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ “ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดลอ้ม
แห่งชาติ” นอกเหนือจากการควบคุมดูแล บ ารุงรักษาอย่างสม ่าเสมอ โดย
เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

 จัดหรอืส่งฝึกอบรมเจา้หนา้ทีผู่เ้กีย่วขอ้งใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในเรือ่งผลกระทบ
ตอ่สิง่แวดลอ้ม ตลอดจนวธิปีฏบัิต ิควบคมุ ป้องกันอยา่งถกูตอ้ง 
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 รณรงคใ์หเ้จา้หนา้ทีจั่ดท ากจิกรรม 5 ส. 

 บ ารงุรักษาเครือ่งมอือปุกรณ์ตา่งๆ ใหอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มพรอ้มใชง้านตลอดเวลา 

 เขา้ร่วมโครงการเพื่อประหยัดพลังงานของชาติ ตามแผนอนุรักษ์พลังงานใน
อาคารควบคมุของการพัฒนาและสง่เสรมิพลังงานในปี 2540 

4.5 งานทียั่งไมส่ง่มอบ 

ไมม่ ี

 

5. ปจัจยัความเสีย่ง 

ปัจจัยความเสีย่งในการประกอบธุรกจิของบรษัิทฯ  จ าแนกได ้ดังนี้ 

ความเสีย่งจากผลกระทบของโรคตดิเชือ้ COVID-19 

สถานการณ์การระบาดของเชื้อ Corona Virus สายพันธุ์ใหม่หรือเรียกว่า COVID-19 อุบัติขึ้นอย่าง
เฉียบพลันและรุนแรงทั่วโลกและในประเทศไทย  ส่งผลกระทบต่อวถิชีวีติผูค้นเกดิการเปลีย่นแปลงในการด าเนิน

ชวีติและการประกอบธุรกจิแบบพลกิโฉม หรอืเรยีกว่า New Normal ซึง่เป็นที่ทราบกันดี  ผลกระทบเกดิขึน้ใน
หลายมติ ิ ไม่วา่มติทิางเศรษฐกจิและสังคม  โดยเฉพาะอยา่งยิง่กระทบต่อระบบสาธารณสุข  การเยยีวยารักษาโรค
ซึง่ปัจจุบันยังไมม่ยีาในบ าบัดรักษาโรคดังกลา่ว  และยังไมส่ามารถคาดคะแนวา่เหตกุารณ์แพรร่ะบาดจะสิน้สดุลงได ้
เมือ่ใด  รวมถงึการกลับมาระบาดระลอกใหมอ่กีดว้ย 

บริษัทฯ ในฐานะโรงพยาบาลไดจั้ดเตรียมทรัพยากรในการดูแลผู ป่้วยจากโรคดังกล่าว  และรองรับ
เหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคของประเทศ  สอดรับกับมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ  รวมถงึดูแลป้องกันใหบุ้คลากร
และแพทยป์ฏบัิตหินา้ทีไ่ดอ้ยา่งปลอดภัยไมต่ดิเชือ้ 

ความเสีย่งจากขอ้พพิาททางกฎหมาย 

การรักษาพยาบาลเป็นเรือ่งที่ละเอยีดอ่อนและมอีงคป์ระกอบหลายปัจจัย  รวมถงึพระราชบัญญัตวิธิีการ
พจิารณาคดผีูบ้รโิภค ใหค้วามคุม้ครองและเอือ้ผูบ้รโิภคด าเนินคดกีับสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์
สะดวกขึน้  บรษัิทฯ และบคุลากรจงึมคีวามเสีย่งจากขอ้พพิาทค่อนขา้งสงูและมแีนวโนม้ทีจ่ะเพิม่มากขึน้ ดังเชน่ใน

ต่างประเทศ  ซึง่อาจส่งใหม้คีวามเสีย่งใหก้ับบุคลากรดา้นสาธารณสุขและผูป้ระกอบการในการประกอบวชิาชพี
เพิม่ขึน้ 

บรษัิทฯ ไดต้ระหนักถงึสทิธขิองผูป่้วยในทุกดา้นและด าเนินการเพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดรั้บทราบขอ้มูลการ
รักษาพยาบาลทีถ่กูตอ้งและครบถว้นเพือ่หลกีเลีย่งความเขา้ใจทีค่ลาดเคลือ่น รวมทัง้จัดใหม้มีาตรการในการบรหิาร
ความเสีย่ง (Risk Management) ในระดับตา่งๆ อันเป็นสว่นหนึง่ของการพัฒนาระบบคณุภาพของโรงพยาบาล 

ความเสีย่งจากผลกระทบของ Disruptive Technology 

ปัจจุบัน นวัตกรรมใหม่ๆ   ไดถู้กพัฒนาอย่างกา้วหนา้และมปีระสทิธภิาพ  ซึง่เกดิขึน้อยา่งรวดเร็วจนมาถงึจุด
เปลีย่นแปลงในวถิกีารด าเนินชวีติของผูค้นและการประกอบธุรกจิ  รวมถงึเศรษฐกจิโลก หรอืเรยีกว่า Disruptive 

Technology โดยรวมถึง Digital Technology ดว้ย  ตัวอย่างเช่น  การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial 

Intelligence (AI)  และเทคโนโลยีการสือ่สารผ่านโทรศัพทม์ือถอื เป็นตน้  เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลใหเ้กดิการ
เปลี่ยนแปลงในชวีติประจ าวันของผูค้นเป็นอย่างมาก และการประกอบกจิการของภาคธุรกจิต่างๆ  รวมถงึธุรกจิ
รักษาพยาบาลดว้ย  และไดส้ง่ผลกระทบแลว้กับธุรกจิบางประเภททีต่อ้งปิดตัวลงในปัจจุบัน 

บรษัิทฯ ไดต้ระหนักถึงเหตุการณ์ดังกล่าว  โดยพิจารณาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ขององค์กร  กระบวนการ
ท างาน  และการใหบ้รกิารรักษาพยาบาลใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของผูรั้บบรกิารในยคุ Digital นี ้

ความเสีย่งจากกฎระเบยีบและมาตรการของภาครฐั 

การประกอบธุรกจิสถานพยาบาลอยู่ในความก ากับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข  รวมถงึหน่วยงานอืน่และ
กฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนินการกจิการ  ดังนัน้ เมือ่มกีารปรับเปลีย่นกฎระเบยีบ  ผูป้ระกอบการตอ้งปรับ
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แนวทางการประกอบกจิการใหเ้ป็นไปกับมาตรการของภาครัฐ  เชน่  นโยบายการรักษาพยาบาลผูป่้วยฉุกเฉินวกิฤต
ใหส้ามารถเขา้รับการรักษาพยาบาลดว้ยสทิธรัิกษาพยาบาลฟรไีดทุ้กโรงพยาบาลทั่วประเทศ  โดยสทิธทิีเ่รยีกว่า  

Universal Coverage for Emergency Patients หรือ UCEP  เป็นตน้  นอกจากนี้  คณะรัฐมนตรีไดเ้ห็นชอบให ้
เวชภัณฑ์และบรกิารทางการแพทย์เป็นสินคา้และบรกิารควบคุมตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ  และแต่งตั ้ง
คณะกรรมการกลางพจิารณาแนวทางทีเ่ป็นธรรมตอ่ไป 

บรษัิทฯ ตดิตามมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  และเตรยีมความพรอ้มในการปรับเปลี่ยนแนวทางการ
ประกอบธุรกจิรองรับการเปลีย่นแปลงอยา่งเหมาะสมตอ่ไป 

ความเสีย่งจากการขาดแคลนบคุลากรทางการแพทย ์

ปัจจุบันบุคลากรดา้นการแพทย์และสาธารณสุขมีความขาดแคลนบุคลากรโดยรวม ตัง้แต่แพทย์ ทันต
แพทย ์พยาบาล  เภสัชกร นักตรวจวเิคราะห ์ นักกายภาพ และอืน่ๆ ซึง่การผลติบุคลากรทางการแพทยต์อ้งอาศัย
นโยบายของภาครัฐเป็นหลักดว้ย  รวมทัง้ความขาดแคลนในส่วนของผูบ้รหิารในภาคธุรกจินี้  โดยเฉพาะผูท้ี่มี
ประสบการณ์และความเชีย่วชาญในวชิาชพีสูง  ซึง่คาดว่าจะมคีวามรนุแรงขึน้เป็นล าดับ  เนื่องจากมผีูป้ระกอบการ
สถานพยาบาลรายใหม่เพิม่ขึน้ในธุรกจินี้  ดังนัน้ การสรรหาและคัดเลอืกบุคลากร  เป็นปัจจัยหนึง่ทีส่ าคัญและอาจ

สง่ผลตอ่ตน้ทนุในการด าเนนิงาน 

บรษัิทฯ ไดม้แีผนการพัฒนาบุคลากร  เพือ่ใหค้วามรูแ้ละทักษะแกบุ่คลากรอยา่งต่อเนื่อง  มอบสวัสดกิารที่
เหมาะสม  สรา้งขวัญและก าลังใจใหพ้นักงาน  เพือ่ใหพ้นักงานมคีวามรักองคก์รและอยูป่ฏบัิตงิานเป็นเวลานาน 

ความเสีย่งจากความผนัผวนทางเศรษฐกจิ 

วกิฤต COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิของประเทศ  รวมถงึเศรษฐกจิของโลกในปี 2563 อกีดว้ย  
แมภ้าครัฐจะออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิและชว่ยเหลอืประชาชนหลายประการก็ตาม  การขยายตัวยังอยูใ่นระดับ
ต ่า  ปัจจัยทีม่นัียประการหนึง่คอื  นักท่องเทีย่วหรอืชาวต่างชาตไิม่สามารถเดนิทางเขา้ประเทศ  ส่งผลต่อธุรกจิที่
เกีย่วเนือ่งกับภาคการทอ่งเทีย่ว และ Medical Tourism ทัง้ทางตรงและทางออ้มรวมถงึโรงพยาบาลเอกชนดว้ย 

อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯ ไดป้รับนโยบายการบรหิารงานและกระบวนการปฏบัิตงิาน เพือ่สอดรับกับสภาวะ
เศรษฐกจิและภาวะตลาดที่เปลีย่นแปลงไป  อกีทัง้ รองรับชาวต่างประเทศที่มีความประสงค์เดนิทางเขา้มาใน
ประเทศเพื่อรับการรักษาพยาบาลตามนโยบายของภาครัฐในช่วงวกิฤต COVID-19 และเตรยีมพัฒนางานรองรับ

เหตกุารณ์หลังวกิฤตดังกลา่วดว้ย 

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยดีา้นการรกัษาพยาบาลและอปุกรณก์ารแพทย ์

อุปกรณ์และเทคโนโลยกีารแพทย ์เป็นสิง่ทีส่ าคัญในการรักษาพยาบาลเพือ่สนับสนุนการรักษาและดูแล
ผูป่้วยใหเ้ป็นไปอย่างถูกตอ้ง แม่นย า และรวดเร็ว  แต่อุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยมีราคาและค่าใชจ้่ายในการ
บ ารุงรักษาค่อนขา้งสงู ซึง่ส่งผลตอ่ตน้ทุนในการด าเนนิงาน อกีทัง้มกีารพัฒนาเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว  สง่ผลให ้
เกดิการลา้สมัยอยา่งรวดเร็วดว้ยเชน่กัน 

อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯ ไดม้มีาตรการในการพจิารณาและวเิคราะหค์ุณสมบัต ิประโยชน์จากการใชง้าน และ
ความคุม้คา่ของอปุกรณ์กอ่นการลงทนุทกุครัง้ เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุและคุม้คา่ 

ความเสีย่งในการรบัช าระคา่บรกิาร 

ลักษณะการใหบ้รกิารของบรษัิทฯ เป็นการมอบการรักษาพยาบาลใหผู้ใ้ชบ้รกิารก่อน  โดยส่วนใหญ่จะมี
ความเสี่ยงในการเรยีกเก็บค่ารักษาพยาบาลผูป่้วยใน  ซึง่รวมถงึชาวต่างประเทศที่ตอ้งใชเ้วลาในการเรยีกเก็บ

คา่บรกิารเป็นเวลานาน 

บริษัทฯ มีมาตรการในการจัดเก็บค่าบรกิารอย่างระมัดระวัง และรองรับตามประเภทของผูใ้ชบ้รกิาร  
ซึง่ประกอบดว้ยบุคคลทั่วไปที่ช าระค่าบรกิารดว้ยตนเอง  บุคคลทั่วไปมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพ  ผูใ้ชบ้รกิาร
ประเภทนติบิคุคล เชน่ บรษัิทคูส่ัญญาในประเทศและตา่งประเทศ 
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ความเสีย่งดา้นการแขง่ขนัด าเนนิธุรกจิ 

ธุรกจิโรงพยาบาลเอกชนมภีาวะการแข่งขันสูงเช่นเดยีวกับธุรกจิอืน่  เนื่องจากโรงพยาบาลเอกชนต่างๆ 

ใหบ้รกิารที่คลา้ยคลงึกันรวมถงึอุปกรณ์การแพทยท์ีไ่ม่แตกต่างกัน  การจัดตัง้โรงพยาบาลเอกชนแห่งใหม่ โดย
กลุม่นักลงทนุรายใหมห่ลายกลุ่ม ซึง่มเีป้าหมายกลุม่ลกูคา้เดยีวกัน  นอกจากนี้ โรงพยาบาลรัฐไดข้ยายเวลาบรกิาร 
เช่น คลนิิกพเิศษนอกเวลา  และการจัดตัง้โรงพยาบาลเอกชนภายใตก้ารบรหิารงานของโรงพยาบาลรัฐ   ดังนัน้ 
การแข่งขันในภาคธุรกิจรักษาพยาบาลน่าจะมีความเขม้ขน้เพิ่มขึ้น  นอกจากนี้  ในต่างประเทศหลายแห่ง
ผูป้ระกอบการในธุรกจิอื่นไดเ้ริม่ขยายบรกิารนอกจากธุรกจิหลักโดยเริม่มีบรกิารใหค้ าปรกึษาดา้นสุขภาพ หรอื 
Healthcare Business  และไดรั้บการตอบรับจากผูใ้ชบ้รกิารเป็นอย่างด ี จงึนับเป็นแนวโนม้ของผลกระทบดา้นการ
แขง่ขันในวงกวา้งอกีดว้ย 

นอกจากนี้ ผลกระทบจากวกิฤต COVID-19 และมาตรการ Lockdown ของประเทศไทยและประเทศต่างๆ 
ทั่วโลก  ส่งผลใหผู้ป่้วยชาวต่างประเทศไม่สามารถบนิมารับบรกิารได ้ ดังนัน้ ปรมิาณผูใ้ชบ้รกิารชาวต่างประเทศ
ของบรษัิทฯ และโรงพยาบาลแหง่อืน่มจี านวนลดลงเชน่กัน  คงเหลอืแต่ชาวตา่งประเทศทีอ่าศัยอยูใ่นประเทศไทย  
สง่ผลใหภ้าวะการแขง่ขันในภาคธุรกจิโรงพยาบาลเอกชนทวคีวามรนุแรงขึน้ 

อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯ ไดพั้ฒนาเพิม่ประสทิธภิาพการรักษาพยาบาลอยา่งตอ่เนื่อง  พรอ้มทัง้อ านวยความ
สะดวกใหผู้ใ้ชบ้รกิารดว้ยระบบเทคโนโลยทีีท่ันสมัย  เพือ่สรา้งความประทับใจและรักษาฐานลูกคา้เดมิไว ้ รวมถงึ
การร่วมมอืพัฒนาธุรกจิกับเครอืข่ายสามารถส่งตอ่ผูป่้วยใหไ้ดรั้บการดูแลตามความเหมาะสมและทันกาล  ตลอดจน
การรว่มมอืในการพัฒนาระบบงานสนับสนุนดว้ยแนวทาง Shared Services สง่ผลใหเ้กดิการประหยัดทรัพยากรและ
ตน้ทนุการด าเนนิงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ความเสีย่งจากการทีหุ่น้ม ีFree float เป็นจ านวนนอ้ยสง่ผลใหส้ภาพคลอ่งในการซือ้ขายนอ้ย 

ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 หุน้ของบรษัิทจ านวน 95,763,634 หุน้ หรอืรอ้ยละ 95.76 ของจ านวนหุน้
ทัง้หมดถอืโดยผูถ้อืหุน้ บรษัิท กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากัด (มหาชน) เพียง 1 ราย  และถอืโดยผูถ้อืหุน้รายย่อย
จ านวน 1,649 ราย ถอืหุน้รวม 4,236,366 หุน้ หรอืรอ้ยละ 4.24  จงึท าใหม้หีุน้ของบรษัิททีซ่ ือ้ขายหมุนเวยีนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ์ (free float) ค่อนขา้งนอ้ย  หรอืเพยีงรอ้ยละ 4.24 ส่งผลใหก้ารซือ้ขายเปลีย่นมอืของหุน้ใน
ตลาดรองอาจมไีม่มากนัก  และผูล้งทุนทั่วไปไม่สามารถเขา้ถงึเพือ่การซือ้ขายไดป้กต ิ ดังนัน้ ผูถ้อืหุน้จงึอาจจะมี
ความเสีย่งทีจ่ะไมส่ามารถขายหุน้ไดท้ันทใีนราคาทีต่อ้งการ 

ทัง้นี้ บรษัิทฯ อยูร่ะหว่างประสานงานกับผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในการหาแนวทางทีเ่หมาะสมเพือ่แกไ้ขกรณี free 

float ใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนดตอ่ไป 

6. ขอ้มูลท ัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอืน่ 

6.1    ขอ้มลูท ัว่ไป 

       ชือ่ :  บรษัิท สมติเิวช จ ากัด (มหาชน) 

 ประกอบธุรกจิหลักประเภท :   บรกิารทางการแพทย ์(Health Care Services) 

 เลขทะเบยีนบรษัิท :   0107536000048 

 ทีตั่ง้ส านักงานใหญ ่ :   133 สขุมุวทิ 49 แขวงคลองตันเหนอื 

     เขตวัฒนา กรงุเทพฯ 10110 

 โทรศัพท ์ :   02-022-2222  

     โทรสาร :   02-391-1290, 02-381-3490 

 Home Page :   www.samitivejhospitals.com 

E-mail :   info@samitivej.co.th 

ทนุจดทะเบยีน : 1,000 ลา้นบาท เรยีกช าระแลว้ 1,000 ลา้นบาท 

  แบง่เป็นหุน้สามัญทัง้หมด 100 ลา้นหุน้ 

  มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 

mailto:info@samitivej.co.th
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6.2  นติบิคุคลทีบ่รษิทัถอืหุน้ต ัง้แต ่10% ขึน้ไป ของทนุจดทะเบยีนทีจ่ าหนา่ยแลว้ท ัง้หมด 

(1)  บรษิทั เออรว์ ิง่ เชอรเิดน เอส อ ีจ ากดั 

 ทีตั่ง้ส านักงาน : 488 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงสวนหลวง 

   เขตสวนหลวง กรงุเทพฯ  10250 

 โทรศัพท ์ : 02-378-9237 

 โทรสาร : 02-378-9179 

 ประกอบกจิการ : บรหิารและจัดการทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิรักษาพยาบาล 

 ทนุจดทะเบยีน : 100,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามัญ  10,000 หุน้ 

   มลูคา่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 จ านวนหุน้ทีถ่อือยู ่ : 10,000 หุน้  คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบยีน 

 

(2) บรษิทั เฟิสท ์เฮ็ลธ ฟู้ ด จ ากดั 

 ทีตั่ง้ส านักงาน : 488 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงสวนหลวง 

   เขตสวนหลวง กรงุเทพฯ 10250 

 โทรศัพท ์ : 02-378-9238 

 โทรสาร : 02-378-9171 

 ประกอบกจิการ : ภัตตาคารและอาหารสขุภาพรวมทัง้การบรกิารดา้นสนับสนุน 

   อันเป็นสว่นประกอบหรอืเพิม่คณุคา่ตา่งๆ ในธุรกจิรักษาพยาบาล 

 ทนุจดทะเบยีน : 14,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามัญรวม 1,400,000 หุน้ 

   มลูคา่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 จ านวนหุน้ทีถ่อือยู ่ : ถอืหุน้ 1,400,000 หุน้  คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบยีน 

 (3) บรษิทั เอส ว ีโฮลดิง้ จ ากดั 

 ทีตั่ง้ส านักงาน : 488 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงสวนหลวง  
   เขตสวนหลวง กรงุเทพฯ 10250 

 โทรศัพท ์ : 02-378-9249 

 โทรสาร : 02-378-9179 

 

 ประกอบกจิการ : เพือ่เป็นบรษัิททีล่งทนุถอืหุน้ตราสารหรอืหลักทรัพยใ์นบรษัิทอืน่ 

 ทนุจดทะเบยีน : 80,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามัญ จ านวน 800,000 หุน้ 

   มลูคา่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

 จ านวนหุน้ทีถ่อือยู ่ : รวม 800,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบยีน 

 

(4) บรษิทั ดจิทิลั เฮลท ์เวนเจอร ์จ ากดั 

 ทีตั่ง้ส านักงาน : 488 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงสวนหลวง  
   เขตสวนหลวง กรงุเทพฯ 10250 

 โทรศัพท ์ : 02-378-9249 

 โทรสาร : 02-378-9179 

 ประกอบกจิการ : เพือ่เป็นบรษัิทลงทนุและพัฒนาธุรกจิทางดา้นการแพทย ์

 ทนุจดทะเบยีน : 100,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามัญ จ านวน 1,000,000 หุน้ 

   มลูคา่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

 จ านวนหุน้ทีถ่อือยู ่ : รวม 1,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบยีน 
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(5) Samitivej International Company Limited 

 ทีตั่ง้ส านักงาน : ประเทศสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมา  

 ประกอบกจิการ : เพือ่เป็นบรกิารรักษาพยาบาลผูป่้วยนอก 

 ทนุจดทะเบยีน : 1,250,000 เหรยีญสหรัฐ  
 จ านวนหุน้ทีถ่อือยู ่ : รอ้ยละ 80 ของทนุจดทะเบยีน ถอืหุน้โดย 

   บรษัิท เอส ว ีโฮลดิง้ จ ากัด  
 

(6) บรษิทั สมติเิวช ศรรีาชา จ ากดั 

 ทีตั่ง้ส านักงาน : 8 ซอยแหลมเกต ุ ถนนเจมิจอมพล 

   ต าบลศรรีาชา อ าเภอศรรีาชา จังหวัดชลบรุ ี 20110 

 โทรศัพท ์ : 038-320-300 

 โทรสาร : 038-324-123 

 ประกอบกจิการ : โรงพยาบาลเอกชนขนาด 184 เตยีง ในนาม 

   “โรงพยาบาลสมติเิวช ศรรีาชา” 
 ทนุจดทะเบยีน : 187,510,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามัญ  
   จ านวน 18,751,000 หุน้ มลูคา่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 จ านวนหุน้ทีถ่อือยู ่ : 13,193,150 หุน้  คดิเป็นรอ้ยละ 70.35 ของทนุจดทะเบยีน 

 

(7) บรษิทั เนช ัน่แนล เฮลทแ์คร ์ซสิเท็มส ์จ ากดั 

 ทีตั่ง้ส านักงาน : 2301/2 ถนนเพชรบรุตีัดใหม่ 
   แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310 

 โทรศัพท ์ : 02-762-4000 

 โทรสาร : 02-762-4072 

 ประกอบกจิการ  : ใหค้ าปรกึษาดา้นการบรหิารงาน  ใหบ้รกิารหอ้งทดลอง   การ 
    ตรวจวเิคราะหแ์ละคน้ควา้เกีย่วกับยารักษาโรค ใหบ้รกิารจัดซือ้ 

    สนิคา้และอปุกรณ์ รวมทัง้ยา เวชภัณฑแ์ละอปุกรณ์การแพทย ์ 
    บรกิารประมวลผลระบบบัญช ีและอืน่ๆ เป็นตน้ 

 ทนุจดทะเบยีน : 75,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามัญ  
   จ านวน 7,500,000 หุน้ มลูคา่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 จ านวนหุน้ทีถ่อือยู ่ : รวม 1,578,201 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 21.04 ของทนุจดทะเบยีน 

    
6.3    บคุคลอา้งองิ 

 นายทะเบยีนหลักทรัพย ์ : บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด 

   93 ถนนรัชดาภเิษก  แขวงดนิแดง  เขตดนิแดง 

   กรงุเทพฯ 10400 

   โทรศัพท ์02-009-9000 โทรสาร  02-009-9991 

 ผูส้อบบัญช ี : บรษัิท ส านักงาน อวีาย จ ากัด 

   ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา 

   193/136-137 ถนนรัชดาภเิษก เขตคลองเตย  
   กรงุเทพฯ 10110 

   โทรศัพท ์02-264-0777, 02-264-9090 

   โทรสาร  02-264-0789-90 
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 ชือ่ผูส้อบบัญช ี : นายวชิาต ิ โลเกศกระว ี         ทะเบยีนเลขที ่ 4451 

   นางสาวกมลทพิย ์เลศิวทิยว์รเทพ        ทะเบยีนเลขที ่ 4377

   นางสาวศริวิรรณ  สรุเทพนิทร ์          ทะเบยีนเลขที ่ 4604 

   นางสรนิดา  หรัิญประเสรฐิวฒุ ิ          ทะเบยีนเลขที ่ 4799 

   นายส าราญ  แตงฉ ่า           ทะเบยีนเลขที ่ 8021 

    

 ทีป่รกึษากฎหมาย : 1.   บรษัิท  เดอะเชมเบอรส์ จ ากัด 

    เลขที ่75 อาคารไวท้กรุป๊ทาวเวอร ์2 ชัน้ 1  
    ซอยรเูบยี ถนนสขุมุวทิ 42 

    แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรงุเทพฯ  10110 

    โทรศัพท ์02-713-6250-2  โทรสาร 02-713-6253 

   2. บรษัิท อารแ์อล  เคานเ์ซลิ จ ากัด 

    62/15 ถนนธนยิะ 

    แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรัก 

    กรงุเทพฯ 10500 

    โทรศัพท ์02-235-3339 โทรสาร 02-235-3076 

 

7.    ผูถ้อืหุน้ 

7.1  จ านวนทนุจดทะเบยีนและทนุช าระแลว้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

(1) บรษัิทมทีุนจดทะเบยีน 1,000 ลา้นบาท  เรยีกช าระแลว้ 1,000 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามัญทัง้หมด 
100 ลา้นหุน้  มลูคา่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

(2) บรษัิทไมม่หีุน้ประเภทอืน่ทีม่สีทิธหิรอืเงือ่นไขทีแ่ตกตา่งจากหุน้สามัญ 

7.2  ผูถ้อืหุน้ 

(1) ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่10 อันดับแรก 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ณ วันปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ลา่สดุ เมือ่วันที ่3 กรกฎาคม 2563 

บรษัิทฯ มทีนุจดทะเบยีนทัง้สิน้ 1,000 ลา้นบาท แบง่เป็นหุน้สามัญ 100 ลา้นหุน้ 

ผูถ้อืหุน้ จ านวนหุน้ % ของจ านวน
หุน้ทัง้หมด 

1.   บรษัิท กรงุเทพดสุติเวชการ จ ากัด (มหาชน) 95,763,634 95.763 

2.   นายชยัเวช  นุชประยรู 172,986 0.172 

3.   นางสาวประภาพมิพ ์ ลปิตพัลลภ 132,000 0.132 

4.   นางสาวปวณีา  อนรรฆธรรม 130,400 0.130 

5.   นางสาวผาณติา  หลอูารยีส์วุรรณ 126,100 0.126 

6.   นายภาณุ  หลอูารยีส์วุรรณ 125,000 0.125 

7.   บรษัิท กรงุเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 121,000 0.121 

8.   นางจันทนา  อนรรฆธรรม 101,100 0.101 

9.   Mr. David John  Scott 99,500 0.099 

10. นางขวัญเรอืน  เทยีนทอง 94,500 0.094 
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(2) กลุม่ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่

บรษัิท กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากัด (มหาชน) ถอืหุน้ในบรษัิทฯ จ านวนรอ้ยละ 95.76 ของทุน

จดทะเบยีน  สง่ผลใหบ้รษัิทฯ เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทดังกลา่ว 

(3) ขอ้ตกลงระหวา่งผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
บรษัิทฯ มขีอ้ตกลงกับบรษัิท กรงุเทพดุสติเวชการ จ ากัด (มหาชน) ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ใน

การท าสัญญาซือ้ขายหุน้สามัญเพิม่ทนุ (Share Subscription Agreement) โดยทีบ่รษัิท กรุงเทพดสุติ
เวชการ จ ากัด (มหาชน) มีความประสงคจ์ะซือ้หุน้สามัญเพิม่ทุนของบรษัิทฯ ตามมตคิณะกรรมการ  
ครัง้ที่ 11/2544 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2544 ที่อนุมัติใหบ้รษัิทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 600  

ลา้นบาท อีก 400 ลา้นบาท รวมเป็น 1,000 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามัญใหม่จ านวน 40 ลา้นหุน้  
มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั ้งสิ้น 1,000 ลา้นบาท และจ าหน่ายใหแ้ก ่

ผูถ้อืหุน้เดมิตามสทิธใินอัตราหุน้ละ 8 บาท ซึง่เป็นราคาทีต่ ่ากว่ามูลค่าหุน้ทีต่ราไว ้เนื่องจากบรษัิทฯ 
ยังมีผลขาดทุนสะสม ทัง้นี้ บรษัิท กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากัด (มหาชน) จะซื้อหุน้สามัญเพิ่มทุน
ดังกลา่วในส่วนทีเ่หลอืจากผูถ้อืหุน้เดมิสละสทิธจิองซือ้ ในราคาหุน้ละ 8 บาท เทา่กับราคาทีเ่สนอขาย

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ โดยมเีงือ่นไขสรุปไดว้่า บรษัิท กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากัด (มหาชน) จะตอ้งไดม้า
ซึง่หุน้สามัญในจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 20 ลา้นหุน้ แต่ไม่เกนิ 40 ลา้นหุน้ และตอ้งไดรั้บการผ่อนผันจากที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ใหบ้รษัิทดังกล่าวไม่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลักทรัพยท์ัง้หมดของบรษัิทฯ รวมทัง้มสีทิธิ
เสนอผูแ้ทนเขา้เป็นกรรมการในบรษัิทฯ เป็นจ านวนไม่เกิน 4 ท่าน ทั ้งนี้ที่ประชุมวสิามัญผูถ้ือหุน้  
ครัง้ที ่1 ประจ าปี  2544 เมือ่วันที ่27 พฤศจกิายน 2544 ไดม้มีตอินุมัตเิป็นเอกฉันทใ์หบ้รษัิทฯ จัดสรร
หุน้เพิม่ทุนส่วนที่เหลอืจากการจองซือ้ของผูถ้อืหุน้เดมิทัง้จ านวนใหแ้ก่ บรษัิท กรุงเทพดุสติเวชการ 
จ ากัด (มหาชน) ในราคาหุน้ละ 8 บาท  พรอ้มกับอนุมัตผิ่อนผันใหบ้รษัิทดังกล่าว ไม่ตอ้งท าค าเสนอ
ซือ้หลักทรัพยท์ัง้หมดของกจิการ กรณีทีบ่รษัิทดังกล่าวไดรั้บการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนเป็นจ านวน
ตัง้แต่รอ้ยละ 25 ขึน้ไป  แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของบรษัิทฯ  โดยอาศัยมตขิองที่
ประชุมผูถ้ือหุน้ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
รวมทัง้อนุมัตใิหบ้รษัิทฯ จัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนดังกล่าวขา้งตน้ใหแ้ก่บรษัิท กรุงเทพดุสติเวชการ 
จ ากัด (มหาชน)  ซึง่เป็นการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกันของบรษัิทจดทะเบยีนตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยอกีดว้ย 

7.3 การออกหลกัทรพัยอ์ ืน่ 

ที่ประชุมวสิามัญผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2544  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2544 ไดอ้นุมัตใิห ้
บรษัิทฯ สามารถออกหุน้กูใ้นวงเงนิไมเ่กนิ 2,000 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดังนี ้

จ านวน : ภายในวงเงนิไมเ่กนิ 2,000 ลา้นบาท  หรอืในสกลุอืน่ในจ านวนทีเ่ทยีบเทา่ 

ประเภท : หุน้กูม้หีลักประกัน และ/หรอื ไมม่หีลักประกัน 

อาย ุ : ไมเ่กนิ 10 ปี  นับจากวันทีอ่อกหุน้กู ้
การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศ  และ/หรอื ต่างประเทศ  ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/

หรอืผูล้งทนุประเภทสถาบัน และ/หรอืผูล้งทนุโดยเฉพาะเจาะจง 

เงือ่นไขอืน่ : มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ มอี านาจก าหนดเงือ่นไขและรายละเอยีดอืน่ๆ  
อันจ าเป็นและสมควรทีเ่กีย่วขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้กู ้ รวมทัง้สามารถ

ออกและเสนอขายหุน้กูท้ัง้หมดในคราวเดยีวกัน หรอืหลายคราวก็ได ้
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8. นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล 

(1) นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษัิทฯ เป็นดังนี ้

“บรษัิทฯ มนีโยบายโดยทั่วไปทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธ ิ(เฉพาะกจิการ) ยกเวน้ 
กรณีทีบ่รษัิทฯ มแีผนการขยายธุรกจิ  หรอืบรษัิทฯ มคีวามตอ้งการใชเ้งนิทุนหรอืกรณีบรษัิทฯ มกี าไรนอ้ยจน
ไมคุ่ม้คา่ทีจ่ะจ่ายเงนิปันผล” 

(2) บรษัิทฯ มวีธิกีารจ่ายเงนิปันผลตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นขอ้บังคับของบรษัิทฯ ดังนี้ 
 หา้มมใิหแ้บ่งเงนิปันผลจากเงนิประเภทอืน่จากเงนิก าไร ในกรณีทีบ่รษัิทฯ ยังมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ 

หา้มมใิหแ้บง่เงนิปันผล 

 เงนิปันผลใหแ้บง่ตามจ านวนหุน้ หุน้ละเทา่ๆ กัน 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราวในเมือ่เห็นว่าบรษัิทฯ มผีล
ก าไรสมควรทีจ่ะท าเชน่นัน้และรายงานใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 การจ่ายเงนิปันผล ใหก้ระท าภายใน 1 เดอืน นับแต่วันทีท่ี่ประชุมผูถ้อืหุน้  หรอืคณะกรรมการลงมติ
แลว้แต่กรณี ทัง้นี้ ใหแ้จง้เป็นหนังสอืไปยังผูถ้อืหุน้  และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงนิปันผลนัน้

ในหนังสอืพมิพด์ว้ย 

(3) การจ่ายเงนิปันผลในรอบ 5 ปีทีผ่า่นมา 

  หน่วย : (%) 

 2558 2559 2560 2561 2562 

อัตราก าไรสทุธติอ่หุน้ (บาท) 11.66 12.86 14.71 16.63 17.70 

อัตราเงนิปันผลตอ่หุน้ (บาท) 10.00 11.00 12.50 15.00 17.00 

อัตราการจ่ายเงนิปันผลตอ่ก าไรสทุธ ิ(%) 85.77 85.51 84.98 90.18 96.06 
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9. โครงสรา้งการจดัการ 

9.1  โครงสรา้งคณะกรรมการบรษัิท 

(1) คณะกรรมการ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563  ประกอบดว้ยกรรมการ 8 ทา่น ไดแ้ก่ 

รายชือ่กรรมการ ต าแหน่ง 

การประชมุคณะกรรมการ 

จ านวนครัง้
การประชมุ 

จ านวนครัง้ที่
เขา้ประชมุ 

ศ.(พเิศษ) ดร.สมชยั  ฤชพุนัธุ ์ ประธานกรรมการ 7 7 

นายสมชาต  อนิทรทตู ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอสิระ 
7 7 

นายไกรทพิย ์ ไกรฤกษ์ กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอสิระ 
7 7 

นายประดษิฐ ์ ทฆีกลุ กรรมการ 7 7 

นางนฤมล  นอ้ยอ า่ กรรมการ 7 7 

นายแพทยช์ยัรัตน ์ ปัณฑรุอมัพร กรรมการผูจั้ดการและ 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

7 7 

ดร. สภุัค  ศวิะรักษ์ กรรมการ  กรรมการอสิระ  
และกรรมการตรวจสอบ 

7 7 

แพทยห์ญงิสรุางคณา เตชะไพฑรูย ์ กรรมการ 7 7 

 

(2) กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพันบรษัิทฯ  
1)  กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพันบรษัิทฯ  มจี านวน 4 ทา่น ไดแ้ก่ 

 นายประดษิฐ ์ ทฆีกลุ 

 นางนฤมล  นอ้ยอ ่า 

 นายแพทยช์ยัรัตน ์ปัณฑรุอัมพร 
 แพทยห์ญงิสรุางคณา  เตชะไพฑรูย ์

2)  เงือ่นไขการลงนาม 

“กรรมการสองในสีท่า่น ลงลายมอืชือ่รว่มกันและประทับตราส าคัญของบรษัิท”   

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบคณะกรรมการบรษัิทฯ 

1) คณะกรรมการจะตอ้งปฏบัิตหินา้ทีโ่ดยใชค้วามรู ้ความสามารถใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน 

งานของบรษัิท  ใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับของบรษัิทและตามมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยความ
ซือ่สัตยส์ุจรติและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบรษัิท  และมอี านาจกระท าการใดๆ ตามที่
ระบุไวใ้นหนังสอืบรคิณหส์นธ ิ ขอ้บังคับของบรษัิทฯ ตลอดจนพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชน
จ ากัด  กฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งตา่งๆ 

2) ปฏบัิตติามขอ้ก าหนดและขอ้พงึปฏบัิตทิีด่สี าหรับกรรมการบรษัิทจดทะเบยีน  ตามหลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์

3) ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลใหฝ่้ายจัดการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว ้ 
รวมถงึพจิารณาอนุมัตแิผนธุรกจิ  งบประมาณประจ าปี  อนุมัตกิารลงทุน และการตัดสนิทาง

การเงนิ 

4) จัดใหม้รีะบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่ด าเนนิการตรวจสอบ  
ดแูลการปฏบัิตงิาน  และประสานงานรว่มกับคณะกรรมการตรวจสอบ 

5) ก ากับดูแลการด าเนินงานของผูบ้รหิาร  ตดิตามผลการด าเนินงานของบรษัิทและบรษัิทย่อย  
เพือ่ใหม้ั่นใจวา่เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานทีก่ าหนดไว ้
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6) มคีวามรับผดิชอบตอ่ผูถ้อืหุน้  ด าเนนิงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้  จัดใหม้ชีอ่งทาง
ในการสือ่สารกับผูถ้อืหุน้อย่างเหมาะสม  สม ่าเสมอ  ตลอดจนมกีารเปิดเผยขอ้มูลอย่างเป็น

มาตรฐานและโปรง่ใส 

7) ด าเนนิการจัดการความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 
7.1)   รายงานสว่นไดเ้สยีของตน  คู่สมรส  และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตามทีก่ าหนดไวใ้พระราชบัญญัติ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ รวมถงึแจง้การถอืหลักทรัพยข์องตน  คู่สมรส และ
บตุร (ทียั่งไม่บรรลนุติภิาวะ) ต่อเลขานุการบรษัิทเพือ่รายงานการเปลีย่นแปลงดังกลา่ว
ตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทเพือ่ทราบ 

7.2) ก ากับดูแลใหม้กีารปฏบัิตติามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยเ์กีย่วกับ
ขั ้นตอนการด าเนินการ  และการเปิดเผยขอ้มูลของรายการที่อาจมีความขัดแยง้
ผลประโยชนใ์หถ้กูตอ้งครบถว้น 

7.3) รายงานใหบ้รษัิททราบถงึการมีส่วนไดเ้สยีของตนหรอืของบุคคลทีม่ีความเกี่ยวขอ้ง  
ซึง่เป็นส่วนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกับการบรหิารจัดการกจิการของบรษัิท หรอืบรษัิทย่อย  

ทัง้นี้ เพือ่เป็นการแสดงความโปร่งใส  จงึใหม้กีารรายงานต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรษัิททกุครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงขอ้มลู 

คณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยก ากับดูแลการบรหิารงานดา้นต่างๆ  
รวมทัง้การจัดตัง้คณะกรรมการเฉพาะกจิเพือ่ปฏบัิตหินา้ทีต่ามวัตถปุระสงคแ์ลว้แตก่รณีดว้ย 

(3) กรรมการอสิระ 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 บรษัิทฯ มจี านวนกรรมการอสิระ 3 คน เป็นจ านวนหนึง่ในสามของ

จ านวนกรรมการทัง้หมด  โดยมรีายนามดังนี ้
1)  นายสมชาต  อนิทรทตู  กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

2)  นายไกรทพิย ์ ไกรฤกษ์  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

3)  ดร. สภุัค  ศวิะรักษ์  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

คณุสมบัตขิองกรรมการอสิระ: 

1) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท บรษัิท
ใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษัิท ทัง้นี ้
ใหนั้บรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ได ้
เงนิเดอืนประจ า หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม 
บรษัิทย่อยล าดับเดยีวกัน ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้อี านาจควบคุมของบรษัิท เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมลัีกษณะดังกลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปี ทัง้นี้ ลักษณะตอ้งหา้ม
ดังกล่าวไม่รวมถงึกรณีที่กรรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที่ปรกึษา ของส่วน
ราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอื ผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิท 

3) ไมเ่ป็นบคุคลทีม่คีวามสัมพันธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ใน
ลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั ้งคู่สมรสของบุตร ของ
กรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคมุ หรอืบคุคลทีจ่ะไดรั้บการ

เสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

4) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสัมพันธ์ทางธุรกจิกับบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผู ้
ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษัิท ในลักษณะทีอ่าจเป็นการขัดขวางการ
ใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ที่มนัีย หรอืผูม้ี
อ านาจควบคุมของผูท้ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย 
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บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษัิท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ
มลัีกษณะดังกลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปี 

ความสัมพันธท์างธุรกจิตามวรรคหนึง่ รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็น
ปกตเิพือ่ประกอบกจิการ การเชา่หรอืใหเ้ชา่อสังหารมิทรัพย ์รายการเกีย่วกับสนิทรัพย์
หรอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรับความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรับหรอืใหกู้ย้มื ค ้า
ประกัน การใหส้นิทรัพยเ์ป็นหลักประกันหนีส้นิ รวมถงึพฤตกิารณ์อืน่ท านองเดยีวกัน ซึง่
เป็นผลใหบ้รษัิทหรอืคู่สัญญามภีาระหนี้ทีต่อ้งช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสาม
ของสนิทรัพยท์ีม่ตัีวตนสุทธขิองบรษัิท หรอืตัง้แต่ยีส่บิลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวน
ใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้การค านวนภาระหนี้ดังกล่าว ใหเ้ป็นไปตามวธิีการค านวณมูลค่าของ
รายการทีเ่กีย่วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑใ์น
การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดังกล่าว ใหนั้บ
รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกจิกับบุคคล
เดยีวกัน 

5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่  หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบรษัิท และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ านาจ
ควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านักงานสอบบัญช ีซึง่มผีูส้อบบัญชขีองบรษัิท บรษัิทใหญ ่
บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษัิทสังกัดอยู่ เวน้
แตจ่ะไดพ้น้จากการมลัีกษณะดังกลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปี 

6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที่ปรกึษา
กฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดรั้บค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปี จาก
บรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของ
บรษัิท และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทาง
วชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลัีกษณะดังกลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปี 

7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดรั้บการแต่งตั ้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท  
ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับผูถ้อืหุน้รายใหญ ่

8) ไม่ประกอบกจิการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกจิการของ
บรษัิท หรอืบรษัิทย่อย   หรอืไมเ่ป็นหุน้สว่นทมีนัียในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทีม่ี
สว่นรว่มบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีรั่บเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ย
ละหนึ่งของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทอืน่ ซึง่ประกอบกจิการทีม่ี
สภาพอยา่งเดยีวกันและเป็นการแขง่ขันทีม่นัียกับกจิการของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการ
ด าเนนิงานของบรษัิท 

 (4)  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบชดุปัจจุบันประกอบดว้ยคณะกรรมการ 3 ทา่น ไดแ้ก่ 
1. นายสมชาต  อนิทรทตู  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายไกรทพิย ์ ไกรฤกษ์  กรรมการตรวจสอบ 

3. ดร. สภุัค  ศวิะรักษ์   กรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันไดรั้บการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษัิทฯ  
ครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ใหด้ ารงต าแหน่งมีวาระ 3 ปี  ตัง้แต่วันที่  19 
มถินุายน 2563  ถงึวันที ่18 มถินุายน 2566 
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รายชือ่กรรมการ ต าแหน่ง 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2563 

จ านวนครัง้ 

การประชมุ 

จ านวนครัง้ 

ทีเ่ขา้ประชมุ 

นายสมชาต  อนิทรทตู ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอสิระ 

5 5 

นายไกรทพิย ์ ไกรฤกษ์ กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอสิระ 

5 5 

ดร. สภุัค  ศวิะรักษ์ กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอสิระ 

5 5 

 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ: 

คณะกรรมการตรวจสอบไดด้ าเนนิงานตามขอบเขตหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบทีไ่ดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ โดยเป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศ

ไทย ดังนี ้
1) สอบทานใหบ้รษัิทมกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้งและเพยีงพอ 

2) สอบทานใหบ้รษัิทมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการ
ตรวจสอบภายใน (Internal audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณา
ความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบใน
การพจิารณาแต่งตัง้โยกยา้ย เลกิจา้งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในหรอื
หน่วยงานอืน่ใดทีรั่บผดิชอบเกีย่วกับการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานใหบ้รษัิทปฏบัิตติามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิของบรษัิท 

4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็น
ผูส้อบบัญชขีองบรษัิท  และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว  รวมทัง้เขา้
รว่มประชมุกับผูส้อบบัญชโีดยไม่มฝ่ีายจัดการเขา้รว่มประชมุดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 
1 ครัง้ 

5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง้ทางผล 
ประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย์  ทัง้นี ้
เพือ่ใหม้ั่นใจวา่รายการดังกลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท 

6) จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี
ของบรษัิท  ซึง่รายงานดังกลา่วตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี้ 
6.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นที่เชื่อถือไดข้องรายงาน

ทางการเงนิของบรษัิท 

6.2) ความเห็นเกีย่วกับความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิท 

6.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัตติามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย ์ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
กับธุรกจิของบรษัิท 

6.4) ความเห็นเกีย่วกับความเหมาะสมของผูส้อบบัญช ี

6.5) ความเห็นเกีย่วกับรายการทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 
6.6) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  และการเขา้ร่วมประชุมของ

กรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
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6.7) ความเห็นหรอืขอ้สังเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการ
ปฏบัิตหินา้ทีต่ามกฏบัตร (charter) 

6.8) รายการอืน่ทีเ่ห็นว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขต
หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

7) ในการปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามี
รายการหรอืการกระท าดังต่อไปนี้  ซ ึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนัียส าคัญต่อฐานะ
การเงนิและผลการด าเนนิงานของบรษัิท  ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการของบริษัท   เพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
7.1)  รายการทีเ่กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

7.2)  การทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคัญในระบบควบคุม
ภายใน 

7.3)  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลักทรัพย ์ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิของบรษัิท 

หากคณะกรรมการของบรษัิทหรอืผูบ้รหิารไม่ด าเนนิการใหม้กีารปรับปรุงแกไ้ข
ภายในเวลาตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  กรรมการตรวจสอบราย
ใดรายหนึ่งอาจรายงานงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพยห์รอืตลาดหลักทรัพยว์า่ มรีายการหรอืการกระท าดังกลา่ว 

8) ปฏบัิตกิารอืน่ใดตามที่คณะกรรมการของบรษัิทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 (5)  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที ่4/2563  เมือ่วันที ่3 สงิหาคม 2563  ไดแ้ต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนพรอ้มก าหนดหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ดังนี้ 

1) คณะกรรมการ : 
(1) นายประดษิฐ ์ ทฆีกลุ  ประธานคณะกรรมการ 

(2) นางนฤมล  นอ้ยอ ่า  กรรมการ 

(3) นายแพทยช์ยัรัตน ์ ปัณฑรุอัมพร กรรมการ 

2) ก าหนดวาระของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็นเวลา 3 ปี นับ
แตวั่นที ่3 สงิหาคม 2563 ถงึวันที ่2 สงิหาคม 2566 

3) หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

(1) ก าหนดคุณสมบัตทิีเ่หมาะสมของกรรมการบรษัิทฯ และคณะกรรมการชดุตา่งๆ 
ภายในคณะกรรมการบรษัิทฯ  ก าหนดวธิีการสรรหาและหลักเกณฑ์ในการ 

สรรหากรรมการบรษัิทฯ  และคณะกรรมการชุดต่างๆ  ตลอดจนการพจิารณา
ขนาดและองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษัิทฯ และคณะกรรมการชุดต่างๆ 
เพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณาอนุมัต ิ

(2) สรรหาบุคคลที่คุณสมบัติเหมาะสมส าหรับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการคณะ 

กรรมการชดุตา่งๆ และกรรมการผูจั้ดการ โดยน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ 
และ/หรอืการประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาแตง่ตัง้แลว้แตก่รณี 

(3) ก าหนดขั้นตอน รูปแบบและหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการบรษัิท  กรรมการชดุตา่งๆ  และกรรมการผูจั้ดการ  ใหม้คีวามยุตธิรรม
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และสมเหตุ สมผล  สอดคลอ้งกับความรับผดิชอบ  และผลการด าเนนิงานใน
ลักษณะทีส่ามารถจูงใจและรักษากรรมการผูม้ศัีกยภาพและคณุภาพไวไ้ด ้

(4) น าเสนอค่าตอบแทนของกรรมการบรษัิทฯ  กรรมการของคณะกรรมการชุด
ตา่งๆ  และกรรมการผูจั้ดการ  เพือ่คณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณาอนุมัต ิและ/
หรอื ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตแิลว้แตก่รณี 

(5) สอบทานหนา้ที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทนเป็นประจ าทุกปี  ในกรณีทีค่ณะกรรมการสรรหาฯ เห็นว่า  มคีวาม
จ าเป็นตอ้งปรับเปลี่ยนเนื้อความในหนา้ที่และความรับผิดชอบดังกล่าวให ้
เหมาะสมกับระเบียบ ขอ้บังคับต่างๆ  และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปให  ้

คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทใหม้กีารพจิารณาเปลีย่น 
แปลงหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบตามความเหมาะสมตอ่ไป 

(6) ปฏบัิตหินา้ทีอ่ ืน่ๆ ตามทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

 

9.2 ผูบ้รหิาร 
 (1) โครงสรา้งการบรหิารจัดการภายในบรษัิทฯ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

 

 (2)   รายนามและต าแหน่งผูบ้รหิารของบรษัิท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 มดีังนี ้
รายชือ่ผูบ้รหิาร ต าแหน่ง 

1. นายแพทยช์ยัรัตน ์ ปัณฑรุอมัพร กรรมการผูจั้ดการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร  

2. แพทยห์ญงิสรุางคณา  เตชะไพฑรูย ์ กรรมการ รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร และ
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลเด็กสมติเิวช 

3. นายแพทยโ์ชคชยั  จารศุริพิพิฒัน ์ ผูอ้ านวยการใหญฝ่่ายแพทย ์

4. นายแพทยน์ธิวิฒัน ์ กจิศรอีไุร ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสมติเิวช สขุมุวทิ 

5. นายแพทยอ์ดนัินท ์ กติตริัตนไพบลูย ์ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสมติเิวช ศรนีครนิทร ์

6. นายจริัฐ  จักรพ์ทิกัษ์สตัย ์ ประธานเจา้หนา้ทีด่า้นการเงนิ 

นอกจากนี้ คณะผูบ้ริหารฯ ตามนิยามของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ไดแ้ก่ ผูจั้ดการและผูบ้รหิารสี่รายแรกต่อจากผูจั้ดการลงมามีจ านวน 13 ท่าน โดยมี
รายนามปรากฏในเอกสารแนบ 1. 

คณะกรรมการบรษัิท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบกรรมการผูจั้ดการและ

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร

เลขานุการบรษัิท

รองประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร

ผูอ้ านวยการ
โรงพยาบาล

สมติเิวช สขุมุวทิ

ผูอ้ านวยการ
โรงพยาบาล

สมติเิวช ศรนีครนิทร์
ผูอ้ านวยการเด็ก

สมติเิวช
ผูอ้ านวยการใหญ่

ฝ่ายแพทย์
ประธาน

เจา้หนา้ทีด่า้น
การเงนิ
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9.3 เลขานุการบรษัิท 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที ่8/2551  เมือ่วันที ่18 สงิหาคม 2551  ไดม้มีตแิต่งตัง้ นางนาฏสุภา  

ไชยะกลุ เป็นเลขานุการบรษัิท มผีลตัง้แตวั่นที ่18 สงิหาคม 2551 เป็นตน้มา   

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบหลักของเลขานุการบรษัิท: 

1. ตดิตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด และขอ้พงึปฏบัิตใินส่วนทีเ่กีย่วกับการประกอบธุรกจิขององคก์ร  
เพือ่ใหค้ าแนะน าเบือ้งตน้แกค่ณะกรรมการและผูบ้รหิาร 

2. จัดเตรยีมการประชมุผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บังคับบรษัิท และ
ขอ้พงึปฏบัิตทิีด่ ี โดยรวมถงึการเตรยีมระเบยีบวาระการประชมุ  หนังสอืเชญิประชมุ เอกสาร 
ประกอบการประชมุ  บันทกึรายงานการประชมุ  แจง้มตทิีป่ระชมุใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้ง และตดิตาม
การปฏบัิตติามมตทิีป่ระชมุ 

3. จัดท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ  รายงานประจ าปี  รายงานผูถ้ือหุน้  และรายงาน
คณะกรรมการ และรายงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. ด าเนินการใหก้รรมการและผูบ้รหิาร จัดท ารายงานการมสี่วนไดเ้สยีของตนและที่เกีย่วขอ้ง

ตามกฎหมาย  รวบรวมน าเสนอประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดเก็บรายงานดังกลา่ว 

5. ดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูล และรายงานสารสนเทศในส่วนทีรั่บผดิชอบต่อหน่วยงานทีก่ ากับ
ดแูลองคก์รตามระเบยีบและขอ้ก าหนดของหน่วยงานนัน้ๆ 

6. ตดิตอ่และสือ่สารกับผูถ้อืหุน้ ใหข้อ้มลูขา่วสารตา่งๆ รวมถงึใหท้ราบสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

7. ดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการ 
8. ประสานงานระหวา่งคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 
9. และอืน่ๆ ตามทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ 

9.4 คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 
 (1)   คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 

  (1.1)    คา่ตอบแทนกรรมการ: 
คณะกรรมการไดรั้บค่าตอบแทนเป็นค่าเบีย้ประชุม และบ าเหน็จกรรมการ ตามจ านวนที่

ประชุมผูถ้ือหุน้เป็นผูก้ าหนด ซึ่งรวมถึงเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย  
โดยในปี 2563 คณะกรรมการของบรษัิทฯ มจี านวน 8 ท่าน ไดรั้บค่าตอบแทนเป็นจ านวน
รวม 15,825,250.- บาท โดยมรีายนามคณะกรรมการดังตอ่ไปนี ้
 

 

รายชือ่กรรมการ 

ต าแหน่ง 

 คา่ตอบแทนกรรมการ (บาท) 

เบีย้ประชมุ

คณะกรรมการ

บรษัิท 

เงนิบ าเหน็จที่
ไดรั้บอนุมัตจิา่ย

ในปี 2563 

เบีย้ประชมุ

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

เบีย้ประชมุ
คณะกรรมการ

สรรหาและ

พจิารณา
คา่ตอบแทน 

รวม  

(บาท) 

1) ศ.(พเิศษ) ดร.สมชยั ฤชพัุนธุ ์ 295,250 2,470,587 - - 2,765,837 

2) นายสมชาต  อนิทรทตู 166,000 1,647,059 105,500 - 1,918,559 

3) นายไกรทพิย ์ ไกรฤกษ์ 166,000 1,647,059 76,000 - 1,889,059 

4) นายประดษิฐ ์ ทฆีกลุ 166,000 1,647,059 - 42,500 1,885,559 

5) นางนฤมล  นอ้ยอ ่า 166,000 1,647,059 - 34,000 1,847,059 

6) น.พ.ชยัรัตน์  ปัณฑุรอัมพร 166,000 1,647,059 - 34,000 1,847,059 

7) ดร. สภัุค  ศวิะรักษ์ 166,000 1,647,059 76,000 - 1,889,059 

8) พ.ญ. สรุางคณา เตชะไพฑรูย ์ 166,000 1,647,059 - - 1,813,059 

รวม 1,457,250 14,000,000 257,500 110,500 15,825,250 
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 (1.2)   คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 
คณะผูบ้รหิารผูม้อี านาจควบคุมของบรษัิทฯ ตามนิยามของส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไดแ้ก่ ผูจั้ดการและผูบ้รหิารสี่รายแรกต่อจาก
ผูจั้ดการลงมาและผูม้ีต าแหน่งรายที่สี่ทุกรายมีจ านวน 8 ท่าน ไดรั้บค่าตอบแทนเป็น
เงนิเดอืนและโบนัสเป็นจ านวนเงนิรวม 45.47 ลา้นบาท  

 (2) คา่ตอบแทนอืน่ 

  เงนิกองทนุส ารองเลีย้งชพี 

 บรษัิทฯ ไดจั้ดใหม้ีกองทุนส ารองเลีย้งชพีใหผู้บ้รหิารโดยไดส้มทบในอัตราส่วนรอ้ยละ  
5-15 ของเงนิเดอืน  โดยในปี 2563 บรษัิทฯ ไดจ้่ายเงนิสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชพีส าหรับผูบ้รหิาร  
รวมทัง้สิน้ 1.01 ลา้นบาท 

9.5 บคุลากร 
บรษัิทมพีนักงานทัง้หมด 2,642 คน  โดยในปี 2563 บรษัิทไดจ้่ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนักงาน

จ านวนทัง้สิน้ 1,611 ลา้นบาท ซึง่ผลตอบแทน ไดแ้ก่ เงนิเดอืน ค่าล่วงเวลา เงนิช่วยเหลือค่าครองชพี  

เงนิโบนัส เงนิชว่ยเหลอืพเิศษ เงนิประกันสังคม และเงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพี เป็นตน้  นอกจากนี้
บรษัิทยอ่ยไดจ้่ายคา่ตอบแทนใหแ้กพ่นักงานในลักษณะเดยีวกันกับบรษัิทรวม 474 ลา้นบาท สรปุไดด้ังนี ้

ปี 2563 
บรษัิท สมติเิวช 
จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท สมติเิวช 
ศรรีาชา จ ากดั 

บรษัิท เฟิสท ์
เฮ็ลธ ฟู้ด 

จ ากดั 

บรษัิท ดจิทิลั 
เฮลท ์เวนเจอร ์

จ ากดั 

พนักงานปฏบิตักิาร/บรกิาร (คน) 2,117 824 39 14 

พนักงานบรหิาร (คน) 41 15 4 - 

พนักงานในส านักงานใหญ ่(คน) 484 - 9 1 

รวม (คน) 2,642 839 52 15 

คา่ตอบแทนพนักงาน (ลา้นบาท) 1,611 423 41 10 
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10. การก ากบัดูแลกจิการ 

บรษัิทฯ เชือ่มั่นว่า การก ากับดูแลกจิการทีด่จีะส่งเสรมิใหอ้งคก์รบรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมาย  รวมถงึ

สนับสนุนใหอ้งค์กรเป็นองค์กรแห่งคุณค่าอย่างมั่นคงและย่ังยนื  บรษัิทฯ จงึไดก้ าหนดแนวทางการก ากับดูแล
กจิการ  สอดคลอ้งกับแนวทางหลักการบรหิารกจิการทีด่ ี และแนวทางของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์ โดยน ามาประยกุตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งกับลักษณะการด าเนนิธุรกจิและวัฒนธรรมขององคก์ร  เพือ่ให ้
องคก์รด าเนนิงานอยา่งโปรง่ใส มจีรยิธรรมและวัฒนธรรมทีด่อียา่งย่ังยนื ดังนี้ 

10.1 การน าองคก์รและการก ากับดแูลกจิการทีด่ ี 
บรษัิทฯ มุ่งมั่นทีจ่ะด าเนินธุรกจิสถานพยาบาลในระดับแนวหนา้ของประเทศ  ทีใ่หก้ารดูแลสุขภาพ

อย่างครบวงจรดว้ยเทคโนโลยทีีท่ันสมัย  มรีะบบการก ากับดูแลกจิการทีด่ ี(Good Governance System) 

โดยบรษัิทฯ เชือ่มั่นวา่ การด าเนนิกจิการตามหลักความถกูตอ้ง ไมเ่อาเปรยีบผูรั้บบรกิาร พันธมติรทางธุรกจิ 
รวมถงึการปลูกฝังความเป็นธรรมใหก้ับพนักงานภายในบรษัิทฯ ซึง่เป็นกลไกส าคัญในการด าเนินธุรกจิ 
ตลอดจนการสรา้งความเชือ่มั่นแกผู่ถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝ่าย  โดยมแีนวทางดังนี ้

ผูม้าใชบ้รกิาร : บรษัิทฯ มุ่งมั่นใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชบ้รกิารดว้ยคุณภาพและมาตรฐานการรักษาพยาบาล

ระดับสูง  ไดป้ฏิบัตติามสิทธิของผูป่้วย ซึง่ก าหนดโดยคณะกรรมการควบคุมการ
ประกอบโรคศลิปะ  อย่างเคร่งครัด โดยเอาใจใส่ และพัฒนาการบรกิารที่มคีุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล โดยค านงึถงึลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง  มหีน่วยงานทีท่ าหนา้ทีรั่บขอ้
รอ้งเรยีนและขอ้แนะน าของลกูคา้ เพือ่รบีด าเนนิการแกไ้ขและปรับปรงุใหเ้ร็วทีส่ดุ 

พนักงาน : บริษัทฯ ไดป้ฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันดว้ยความเป็นธรรม  และให ้
ผลตอบแทนและสวัสดกิารอย่างเหมาะสม  พรอ้มที่จะรับฟังความคดิเห็นและความ
ตอ้งการของพนักงานในทกุโอกาส 

คูค่า้ : บรษัิทฯ ไดด้ าเนนิธุรกจิกับคู่คา้ทุกรายอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม ปฏบัิติ
ตามเงื่อนไขขอ้ตกลงตามสัญญา  โดยมกีระบวนการคัดเลอืกคู่คา้อย่างยุตธิรรมและ
โปรง่ใส 

คูแ่ขง่ : บรษัิทฯ ไดป้ระพฤติตามกรอบกติกาการด าเนินธุรกิจและการแข่งขันที่ดี  รักษา
บรรทัดฐานทีด่ ีหลกีเลีย่งวธิกีารท าลายคูแ่ขง่ทกุกรณี 

ชมุชน : บรษัิทฯ ด าเนินกิจการต่างๆ อย่างเป็นมิตรต่อสังคม รวมทัง้ไดค้ านึงถึงการรักษา
สภาพแวดลอ้มของสังคมและชุมชน  โดยก าหนดมาตรฐานเกีย่วกับการรักษาและ
บ าบัดสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนการจัดกจิกรรมตา่งๆ อันเป็นประโยชน์ตอ่ชมุชนและสังคม
โดยรวมในทกุโอกาสทีเ่หมาะสม 

 

10.2 การก าหนดแผนงานและการปฏบัิตงิานใหบ้รรลเุป้าหมาย  
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization): โดยเป็น

องค์กรที่มีศักยภาพ มีแผนงานรองรับกับสภาวะการณ์ต่างๆ อย่างชัดเจน มีการวเิคราะห์สถานการณ์ที่
สามารถกระทบต่อการท างานจากรอบดา้นทุกมุมมอง  รวมทัง้การปฏบัิตภิายใตห้ลักธรรมและขอ้กฎหมาย
ท าใหส้ามารถปฏบัิตภิารกจิบรรลุตามวัตถุประสงคไ์ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพตรงตามเวลา และคุณภาพของ
ผลงานดีเยี่ยมเป็นที่ยอมรับ  ตามที่บรษัิทมีจุดแกร่งในเรื่องของการแพทย์ผนวกกับการเติบโตของ
นวัตกรรม จึงน าจุดแข็งนี้มาเป็นยุทธศาสตร์ในการสรา้งความเติบโตที่ย่ังยืนของบรษัิทฯ  จัดใหม้ีการ
ตดิตามผลการปฏบัิตงิาน และจัดใหม้กีารประเมนิผลการปฏบัิตงิานอย่างต่อเนื่อง  เพือ่น าพจิารณาปรับปรุง
งาน  อกีทัง้จัดใหม้กีารสอบทานและตรวจสอบกจิการตา่งๆ เชน่ 

(1) แผนกลยทุธใ์นการด าเนนิธุรกจิระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว 

(2) แผนการพัฒนาคณุภาพและความปลอดภัยของผูป่้วยหรอืผูรั้บบรกิาร 
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(3) แผนการลงทนุ (Investment Planning) 

(4) แผนการพัฒนาทรัพยากรบคุคล (Human Resource Planning) 

(5) แผนการสนับสนุนการบรหิารสมาชกิองคก์รแพทย ์

(6) และอืน่ๆ เป็นตน้ 

10.3   บทบาทและความรับผดิชอบของกรรมการ  
เพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์  บรษัิทฯ จัดใหม้ีการกระจายอ านาจในการบรหิารงาน  

เพือ่ใหพ้นักงานทกุคนมสีว่นรว่มในความส าเร็จขององคก์ร  โดยจัดใหม้โีครงสรา้งองคก์ร  ก าหนดต าแหน่ง
งานพรอ้มดว้ยหนา้ทีค่วามรับผดิชอบและสายงานการบังคับบัญชาทีช่ัดเจน  ตลอดจนการปฏบัิตงิานเป็น
องคค์ณะ  ซึง่ก าหนดบทบาทหนา้ที่ และความรับผดิชอบที่ชัดเจนเช่นกัน  อาท ิคณะกรรมการบรษัิทฯ  
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็นตน้ โครงสรา้งกรรมการ
บรษัิทฯ มอีงคป์ระกอบและการถว่งดลุอยา่งเพยีงพอและเหมาะสม ดังนี้ 

(1) องคป์ระกอบของคณะกรรมการ (Board Composition and Board Relation) 

 ขอ้บังคับของบรษัิทฯ ก าหนดใหค้ณะกรรมการของบรษัิทฯ มกีรรมการเป็นจ านวนไม่นอ้ย

กวา่ 5 ทา่น 

 คณะกรรมการมจี านวนไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  ตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ใน
ราชอาณาจักร 

 ใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการ 
 ในกรณีทีค่ณะกรรมการพจิารณาเห็นสมควรจะเลอืกกรรมการคนหนึ่ง หรอืหลายคนเป็น

รองประธานกรรมการก็ได ้ และใหร้องประธานมีหนา้ที่ตามขอ้บังคับในกิจการ  ซึ่ง
ประธานกรรมการมอบหมาย 

(2) การถว่งดลุของกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  คณะกรรมการของบรษัิทฯ ประกอบดว้ยกรรมการ 8 ท่าน  

โดยมีองค์ประกอบซึง่เป็นลักษณะการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิารในสัดส่วนที่
เหมาะสม  เพือ่เป็นการแบ่งแยกหนา้ทีใ่นการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกจิการและบรหิาร
จัดการงานประจ า ดังนี ้

 กรรมการอสิระ    3 ทา่น 

 กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารในบรษัิท  2 ทา่น 

 กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารในบรษัิท  6 ทา่น 

(3) รายงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการเป็นผูรั้บผดิชอบตอ่งบการเงนิรวมของบรษัิทฯ  และสารสนเทศทางการเงนิ

ทีป่รากฏในรายงานประจ าปี  งบการเงนิของบรษัิทฯ จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการบัญชทีี่
รับรองทั่วไป  โดยเลอืกใชน้โยบายการบัญชทีีเ่หมาะสม  และถอืปฏบัิตอิย่างสม ่าเสมอ  
และใชดุ้ลยพนิิจอย่างระวังในการประมาณการทีด่แีละเหมาะสมในการจัดท า  รวมทัง้มี
การเปิดเผยขอ้มลูส าคัญอยา่งเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

 คณะกรรมการไดจั้ดใหม้มีาตรการควบคมุภายในในการปฏบัิตงิานทีด่ ีและมปีระสทิธภิาพ  
เพือ่ใหก้ารด าเนินงานของบรษัิทฯ เป็นไปอย่างถูกตอ้ง  และใหม้ั่นใจอย่างมเีหตุผลว่า  

การบันทกึขอ้มูลทางบัญชมีคีวามถูกตอ้ง  ครบถว้น และเพยีงพอ  รวมทัง้ป้องกันไม่ให ้
เกิดจุดอ่อนหรือเกิดการทุจริตหรือการด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ ซึ่ง
คณะกรรมการ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูดู้แลรับผดิชอบเกี่ยวกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงนิและการควบคุมภายใน  ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได ้
เสนอรายงานใหค้ณะกรรมการพจิารณาและรับทราบในเรือ่งตา่งๆ สม ่าเสมอ 
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(4) การพัฒนาองคค์วามรูข้องคณะกรรมการ 
บรษัิทฯ ไดส้นับสนุนใหค้ณะกรรมการและผูบ้รหิารไดเ้ขา้อบรมหลักสตูรตา่งๆ ของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษัิทไทย เช่น Chairman2000 Directors Certificate Program 
(DCP) และ Director Accreditation Program (DAP) เป็นตน้ และรวมทัง้การอบรมซึง่จัดขึน้
เองโดยบรษัิทฯ และสถาบันอืน่ๆ เพือ่ใหท้่านกรรมการและผูบ้รหิารตลอดจนเจา้หนา้ทีใ่นทุก
ระดับของบรษัิทฯ มคีวามเขา้ใจทีด่ใีนบทบาทและหนา้ทีอ่ันเป็นไปตามหลักเกณฑก์ารก ากับ
ดูแลกจิการและขอ้พงึปฏิบัตทิี่ดี (Code of Best Conducts)  ตลอดจนการอบรมกฏระเบียบ 
นโยบาย หรอืขอ้บังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยอ์ยา่งตอ่เนือ่ง 

(5) การกระจายอ านาจและแบง่งาน 

 คณะกรรมการจัดใหม้ีการกระจายอ านาจและแบ่งงาน  โดยแบ่งแยกหนา้ที่และความ
รับผดิชอบเป็นลายลักษณ์อักษรในแต่ละงาน  รวมทัง้การก าหนดและมอบอ านาจอนุมัติ
และสั่งการในส่วนของจ านวนเงนิอย่างชัดเจน  พรอ้มกับตดิตามและก ากับดูแลใหฝ่้าย

จัดการด าเนนิการเป็นไปตามแผนธุรกจิและงบประมาณทีก่ าหนด  รวมถงึการปฏบัิตติาม
กฎขอ้บังคับตา่งๆ ดว้ย 

 คณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้คณะอนุกรรมการชดุย่อยต่างๆ ในระดับกรรมการ เพือ่ท าหนา้ที่
ตามที่มอบหมาย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่ าตอบแทน   และการแต่ งตั ้งคณ ะกรรมการเฉพาะกิจ  (Committee and Sub 

Committee) เพื่อปฏิบัติหนา้ที่ใหบ้รรลุวัตถุประสงค์เป็นคราวๆ แลว้แต่สถานการณ์  
เป็นตน้ 

 ในส่วนการด าเนนิงานระดับปฏบัิตกิาร  บรษัิทฯ ไดจั้ดใหม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการ และ
อนุกรรมการชดุต่างๆ พรอ้มกับก าหนดบทบาทและหนา้ทีค่วามรับผดิชอบในการปฏบัิติ 
งานเช่นเดยีวกัน  เพือ่จัดใหเ้กดิการท างานแบบองคค์ณะตามลักษณะงาน  ส่งเสรมิให ้
เกิดความสามัคคีในองค์กรและเกิดการกล่ันกรองงานแบบสหสาขาวชิาชีพอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

(6) การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารบรษัิทฯ 

บรษัิทฯ ไดจั้ดใหม้ีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารที่เหมาะสม  โดย
ค านงึถงึภาระหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ  และสอดคลอ้งกับฐานะและผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ  
รวมถงึผลตอบแทนของผูบ้รหิารธุรกจิเดยีวกันและบรษัิทในตลาดหลักทรัพยฯ์  คณะกรรมการ
ไดแ้ต่งตั ้งมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  เป็นผูพ้ ิจารณา
เสนอแนะอัตราค่าตอบแทนของกรรมการ  เพื่อใหค้ณะกรรมการเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้เป็น
ผูอ้นุมัต ิ ส าหรับค่าตอบแทนของผูบ้รหิารระดับสูง  บรษัิทฯ ไดจั้ดใหม้กีระบวนการพจิารณา
และประเมนิผลงานตามหลักเกณฑ์ของบรษัิทฯ  และฝ่ายทรัพยากรบุคคลก าหนดไวส้ าหรับ
ผูบ้รหิารในระดับตา่งๆ 

10.4  คณะกรรมการชดุยอ่ย  
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

โปรดดูรายนามคณะกรรมการตรวจสอบพรอ้มดว้ยรายละเอียดหนา้ที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในหมวดโครงสรา้งการจัดการ ขอ้ (4) หนา้ที ่32 

(2)  กรรมการอสิระ 
กรรมการอสิระมคีณุสมบัตเิป็นไปตามหลักเกณฑเ์รือ่งคณุสมบัตขิองกรรมการอสิระตามประกาศ

ของคณะกรรมการตลาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  บรษัิทฯ มีกรรมการผูม้ีคุณสมบัติเป็น
กรรมการอสิระ รวม 3 ทา่น 
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(3)   คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดแ้ต่งตั ้งคณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาคา่ตอบแทน  มวีาระ 3 ปี  พรอ้มกับก าหนดบทบาทหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ  ซึง่มรีายละเอยีด
ปรากฏในหมวดโครงสรา้งการจัดการ ขอ้ที ่(5) หนา้ที ่34 

(4)   คณะกรรมการชดุยอ่ยอืน่ๆ เชน่ 

(4.1) คณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาลสมติเิวช สขุมุวทิ และโรงพยาบาลสมติเิวช ศรนีครนิทร:์ 
 คณะกรรมการประกอบดว้ย: 

1) กรรมการผูจั้ดการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ประธาน 

2) รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร กรรมการ 
3) ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสมติเิวช สขุมุวทิ  

และโรงพยาบาลสมติเิวช ศรนีครนิทร ์
กรรมการ 

4) ผูอ้ านวยการใหญฝ่่ายการแพทย ์ กรรมการ 
5) ประธานองคก์รแพทยโ์รงพยาบาลสมติเิวช สขุมุวทิ  

และโรงพยาบาลสมติเิวช ศรนีครนิทร ์
กรรมการ 

6) ประธานเจา้หนา้ทีด่า้นการเงนิ กรรมการ 
7) ผูอ้ านวยการดา้นการตลาดและประชาสมัพนัธ ์ กรรมการ 
8) ผูอ้ านวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล กรรมการ 
9) ผูอ้ านวยการฝ่ายอาวโุสและผูอ้ านวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล 

สมติเิวช สขุมุวทิ และโรงพยาบาลสมติเิวช ศรนีครนิทร ์
กรรมการ 

10) ผูอ้ านวยการฝ่ายศนูยค์ณุภาพ กรรมการ 
11) ผูจั้ดการฝ่ายส านักกรรมการผูจั้ดการ เลขานุการ 

หนา้ทีค่วามรับผดิชอบ: 

บรหิารและก ากับดูแลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด ทบทวน
และก าหนดกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกับวสิัยทัศน์ (Vision) และคุณค่าการ
ด าเนนิงาน (Value) ของบรษัิทฯ โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

(4.2) คณะกรรมการบรหิารคณุภาพและความปลอดภัย (QPSC) โรงพยาบาลสมติเิวช สขุมุวทิ: 

 คณะกรรมการประกอบดว้ย: 

1) ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสมติเิวช สขุมุวทิ  ประธานคณะกรรมการ 
2) ตวัแทนฝ่ายบรหิาร กรรมการ 
3) ประธานองคก์รแพทย ์/ ตวัแทนองคก์รแพทย ์ กรรมการ 
4) ประธาน MOI / ตวัแทน กรรมการ 
5) ประธานกรรมการ PCT หรอืผูแ้ทน กรรมการ 
6) แพทยห์วัหนา้แผนกรังสวีนิจิฉัย / ตวัแทน  กรรมการ 
7) ผูอ้ านวยการฝ่ายการพยาบาล / ตวัแทน กรรมการ 
8) ผูจั้ดการฝ่ายผูต้รวจการพยาบาล กรรมการ 
9) ผูจั้ดการฝ่ายศนูยพ์ฒันาคณุภาพ กรรมการ 
10) ผูจั้ดการแผนกอาวโุสแผนกเภสชักรรม กรรมการ 
11) ฝ่ายทรัพยากรบคุคล กรรมการ 
12) ผูต้รวจการดแูลดา้นความเสีย่ง (Supervisor RM) กรรมการ 
13) ผูจั้ดการ N-Health กรรมการ 
14) ผูจั้ดการแผนกรังสวีนิจิฉัย กรรมการ 
15) ผูป้ระสานงานดา้นความเสีย่ง กรรมการและเลขานุการ 
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 หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ: 

1) ก าหนดนโยบาย วางแผนและจัดระบบคณุภาพ และความปลอดภัย 

2) ก ากับตดิตามการปฏบัิตติามนโยบาย และตัวชีวั้ดระดับโรงพยาบาล 

3) ตดิตามการด าเนินงานของโรงพยาบาลเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยให ้
ทันสมัย และเป็นไปตามกฎหมาย 

4) สง่เสรมิการสรา้งวัฒนธรรมความปลอดภัย 

5) ก าหนดใหม้กีารประชมุอยา่งนอ้ย 10 ครัง้ตอ่ปี  

(4.3)  คณะกรรมการบรหิารคณุภาพและความปลอดภัย (QPSC) โรงพยาบาลสมติเิวช ศรนีครนิทร:์ 
คณะกรรมการประกอบดว้ย: 

1) ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสมติเิวช ศรนีครนิทร ์ ประธานคณะกรรมการ 
2) ผูบ้รหิารโรงพยาบาล SNH & SMCH  กรรมการ 
3) ประธานองคก์รแพทย ์ กรรมการ 
4) ประธานคณะกรรมการ QMC กรรมการ 
5) ประธาน PCT ศลัยกรรมกระดกูหรอืผูแ้ทน กรรมการ 
6) ประธาน PCT กมุารเวชหรอืผูแ้ทน กรรมการ 
7)  ประธาน PCT ศลัยกรรมหรอืผูแ้ทน กรรมการ 
8) ประธาน PCT สตูนิรเีวชหรอืผูแ้ทน กรรมการ 
9) ประธาน PCT อายรุกรรมหรอืผูแ้ทน กรรมการ 
10) ประธานคณะกรรมการ FMS หรอืผูแ้ทน กรรมการ 
11) ประธานคณะกรรมการ PCI หรอืผูแ้ทน กรรมการ 
12) ประธานคณะกรรมการ MOI หรอืผูแ้ทน กรรมการ 
13) ประธานคณะกรรมการ PT&T หรอืผูแ้ทน กรรมการ 
14) ผูอ้ านวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมติเิวช ศรนีครนิทร ์ กรรมการ 
15) ผูอ้ านวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเด็กสมติเิวช กรรมการ 
16) ผูจั้ดการฝ่ายศนูยพ์ฒันาคณุภาพ กรรมการ 
17) ตวัแทนฝ่ายพฒันาคณุภาพ กรรมการ 
18) ผูต้รวจการพยาบาลฝ่ายบรหิารความเสีย่ง กรรมการ 
19) ผูป้ระสานงานความปลอดภัยผูป่้วย เลขานุการ 

 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ: 

1) การน าและบรหิารงานคุณภาพ งานบรหิารความเสีย่ง เพือ่พัฒนามาตรฐานการดูแล
รักษา  เพือ่ความปลอดภัยของผูป่้วย  ผูป้ฏบัิตงิาน และองคก์ร 

2) ก าหนดแนวทางในการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการดังนี ้
 ก าหนดและพัฒนานโยบายและโปรแกรมคุณภาพในการดูแลรักษา เช่น 

CPG, Clinical Pathway เพื่อความปลอดภัยของผูป่้วย ผูป้ฏิบัตงิาน และ
องคก์ร 

 ก ากับติดตามและประเมินผล มาตรฐานการดูแลรักษาผูป่้วย โดยเก็บ
รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู 

 จัดใหม้กีารปรับปรงุและพัฒนาคณุภาพมาตรฐานดแูลผูป่้วยอย่างตอ่เนือ่ง 

3) จัดใหม้กีารประชมุอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้  โดยคณะกรรมการน าเสนอผลการ
ด าเนินงาน การพัฒนาหรอืปรับปรุงนโยบาย หรอืผลการเก็บรวบรวมและวเิคราะห์
ขอ้มลู 
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10.5 การสรรหากรรมการและผูบ้รหิารระดับสงู 

(1) การสรรหากรรมการ 

เมือ่บรษัิทฯ มคีวามตอ้งการสรรหากรรมการหรอืผูบ้รหิารระดับสูง คณะกรรมการบรษัิทฯ จะ
มอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration 

Committee) ใหท้ าหนา้ที่เพื่อสรรหาบุคคลทีม่ีคุณสมบัตเิหมาะสมในการด ารงต าแหน่งนั้นๆ  โดย
ค านึงถงึคุณวุฒิ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ ความน่าเชือ่ถือ  ความหลากหลายในสาขา
วชิาชพีขององคค์ณะ  ความสามารถในการอุทศิเวลาใหก้ับบรษัิทฯ และอืน่ๆ  และน าเสนอทีป่ระชุม 

ผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการพจิารณาอนุมัตแิตง่ตัง้แลว้แตก่รณี 

(2) การพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการโดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้สามารถแบ่งคะแนนเสยีงของตนในการ
เลอืกตัง้กรรมการ  ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารดังตอ่ไปนี ้
1) ผูถ้อืหุน้ทกุคนมเีสยีงเทา่กับหุน้ตอ่หนึง่เสยีง 

2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคน จะใชค้ะแนนเสยีงซึง่มอียู่ทัง้หมดตามขอ้ 1) เลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลาย
คนเป็นกรรมการก็ได ้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไมไ่ด ้

3) บคุคลซึง่ไดรั้บคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดับลงมา  เป็นผูไ้ดรั้บเลอืกเป็นกรรมการเท่ากับจ านวน
กรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดรั้บการเลอืกตัง้ในล าดับ
ถัดลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากันเกนิจ านวนกรรมการทีพ่งึจะม ีใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชี้

ขาด 

4) ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้  ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถา้
จ านวนกรรมการทีจ่ะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนทีใ่กลท้ีส่ดุกับสว่น
หนึง่ในสาม 

5) กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลังจดทะเบยีนบรษัิทฯนัน้ ใหจั้บ
ฉลากกันวา่ผูใ้ดจะออก  สว่นปีหลังๆ ตอ่ไป ใหก้รรมการทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อก
จากต าแหน่ง 

6) นอกจากกรรมการจะพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมือ่ 

 ตาย 

 ลาออก 

 ขาดคณุสมบัต ิหรอืมลัีกษณะตอ้งหา้มกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจ ากัด 

 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มมีตใิหอ้อก 

 ศาลมคี าสั่งใหอ้อก 

(3) การแตง่ตัง้กรรมการแทนต าแหน่งทีว่า่งลงกอ่นครบวาระ 
1) ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืน่นอกจากถงึคราวออกตามวาระ  ใหก้รรมการ

เลอืกบุคคลหนึ่งซึง่มคีุณสมบัต ิและไม่มลัีกษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษัิทมหาชน
จ ากัด  เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป  เวน้แต่วาระกรรมการจะ
เหลอืนอ้ยกวา่สองเดอืน  ซึง่บคุคลทีเ่ขา้เป็นกรรมการแทนดังกลา่ว  จะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการ
ไดเ้พยีงเท่าวาระทียั่งเหลอือยู่ของกรรมการทีต่นแทน  และมตขิองคณะกรรมการในการเลอืก
กรรมการแทนต าแหน่งทีว่า่งลงดังกลา่ว  ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่อง
จ านวนกรรมการทียั่งเหลอือยู ่

2) ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลอืนอ้ยกว่าจ านวนทีจ่ะเป็นองคป์ระชมุ  ใหก้รรมการที่
เหลอือยู่กระท าการในนามของคณะกรรมการไดแ้ต่เฉพาะการจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้  เพื่อ
เลอืกตัง้กรรมการแทนต าแหน่งทีว่่างทัง้หมดเท่านัน้  การประชมุใหก้ระท าภายในหนึง่เดอืนนับ
แต่วันทีจ่ านวนกรรมการว่างลงเหลอืนอ้ยกวา่จ านวนทีจ่ะเป็นองคป์ระชมุ  และบุคคลซึง่เขา้เป็น
กรรมการแทนนัน้ใหอ้ยูใ่นต าแหน่งไดเ้พยีงวาระทียั่งเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน 
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(4) การสรรหากรรมการอสิระ 
การคัดเลอืกกรรมการอสิระของบรษัิทฯ  ค านงึถงึคุณสมบัตเิป็นไปตามหลักเกณฑเ์รือ่งคณุสมบัตขิอง

กรรมการอสิระตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทนุดังนี้ 
1) ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละหนึง่ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท บรษัิทใหญ ่บรษัิท

ย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษัิท ทัง้นี้ ใหนั้บรวมการถอืหุน้
ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืน
ประจ า หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม บรษัิทย่อยล าดับ
เดียวกัน ผูถ้ ือหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้ีอ านาจควบคุมของบรษัิท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี ทัง้นี้ ลักษณะตอ้งหา้มดังกล่าวไม่รวมถงึกรณีที่
กรรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษา ของส่วนราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื  
ผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิท 

3) ไมเ่ป็นบคุคลทีม่คีวามสัมพันธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลักษณะ

ที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั ้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น 
ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ 
ผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

4) ไม่มหีรอืเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกจิกับบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้ 

รายใหญ่  หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัท  ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช ้

วจิารณญาณอยา่งอสิระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย หรอืผูม้อี านาจควบคุม
ของผูท้ีม่คีวามสัมพันธท์างธุรกจิกับบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษัิท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลัีกษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า
สองปี 

ความสัมพันธท์างธุรกจิตามวรรคหนึง่ รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกติ
เพื่อประกอบกจิการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสังหารมิทรัพย ์รายการเกีย่วกับสนิทรัพยห์รอืบรกิาร 
หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้ืม ค ้าประกัน การให ้
สนิทรัพยเ์ป็นหลักประกันหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อืน่ท านองเดยีวกัน ซึง่เป็นผลใหบ้รษัิทหรอื
คูส่ัญญามภีาระหนีท้ีต่อ้งช าระต่ออกีฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร่อ้ยละสามของสนิทรัพยท์ีม่ตัีวตนสทุธขิอง
บรษัิท หรอืตัง้แต่ยี่สบิลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้การค านวณภาระหนี้
ดังกล่าว ใหเ้ป็นไปตามวธิีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะ 
กรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ์ในการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกันโดยอนุโลม แต่ใน
การพจิารณาภาระหนี้ดังกล่าว ใหนั้บรวมภาระหนี้ที่เกดิขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความ 
สัมพันธท์างธุรกจิกับบคุคลเดยีวกัน 

5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษัิท และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย ผูม้อี านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของ
ส านักงานสอบบัญช ีซึง่มผีูส้อบบัญชขีองบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้ 

รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษัิทสังกัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลัีกษณะดังกล่าว
มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปี 

6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมาย
หรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดรั้บค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษัิท บรษัิทใหญ ่
บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิท และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที่
มนัีย ผูม้อี านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการ
มลัีกษณะดังกลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปี 
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7) ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ขึน้เพือ่เป็นตัวแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่
หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับผูถ้อืหุน้รายใหญ ่

8) ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันทีม่นัียกับกจิการของบรษัิท หรอื
บรษัิทย่อย   หรอืไมเ่ป็นหุน้ส่วนทีม่นัียในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนรว่มบรหิารงาน 
ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีรั่บเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มี
สทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทอืน่ ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แขง่ขันทีม่นัียกับกจิการของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

9) ไม่มลัีกษณะอืน่ใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอสิระเกีย่วกับการด าเนินงานของ
บรษัิท 

(5) การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ  จะไดรั้บการแต่งตัง้โดยที่ประชุมผูถ้ือหุน้ หรอืโดยคณะกรรมการ  ซึง่
กรรมการตรวจสอบตอ้งมคีณุสมบัตเิป็นกรรมการอสิระและตอ้งมคีณุสมบัตเิพิม่เตมิ ดังนี้ 

1) ไม่เป็นกรรมการที่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ  ใหตั้ดสนิใจในการด าเนินกจิการ

ของผูข้ออนุญาต บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม บรษัิทย่อยล าดับเดยีวกัน  ผูถ้อืหุน้
รายใหญ ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของผูข้ออนุญาต และ 

2) ไม่เป็นกรรมการของบรษัิทใหญ่  บรษัิทยอ่ย  หรอืบรษัิทย่อยล าดับเดยีวกันเฉพาะทีเ่ป็น
บรษัิทจดทะเบยีน 

3) มคีณุสมบัตทิีจ่ะปฏบัิตหินา้ทีก่รรมการตรวจสอบตามทีต่ลาดหลักทรัพยก์ าหนด 

(6) การสรรหาผูบ้รหิารระดับสงู 

เมือ่บรษัิทฯ มคีวามตอ้งการสรรหาผูบ้รหิารระดับสูง  คณะกรรมการบรษัิทฯ จะมอบหมายให ้
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) เพือ่
สรรหาบุคคลที่มคีุณสมบัตเิหมาะสมในการด ารงต าแหน่งนัน้ๆ และน าเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการ
พจิารณา 

10.6 นโยบายการก ากับดแูลการด าเนนิงานของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม 

บรษัิทฯ ดูแลก ากับกจิการของบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่มในแนวทางและทศิทางเดยีวกัน  รวมทัง้การ
ก าหนดมาตรฐานการปฏบัิตงิาน และการควบคุมภายใน  ตลอดจนการปฏบัิตติามขอ้บังคับและกฏระเบยีบ
ของหน่วยงานราชการตา่งๆ โดยมแีนวทางสรปุไดด้ังนี้ 

1) คณะกรรมการบรษัิทฯ เป็นผูอ้นุมัตกิารลงทุนในบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วม  และบุคคลซึง่เป็น
ผูแ้ทนไปเป็นกรรมการในบรษัิทนัน้ๆ ตามสัดสว่นการถอืหุน้ 

2) จัดใหม้กีารควบคุมภายในและการปฏบัิตงิานในมาตรฐานเดยีวกัน เชน่ นโยบายดา้นการเงนิและ
การบัญช ี หลักเกณฑก์ารเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกัน เป็นตน้ 

3) การก าหนดนโยบายดา้นอืน่ๆ เชน่ การรักษาพยาบาลและการดแูลผูป่้วย นโยบายดา้นบุคลากร 
จัดใหม้กีารดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรมในมาตรฐานเดยีวกัน  จัดใหม้รีะเบยีบขอ้บังคับในการ
ปฏบัิตงิานและจรรยาบรรณในการด าเนนิธุรกจิและ Code of Conduct เป็นตน้ 

4) การรักษาสทิธใินฐานะผูถ้อืหุน้  ซึง่บรษัิทฯ มสีทิธเิชน่เดยีวกับผูถ้อืหุน้รายอืน่ๆ  

10.7 นโยบายเรือ่งการใชข้อ้มลูภายใน 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดก้ าหนดนโยบายเรือ่งการดูแลการใชข้อ้มูลภายใน  เพือ่ก าหนดใหม้กีาร
ด าเนินการต่างๆ เพื่อเปิดเผยและป้องกันการท ารายการที่อาจก่อใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ 
รวมถงึการใชข้อ้มลูภายในโดยมชิอบ  โดยไดว้างแนวปฏบัิตไิวดั้งตอ่ไปนี ้

1) จัดท าจรรยาบรรณของพนักงานทีค่รอบคลุมเรือ่งความขัดแยง้ทางผลประโยชน์  การเปิดเผย
ขอ้มูลและข่าวสาร  การหา้มใชข้อ้มูลภายในหรอืการใชป้ระโยชน์หรอืเปิดเผยขอ้มูลภายใน
เพือ่ประโยชน์ส่วนตนหรอืผูอ้ ืน่  รวมถงึนโยบายการปฏบัิตติ่อผูม้สี่วนไดเ้สยีว่าดว้ยสทิธขิองผู ้
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ถอืหุน้  การเก็บรักษาความลับของผูรั้บบรกิาร  โดยมกีารสือ่สารเผยแพร่หลักเกณฑดั์งกล่าว
แกบ่คุคลทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหท้ราบและถอืปฏบัิตโิดยทั่วไป 

2) ก าหนดระยะเวลาหา้มซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละหา้มใหข้่าวเกีย่วกับผลประกอบการของบรษัิทฯ 
หรอืขา่วอืน่ใดทีอ่าจมผีลกระทบตอ่ราคาหลักทรัพยข์องบรษัิทฯ และยังไม่ไดม้กีารเปิดเผยต่อ
สาธารณชน (Quiet Period) ของกรรมการและผูบ้รหิาร เป็นเวลา 14 วัน ก่อนวันประกาศ 

งบการเงนิรายไตรมาส  และงบการเงนิประจ าปี  โดยก าหนดไวใ้นนโยบายการเปิดเผยขอ้มูล
และสารสนเทศของบรษัิทฯ และนโยบายเรือ่งการดแูลการใชข้อ้มลูภายใน 

3) ท าการเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้รหิาร (ตามที่ไดน้ิยามไวใ้น
พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และ/หรอืประกาศของคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน)  โดยกรรมการและผูบ้รหิารมหีนา้ทีจั่ดท าและรายงานการซือ้ขายหลักทรัพยข์อง
บรษัิทฯ ภายใน 1 เดือน  นับจากวันรับต าแหน่งครัง้แรก  และจัดท าภายใน 3 วันท าการ
หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงไปยังส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์  พรอ้มทัง้แจง้การถือครองหรอืการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อเลขานุการบรษัิท  

เพื่อใหเ้ลขานุการบรษัิทท าหนา้ที่รวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ
บรษัิทดังกลา่ว  เพือ่บรรจุเป็นวาระเพือ่ทราบในการประชมุกรรมการบรษัิทครัง้ตอ่ไป 

4) การรายงานการมสี่วนไดเ้สยี  บรษัิทฯ ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิาร  จัดท ารายงานการมี
สว่นไดเ้สยีของตนเองและบคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งสง่ใหเ้ลขานุการบรษัิท  และใหม้กีารจัดท า
รายงานดังกล่าวเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงขอ้มูล  ซึง่เลขานุการบรษัิทมหีนา้ทีจั่ดเก็บขอ้มูลและ
รายงานความเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้แจง้ไปยังประธานกรรมการ  และแจง้ต่อที่ประชุมคณะ 
กรรมการบรษัิทเพือ่ทราบ  เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
พ.ศ. 2535  ซึง่ขอ้มลูดังกล่าว  บรษัิทฯ จะน าไปใชใ้นการควบคมุดูแลการท าธุรกรรมระหว่าง
บรษัิทกับกรรมการ หรอืผูบ้รหิาร และ/หรอื ผูเ้กีย่วขอ้งของบุคคลดังกล่าวเพือ่ใหเ้ป็นไปตาม
หลักเกณฑข์องกฎหมาย 

5) ก าหนดมาตรการเมือ่พบวา่ มกีารใชข้อ้มลูภายในเพือ่ประโยชนส์ว่นตน 

6) บรษัิทฯ ไดก้ าหนดมาตรการด าเนินและบทลงโทษเมื่อพบว่ามีการใชข้อ้มูลภายในเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน  ซึง่เป็นไปตามระเบยีบขอ้บังคับการท างาน  และนโยบายเรือ่งการดูแลการ
ใชข้อ้มลูภายในทีไ่ดเ้ผยแพรใ่หพ้นักงานทราบและถอืปฏบัิตอิยา่งเครง่ครัด 

10.8 นโยบายและการปฏบัิตติอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี 

(1) บรษัิทฯ ไดใ้หค้วามส าคัญต่อสทิธิผูม้ ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  โดยปฏิบัตอิย่างเท่าเทียมกัน โปรดดู
รายละเอยีดในขอ้ 10.1 เพิม่เตมิ 

(2) การดแูลความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

คณะกรรมการไดดู้แลรายงานทีม่คีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์และรายการทีเ่กีย่วโยงกัน  และ
ไดพ้จิารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครัง้ นอกเหนือจากการมอบหมายใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบใหค้วามเห็นในรายการดังกล่าว ไดจั้ดใหม้ีที่ปรกึษาหรือบุคคลภายนอกพิจารณาให ้
ความเห็นเพือ่ประกอบการพจิารณาดว้ย  เช่น ที่ปรกึษาทางการเงนิ  หรอืผูป้ระเมนิราคาสนิทรัพย์
อิสระแลว้แต่กรณี  เป็นตน้  และไดป้ฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในขัน้ตอนการด าเนินการที่เกี่ยวขอ้ง  โดย
ค านงึถงึราคาและเงือ่นไขทียุ่ตธิรรม  เสมอืนท ารายการกับบุคคลภายนอก รวมทัง้เปิดเผยขอ้มูลการ
ท ารายการดังกลา่วอยา่งเพยีงพอ 

10.9 นโยบายการเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใสของขอ้มลู 

(1) คณะกรรมการมนีโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลทีส่ าคัญทีเ่กีย่วขอ้งกับบรษัิทฯ และขอ้มูลทางการเงนิ  
รวมถงึขอ้มูลดา้นอืน่ๆ ทีม่สี่วนเกีย่วขอ้ง  และกระทบต่อผูถ้อืหุน้  และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม  โดย
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ตอ้งเป็นขอ้มลูทีถ่กูตอ้งครบถว้น ทันกาล และเป็นประโยชนอ์ยา่งเท่าเทยีมกัน  ผา่นสือ่ชอ่งทางตา่งๆ 
ตามความเหมาะสม เชน่ การจัดท าแบบแสดงรายงานประจ าปี (56-1)  และรายงานประจ าปี (56-2) 

เป็นตน้ 

(2) ความสัมพันธก์ับผูล้งทุน คณะกรรมการใหค้วามส าคัญต่อการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับบรษัิทฯ เพือ่ให ้
นักลงทุนไดรั้บทราบ  โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์  และ Website 

ของบรษัิทฯ เอง  ฝ่ายจัดการของบรษัิทฯ ไดย้ดึถอืและปฏบัิตติามนโยบายดังกล่าวมาโดยตลอด  ใน
ส่วนงานดา้นผูล้งทุนสัมพันธ์นัน้  บรษัิทฯ ยังไม่ไดจั้ดตัง้หน่วยงานขึน้เฉพาะ  แต่ไดม้อบหมายให ้
กรรมการผูจั้ดการและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ท าหนา้ที่ติดต่อสื่อสารกับผูล้งทุน  ผูถ้ ือหุน้ 
นักวเิคราะห์  และภาครัฐที่เกี่ยวขอ้ง เนื่องจากกจิกรรมในเรือ่งดังกล่าวยังไม่มากนัก  อีกทัง้ การ
ประสานงานกับนักลงทนุสัมพันธข์องบรษัิทใหญห่รอืบรษัิท กรงุเทพดสุติเวชการ จ ากัด (มหาชน) ให ้
ขอ้มูลนักลงทุนหรอืผูส้นใจในภาพรวมของเครอืข่ายอีกดว้ย  ทัง้นี้ผูล้งทุนสามารถตดิต่อขอทราบ
ขอ้มูลบรษัิทฯ ไดท้ี่   โทรศัพท์ 02-022-2677   หรือที่ Website: www.samitivejhospitals.com  

หรอื ที ่E-mail address:  info@samitivej.co.th 

10.10 นโยบายดา้นพนักงาน  
บรษัิทฯ ไดต้ระหนักถงึความส าคัญและคณุค่าของพนักงาน  โดยไดก้ าหนดไวใ้หเ้ป็นสว่นหนึง่ของ

วสิัยทัศน์ขององคก์รทีจ่ะดูแลพนักงานใหย้อมรับ โดยใหเ้กยีรตแิละปฏบัิตติ่อพนักงานในองคก์รอย่างเท่า
เทยีมกัน และใหพ้นักงานเกดิความพงึพอใจสูงในองคก์ร รวมถงึการสรา้งใหพ้นักงานมจีติส านกึทีด่ ีเพือ่
เป็นคนดีขององค์กรและสังคม ตลอดจนประเทศชาต ิโดยบรษัิทฯ ก าหนดแนวทางการปฏิบัตตินและ
ปฏบัิตงิานใหพ้นักงานถอืปฏบัิตโิดยปลกูฝังใหเ้ป็นวัฒนธรรมขององคก์รแห่งคุณธรรม ซึง่มรีากฐานมาจาก
บคุลากรทีด่น่ัีนเอง  จงึไดก้ าหนดนโยบายการบรหิารงานดา้นพนักงานแบบองคร์วมในกระบวนงานตา่งๆ  

 การวางแผนอัตราก าลังและงบประมาณดา้นบคุลากร (Manpower Planning and Budget) 

 การสรรหา คัดเลอืก และการจา้งงาน (Recruitment, selection and Hiring) 

 การพัฒนาขดีความสามารถของพนักงาน (Competency Development) การสรา้งระบบ
การบรหิารและการปฏบัิตงิานทีด่ใีนกระบวนงานทุกขัน้ตอน  โดยจัดใหม้คีูม่อืการปฏบัิตงิาน 
(Operation Manual) และเผยแพร่อย่างทั่วถึงรวมถึงการเผยแพร่ผ่านระบบ Intranet 

ภายในองคก์รดว้ย  รวมถงึใหม้ั่นใจวา่พนักงานไดรั้บรูท้กุครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงกรณีตา่งๆ 
ในการปฏิบัติงาน  ส่งเสริมใหพ้นักงานมีความริเริ่มสรา้งสรรค์  และสรา้งนวัตกรรม 
(Innovaton) ตา่งๆ อันเป็นประโยชนแ์กผู่ป่้วยและการปฏบัิตงิานใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

 การพัฒนาและฝึกอบรม (Employee Development and Training) การฝึกอบรมเสริม
ทักษะองคค์วามรูด้า้นต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  ใหพ้นักงานเท่าทันกับปัจจุบันและเทคโนโลย ี 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เทคนคิการรักษาพยาบาลในแตล่ะโรค ดว้ยมาตรฐานสงู 

 ระบบการบรหิารผลการปฏบัิตงิาน (Performance Management System) 

 การรักษาไวซ้ ึง่พนักงาน (Employee Retention) โดยจัดใหม้ีการส ารวจความพึงพอใจ
พนักงานเป็นประจ าทุกปี  เพือ่ไดรั้บทราบและน าความเห็นของพนักงานไปพัฒนาปรับปรุง
ต่อเนื่อง  รวมทัง้จัดใหม้ีช่องทางสื่อสารอื่นใหพ้นักงานสามารถเขา้ถงึกับผูบ้รหิารและ
องคก์รไดอ้ย่างสะดวก  การดูแลสภาพแวดลอ้มในการปฏบัิตงิาน  โดยบรษัิทฯ จัดสถานที่

เพือ่ใหพ้นักงานมคีวามปลอดภัยจากกรณีตา่งๆ รวมถงึเป็นไปตามมาตรฐานดา้นสุขอนามัย
ทีด่ ี การจัดสวัสดกิารใหพ้นักงาน ครอบคลุมดา้นตา่งๆ  เชน่ การรักษาพยาบาลยามป่วยไข ้ 
การฉีดวัคซนีป้องกันโรค  การออกก าลังกายส่งเสรมิใหพ้นักงานรวมถงึครอบครัวพนักงาน
ใหม้ีสุขภาพที่ดดีว้ย  การสรา้งคุณภาพชวีติและความมั่นคงใหพ้นักงาน  โดยส่งเสรมิให ้
พนักงานออมทรัพย ์ เชน่  กองทนุส ารองเลีย้งชพี และสหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงาน เป็นตน้ 
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 การบริห ารค่ าจ า้งและค่ าตอบแทน (Compensation and Fringe Benefits) จัดผล  
ตอบแทนพนักงานอย่างยุตธิรรมและเท่าเทียมกันโดยใหม้ีระบบการประเมนิผลงานของ

พนักงานอยา่งยตุธิรรมและจ่ายเงนิโบนัสใหพ้นักงานเมือ่บรษัิทฯ มผีลก าไร หรอืมอบรางวัล
พเิศษในกรณีตา่งๆ 

 จรรยาบรรณของพนักงาน (Code of Conduct) บรษัิทฯ ไดก้ าหนดจรรยาบรรณ ขอ้พึง
ปฏบัิตใิหพ้นักงานยดึถอืเป็นหลักเกณฑแ์ละกรอบในการปฏบัิตงิาน  โดยยดึหลักคุณธรรม 
จรยิธรรม และความสุจรติเป็นส าคัญ  เพื่อเป็นหลักธรรมภบิาลในการด าเนินกจิการที่ดี
ครอบคลุมหัวขอ้ต่างๆ  ดังนัน้ เพือ่ปลกูฝังและเนน้ย ้าหลักการดังกลา่ว  บรษัิทฯ ไดจั้ดใหม้ี
การเผยแพรจ่รรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct) ในการปฐมนเิทศพนักงานใหม่และ
ชอ่งทางการสือ่สารภายในองคก์รทุกครัง้ทีม่กีารปรับปรุงเพิม่เตมิหลักการใดๆ  รวมถงึการ
เผยแพร ่Code of Conduct ในระบบ Intranet อกีดว้ย  โดยครอบคลมุหัวขอ้ตา่งๆ ดังนี ้

 นยิามและขอ้แนะน าพนักงาน 

 ขอ้พงึปฏบัิต ิ

 การรายงานการไมป่ฏบัิตติามจรรยาบรรณ 

 การกระท าทีเ่ขา้ขา่ยผดิจรรยาบรรณ 

 กระบวนการด าเนนิการเมือ่ไดรั้บขอ้รอ้งเรยีน 

 การคุม้ครองและบรรเทาความเสยีหายใหก้ับผูร้ายงานหรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืใน
การรายงาน 

 เป็นตน้ 

 การบรหิารวนัิยพนักงาน (Discliplinary Process Management) 

 การเฝ้าติดตามกระบวนการและการจัดกระบวนการ (Monitoring, Measurement and 

Evaluation) 

ดว้ยความมุ่งมั่นในเจตนารมณ์ดังกล่าวขา้งตน้   ในปี 2562  บริษัทฯ ไดรั้บรางวัล HR Asia  

Best Companies to Work for in Asia (Thailand Edition) จั ด โ ด ย  Business Media International 
ประเทศมาเลเซยี  น ามาซึง่ความภาคภมูใิจแกอ่งคก์รและเป็นก าลังใจในการพัฒนางานใหด้ยีิง่ขึน้ตอ่ไป 

10.11 นโยบายเรือ่งสทิธขิองผูถ้อืหุน้และการปฏบัิตติอ่ผูถ้อืหุน้  
คณะกรรมการตระหนักในสทิธขิองผูถ้อืหุน้โดยจัดใหม้รีะบบซึง่ใหค้วามมั่นใจวา่  ผูถ้อืหุน้ทุกท่านจะ

ไดรั้บการปฏบัิตโิดยเทา่เทยีมกัน  และละเวน้การกระท าใดๆ ทีเ่ป็นการจ ากัดโอกาสในการไดรั้บขอ้มลูขา่วสาร
ของบรษัิทฯ  สทิธใินการไดรั้บใบหุน้และโอนหุน้  การรับเงนิปันผล  ตลอดจนการเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้  การ
แสดงความคดิเห็นและการลงคะแนนในการประชมุ  สทิธขิองผูถ้อืหุน้ สรปุไดด้ังนี ้

(1) ผูถ้อืหุน้มสีทิธเิลอืกตัง้และถอดถอนกรรมการ ดังนี ้
1) ผูถ้อืหุน้มสีทิธเิลอืกตัง้กรรมการตามหลักเกณฑดั์งตอ่ไปนี ้

1.1) ผูถ้อืหุน้ทกุคนมเีสยีงเทา่กับหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 

1.2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงที่มอียู่ทัง้หมดตามขอ้ 1.1) เลือกตัง้บุคคล
เดียวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้  แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหผู้ใ้ดมากนอ้ย
เพยีงใดไมไ่ด ้

1.3) บุคคลซึง่ไดรั้บคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลอืกเป็นกรรมการ
เท่าจ านวนกรรมการที่จะพงึมหีรอืจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีที่บุคคลซึง่
ไดรั้บการเลอืกตัง้ในล าดับถัดลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากันเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะ
พงึม ีใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

2) ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระ
ไดด้ว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสีข่องจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอก
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เสียง  และมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหุน้ที่ถือโดยผูถ้ือหุน้ที่มา
ประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีง 

(2) ผูถ้อืหุน้เป็นผูพ้จิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชปีระจ าปีของบรษัิทฯ พรอ้มกับก าหนดคา่ตอบ แทนใน
การประชมุสามัญประจ าปีผูถ้อืหุน้ 

(3) ผูถ้อืหุน้เป็นผูอ้นุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลประจ าปีและจะไดรั้บเงนิปันผลโดยแบ่งตามจ านวนหุน้ 
หุน้ละเทา่ๆ กัน 

(4) สทิธใินการเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ : 

4.1)  ก าหนดนัดการประชมุ 

1)   ผูถ้อืหุน้รวมกันไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึง่ในหา้ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอื
ผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่ายีส่บิหา้คน  ซึง่มหีุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึง่ในสบิของ
จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด  จะเขา้ชือ่กันท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีก
ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามัญเมือ่ใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการที่
ขอให เ้รียกประชุมไวใ้ห ช้ัด เจนในหนังสือ ดั งกล่ าวด ว้ย  ในกรณี เช่นนี ้ 

คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถ้ือหุน้ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันไดรั้บ
หนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 

2) ในการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้  ใหค้ณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสอืนัดประชุม ระบุ
สถานที ่วัน เวลา ระเบยีบวาระการประชุม และเรือ่งทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมพรอ้ม
ดว้ยรายละเอยีดตามสมควร  โดยระบุใหช้ัดเจนวา่  เป็นเรือ่งทีจ่ะเสนอเพือ่ทราบ 
เพือ่อนุมัต ิหรอืเพือ่พจิารณาแลว้แตก่รณี  รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการใน
เรือ่งดังกล่าว  จะจัดส่งใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวันก่อน
วันประชมุ  ทัง้นี ้ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชมุในหนังสอืพมิพต์ดิต่อกันสาม
วัน และตอ้งกอ่นวันประชมุไมน่อ้ยกวา่สามวัน 

3) ผูถ้อืหุน้มสีทิธเิขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้  จะมอบ
ฉันทะใหบุ้คคลอืน่ทีบ่รรลุนิตภิาวะเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนก็ได ้ 
ในหนังสอืมอบฉันทะใหท้ าตามแบบทีน่ายทะเบยีนก าหนดและอยา่งนอ้ยจะตอ้งมี
รายการดังตอ่ไปนี ้

3.1) จ านวนหุน้ทีผู่ม้อบฉันทะถอือยู่ 
3.2) ชือ่ผูรั้บมอบฉันทะ 
3.3) ครัง้ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลง 

คะแนน 

4.2) องคป์ระชมุและการด าเนนิการประชมุ 

1)  ในการประชมุผูถ้อืหุน้ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี 

มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายีส่บิหา้คน  หรอืไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้อื
หุน้ทัง้หมด  และตอ้งมหีุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึง่ในสามของจ านวน
หุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด  จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

 ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้ใดเมือ่ลว่งเวลานัดไปแลว้ถงึหนึง่
ชั่วโมง  จ านวนผูถ้ือหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่

ก าหนดไว ้ หากวา่การประชมุผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ  การ
ประชุมเป็นอันระงับไป  ถา้การประชมุผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุม
เพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ  ใหนั้ดประชมุใหมแ่ละใหส้ง่หนังสอืนัดประชมุไปยังผู ้
ถอืหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชมุ  ในการประชุมครัง้หลังนี้ไม่บังคับ
วา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
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2) ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผูถ้ือหุน้  ในกรณีที่ประธาน
กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได ้ ถา้มีรอง

ประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน  ถา้ไมม่รีองประธาน
กรรมการ  หรอืมีแต่ไม่สามารถปฏิบัตหินา้ที่ได ้ ใหผู้ถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชุม
เลอืกผูถ้อืหุน้คนหนึง่เป็นประธานในทีป่ระชมุ 

4.3) การออกเสยีงลงมต ิ

1) การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ือหุน้  ใหถ้ือว่าผูถ้ ือหุน้ทุกคนมี
คะแนนเสยีงเท่ากับจ านวนหุน้ทีต่นถอือยู่  มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้นัน้  ใหถ้อื
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  ถา้
มคีะแนนเสยีงเทา่กัน  ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่
เป็นเสยีงชีข้าด 

 การออกเสยีงลงคะแนนในวรรคหนึ่งในส่วนทีถ่อืว่าหุน้หนึง่มหีนึ่งเสยีงนัน้  
มใิหใ้ชก้ับกรณีทีบ่รษัิทฯไดอ้อกหุน้บรุมิสทิธแิละก าหนดใหม้สีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนนนอ้ยกวา่หุน้สามัญ 

2) กรณีผูถ้อืหุน้ท่านใดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในวาระการประชมุเรือ่งใด  หา้ม
ออกเสยีงในเรือ่งนัน้  ยกเวน้การออกเสยีงเลอืกตัง้  หรอืถอดถอนกรรมการ 

4.4) หลังการประชมุ 

 บรษัิทฯ ด าเนินการแจง้มตขิองที่ประชุมต่อตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
พรอ้มกับผลสรปุการออกเสยีงลงคะแนนในวาระตา่งๆ 

คณะกรรมการไดส้่งเสรมิและใหค้วามส าคัญในการจัดการประชุมผูถ้อืหุน้  โดย
คณะกรรมการไดเ้ขา้รว่มการประชุม รวมทัง้คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ และ
ไดเ้ชญิผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งเขา้ร่วมการประชุมดว้ย เชน่ ทีป่รกึษาทางการเงนิ  ทีป่รกึษา
กฎหมาย  และผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ เป็นตน้  เพือ่สามารถใหข้อ้มูลต่างๆ แก่ผูถ้อืหุน้ 
และพจิารณารายงานต่างๆ อย่างเพยีงพอ  ประธานกรรมการ หรอืประธานในทีป่ระชมุได ้
เปิดโอกาสใหผู้ถ้ ือหุน้ไดใ้ชส้ิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม และแสดงความ
คดิเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ  รวมทัง้ไดจ้ดบันทกึรายงานการประชมุเพือ่เป็นหลักฐาน  
พรอ้มกับไดเ้ปิดเผยมตทิี่ประชุมต่อผูถ้ือหุน้  หน่วยงานราชการที่เกีย่วขอ้ง  นักลงทุน  
และประชาชนทั่วไปทราบตามแนวทางการเปิดเผยขอ้มลูตามกฎระเบยีบของทางการดว้ย 

10.12 นโยบายดา้นชมุชนและสิง่แวดลอ้ม 

บรษัิทฯ มุ่งเนน้ทีจ่ะปฏบัิตติ่อชุมชนและรักษาสิง่แวดลอ้มดว้ยมาตรฐานสูง  โดยค านงึถงึมลภาวะ
ในการประกอบกิจการ  และความปลอดภัยในสุขภาพของชุมชนซึ่งรวมถึง ชุมชนในองค์กร  ชุมชน
ใกลเ้คียงองค์กร  และชุมชนห่างไกล  ตลอดจนการไดม้ีส่วนช่วยเหลือชุมชน และสังคม  ดว้ยความ
รับผดิชอบอันเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินธุรกจิ  ที่ไดก้ าหนดไวพั้นธกจิขององค์กร  ซึง่บรษัิทฯ ไดน้ า
ศักยภาพขององคก์รมาพัฒนาและด าเนนิกจิกรรมต่างๆ เพือ่สรา้งประโยชน์แก่สังคมอย่างเป็นรูปธรรมและ
ย่ังยนื    โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในเรือ่งความรับผดิชอบตอ่สังคม 

10.13 นโยบายการไมล่ว่งละเมดิทรัพยส์นิทางปัญญา 

บรษัิทฯ ก าหนดนโยบายที่จะปฏิบัตติามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและ
ลขิสทิธิ ์(Intellectual  Property Rights and Copy Rights) โดยดูแลมใิหม้กีารล่วงละเมดิทรัพยส์นิทาง
ปัญญา  กระท าการ หรือแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลขิสทิธิ์  เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของ
ลขิสิทธิ์อย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย  บรษัิทฯ จึงไดจั้ดท าและประกาศใช ้“นโยบายการไม่ล่วงละเมิด
ทรัพยส์นิทางปัญญาและลขิสทิธิ”์  เพือ่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษัิทและบรษัิทย่อย ไดรั้บ
ทราบและถอืปฏบัิตโิดยทั่วกัน สรปุไดด้ังนี ้
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 ตอ้งไม่น าขอ้มูลและความลับของบรษัิทฯ ไม่ว่าจะไดม้ีการจดทะเบียนตามกฎหมาย
เกีย่วกับทรัพยส์นิทางปัญญาหรอืไม่ก็ตาม  หา้มเผยแพร่โดยมไิดรั้บอนุญาตจากบรษัิทฯ 

หรอืผูม้อี านาจหนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบอยา่งเป็นลายลักษณ์อักษร 
 ผลงานและการศกึษาวจัิยใดๆ ทีเ่กดิจากการปฏบัิตงิานตามหนา้ทีท่ีไ่ดรั้บมอบหมาย  หรอื

เป็นงานทีใ่ชข้อ้มลูและงานทีเ่รยีนรูจ้ากบรษัิทฯ และผลตอบแทนทีไ่ดจ้ากงานนัน้ถอืว่าเป็น
ทรัพยส์นิของบรษัิทฯ  พนักงานตอ้งสง่มอบใหก้ับบรษัิทฯ ไมว่า่ขอ้มลู ผลงาน หรอืลขิสทิธิ์
ทีเ่ก็บไวจ้ะอยูใ่นรปูแบบใด 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ ึ่งเกิดจากการมอบหมายใหพ้นักงานพัฒนาขึ้น  บรษัิทฯ เป็น
เจา้ของลขิสทิธิ ์ รวมทัง้ผลประโยชนท์ีไ่ดจ้ากโปรแกรมนัน้ 

 พนักงานตอ้งไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ใดๆ เช่น คัดลอก ท าซ ้า 
ดัดแปลง ท าซ ้า ดัดแปลง เผยแพร่ ผลงานต่างๆ รวมไปถึงซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร ์
พนักงานทีล่ว่งละเมดิทรัพยส์นิทางปัญญามคีวามผดิทางวนัิยและตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 การใชง้านคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตวิ่าดว้ยการ

กระท าความผดิเกี่ยวกับคอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550 หากบรษัิทฯ ตรวจพบการกระท าที่ไม่
ถกูตอ้ง  ถอืเป็นการกระท าผดิทางวนัิย 

 บรษัิทฯ ก าหนดใหพ้นักงานปฏบัิตติามกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับทรัพยส์นิทางปัญญาและ
ลขิสทิธิ ์เช่น กฎหมายเกีย่วกับเครือ่งหมายการคา้  กฎหมายเกีย่วกับสทิธบัิตร กฏหมาย
เกี่ยวกับลขิสิทธิ์  และส่งเสรมิใหม้ีการฝึกอบรมใหค้วามรูก้ับพนักงานในดา้นกฏหมาย
เกีย่วกับทรัพยส์นิทางปัญญา 

 ขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

10.14 นโยบายการบรหิารจัดการความปลอดภัยดา้นสารสนเทศ 

บรษัิทฯ ไดร้่วมกับเครอืข่ายโรงพยาบาลกรุงเทพ  ในการบรหิารงานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
และก าหนดนโยบายและมาตรการรักษาความปลอดภัยและป้องกันภัยของระบบงานดังกล่าว จากความ
เสีย่งต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้  และจัดใหม้คีณะกรรมการบรหิารจัดการความปลอดภัยดา้นสารสนเทศ  ก าหนด
นโยบายการบรหิารจัดการดา้นสารสนเทศ  เพื่อใหก้ารใชค้อมพวิเตอรข์องบรษัิทฯ  และบรษัิทในเครอื 
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมสีูงสุด  รวมทัง้เพือ่ปัญหาที่อาจเกดิขึน้จากการใชใ้นลักษณะทีม่ทีีท่ าใหเ้กดิ
ความเสียหายจากการใชง้าน    ส่งผลใหก้ารปฏิบัตงิานเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ  โดยมีแนวทางการ
ปฏบัิตติามนโยบาย สรปุไดด้ังนี ้

 ระเบยีบการใชง้านทรัพยากรสารสนเทศ 

 การบรหิารจัดการบัญชผีูใ้ชง้านขอ้มลูและระบบสารสนเทศ 

 การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลเพือ่ความมั่งคงปลอดภัยและเชือ่ถอืได ้

 การบรหิารจัดการผูใ้หบ้รกิารภายนอกดา้นสารสนเทศ 

 การรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร ์ใหส้ามารถรับมอืไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 การส ารองขอ้มลู  และการกูค้นืระบบสารสนเทศทีส่ าคัญ 

 การบรหิารจัดการทรัพยส์นิดา้นสารสนเทศ 

 ก าหนดใหม้แีผนการฟ้ืนฟรูะบบงานหากประสบภัยรา้ยแรง 

 การรักษาความปลอดภัยของตัวอปุกรณ์และศนูยค์อมพวิเตอร ์

เป็นตน้ 

10.15 การปฏบัิตติามหลักการก ากับดแูลกจิการทีด่สี าหรับบรษัิทจดทะเบยีน 

คณะกรรมการและผูบ้รหิารไดพ้จิารณาแนวทางหลักการปฏบัิตใินการก ากับดูแลกจิการของตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และน ามาประยุกตใ์หส้อดคลอ้งกับลักษณะการด าเนินธุรกจิและวัฒนธรรม
ขององคก์ร เพือ่ใหอ้งคก์รมคีวามยดืหยุ่นสามารถปรับตัวเขา้กับการเปลีย่นแปลงของสภาพธุรกจิในประเทศ
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และต่างประเทศทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว เชน่ การเปลีย่นเขา้สู่ยุคดจิทิัล เป็นตน้  เพือ่ใหอ้งคก์รมี
ความมั่นคงและมคีณุคา่อยา่งย่ังยนื 

10.16 คา่ตอบแทนของผูส้อบบัญช ี

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบทีบ่รษัิทจ่ายใหแ้ก่บรษัิท ส านักงาน อวีาย จ ากัด ซึง่เป็นผูส้อบบัญชขีอง
บรษัิทในรอบ 3 ปี ทีผ่า่นมา สามารถสรปุไดด้ังนี้ 

หน่วย : บาท 

ปี 
คา่ธรรมเนยีมการตรวจสอบ 

รวม 
บรษัิท บรษัิทในเครอื 

2561 1,450,000   888,000 2,338,000 

2562 1,582,000   972,000 2,554,000 

2563 1,582,000   972,000 2,554,000 

 

 

11. ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

บรษัิทฯ ไดต้ระหนักถงึความรับผดิชอบต่อสังคมหรอื Corporate Social Responsibility (CSR)  และได ้
น ามาเป็นสว่นหนึง่ของแผนการพัฒนาความย่ังยนืขององคก์ร (Sustainability Strategy)  

11.1   การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม 

บรษัิทฯ ประกอบกจิการภายใตห้ลักธรรมและขอ้กฏหมาย โดยมีความมุ่งมั่นพัฒนาองคก์รใหเ้ป็น
องคก์รแห่งคุณค่า  ตระหนักในหนา้ทีค่วามรับผดิชอบในการบรหิารกจิการรักษาพยาบาลดว้ยมาตรฐานสูง
เสนอการบรกิารทีม่คีณุคา่  และสรรหาแพทยแ์ละบคุลากรทางการแพทยท์ีม่ทีักษะและความเชีย่วชาญดแูล
รักษาผูป่้วยหรอืผูรั้บบรกิารเพือ่ใหเ้กดิผลลัพธท์ีด่ทีีสุ่ด  พรอ้มกับส่งเสรมิใหผู้รั้บบรกิารดูแลสุขภาพตนเอง
ทัง้ร่างกายและจติใจภายใตห้ลักการ “เราไม่อยากใหโ้ครป่วย”  ในขณะที่แพทย์และบุคลากรทางการ
แพทยต์อ้งมคีวามสุขและมคีวามพรอ้มในการใหบ้รกิารดว้ยเช่นกัน  และองคก์รพรอ้มทีจ่ะปรับตัวและปรับ
กระบวนการท างานใหเ้ท่าทันกับความตอ้งการของผูรั้บบริการและสภาพแวดลอ้มของธุรกิจอย่าง
คลอ่งแคลว่วอ่งไว 

11.2 การตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชนั 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดก้ าหนดนโยบายการป้องกันและต่อตา้นการทุจรติคอร์รัปชัน  โดยได ้
ประกาศและสือ่สารใหบ้คุลากรภายในบรษัิท  บรษัิทยอ่ย  และบรษัิทรว่มไดรั้บทราบและถอืปฏบัิต ิ เพือ่ให ้
มั่นใจวา่การด าเนนิธุรกจิเป็นไปอยา่งโปรง่ใส  และมคีณุธรรม  โดยก าหนดแนวทางปฏบัิต ิดังนี้ 

1) จัดใหม้กีารประเมนิความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ในการด าเนนิงาน  และมกีารจัดล าดับความเสีย่งที่
เกดิขึน้  เพือ่วางแผนการตรวจสอบภายในและบรหิารจัดการความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ 

2) ก าหนดแนวปฏบัิตเิพือ่ควบคุม และป้องกันความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้  โดยก าหนดหลักการและ
ระเบียบดา้นการจัดซือ้จัดจา้ง  การเบกิจ่าย  การอนุมัติวงเงิน  การบรจิาคเงินเพื่อการกุศล
สาธารณะ  การเลีย้งรับรองหรอืใหข้องขวัญ  รวมทัง้ใหม้รีะบบการควบคุมภายในครอบคลุมทัง้
ดา้นการเงนิ  การบัญช ี การเก็บบันทกึขอ้มูล  รวมถงึกระบวนการอืน่ภายในทีเ่กีย่วขอ้งกับดา้น
บัญชกีารเงนิ  เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ธุรกรรมทางการเงนิดังกลา่วเป็นไปเพือ่วัตถปุระสงคท์ีไ่ดรั้บอนุมัติ

และเพือ่การด าเนนิธุรกจิทีโ่ปรง่ใส เป็นตน้ 

3) สือ่สารนโยบายการป้องกันและตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน ไปยังหน่วยงานตา่งๆ ภายในบรษัิท
ฯ บรษัิทย่อย และบรษัิทร่วม  ผ่านทางช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่  การอบรมพนักงานและระบบ
อนิทราเน็ต เป็นตน้  เพือ่ใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบและน ามาตรการดังกลา่วไปถอืปฏบัิต ิ
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4) คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ ท าหนา้ทีต่รวจสอบและสอบทานใหบ้รษัิทฯ มกีารก ากับ
ดแูลกจิการทีด่อียา่งเพยีงพอ  สอดคลอ้งกับนโยบายทีไ่ดว้างไว ้

5) บรษัิทฯ ไดก้ าหนดใหม้ชีอ่งทางการรายงานหรอืชอ่งทางในการแจง้เบาะแส  หากมกีารพบเห็น
การฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย  ผดิจรรยาบรรณ  หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไป
ทางการทุจรติคอร์รัปชัน  และจัดใหม้ีมาตรการคุม้ครองและบรรเทาความเสียหายใหก้ับ
ผูร้ายงาน  หรอืผูร้อ้งเรยีน  หรอืผูท้ี่ใหค้วามร่วมมอืในการรายงานดังกล่าว (Whistleblower 

Policy) 

6) ประเภทของเรือ่งการแจง้เบาะแสกรณีพบเหตกุารณ์กระท าผดิ 

 เรือ่งการกระท าผดิกฎหมาย ทจุรติ ระเบยีบบรษัิทและจรรยาบรรณของพนักงาน 

 เรือ่งกระท าผดิจรรยาบรรณของกรรมการ 
 เรือ่งกระท าผดิจรรยาบรรณทางการแพทย ์

 เรือ่งความผดิปกตขิองรายงานการทางเงนิ 

 เรือ่งทีม่ผีลกระทบตอ่ชือ่เสยีงและภาพลักษณ์ของบรษัิท 

11.3 การปฏบัิตติอ่แรงงานและการเคารพสทิธมินุษยชน 

บรษัิทฯ ตระหนักถงึความส าคัญของสทิธมินุษชน  จงึก าหนดนโยบายเกีย่วกับสทิธมินุษยชน  โดย
ใหพ้นักงานทุกคนมสีทิธ ิเสรภีาพ และความเสมอภาค  ตลอดจนมโีอกาสกา้วหนา้ในอาชพีการงานตามขดี
ความสามารถ  และศักยภาพของแต่ละบคุคล  ดังนัน้ เพือ่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานเขา้รว่มในการ
เคารพสทิธมินุษยชนและสทิธใินที่ท างานและระบบทั่วทัง้องค์กร  บรษัิทฯ ไดจั้ดท า “นโยบายและแนว
ปฏบัิตเิกีย่วกับสทิธมินุษยชน”  และประกาศใชเ้พือ่ใหรั้บทราบและถอืปฏบัิตโิดยทั่วกัน สรปุไดดั้งนี ้

 บรษัิทฯ สนับสนุนใหพ้นักงานใชส้ทิธขิองตนในฐานะพลเมอืงโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ
และตามกฎหมาย 

 บรษัิทฯ ไมส่นับสนุนกจิการทีล่ะเมดิหลักสทิธมินุษยชนสากลและการทจุรติ 

 พนักงานทุกคนมคีวามเป็นมนุษย ์ ซึง่มโีอกาสเท่าเทยีมกันในการท าหนา้ทีต่ามขอบเขตและ
ความรับผดิชอบทีไ่ดรั้บมอบหมาย  ตามขดีความสามารถและศักยภาพของแตล่ะบคุคล 

 พนักงานทุกคนมโีอกาสเรยีนรูแ้ละพัฒนาศักยภาพของตนเอง มสีทิธเิสรภีาพในการเสนอ
ความคดิเห็นอันเป็นประโยชนต์อ่บรษัิทฯ  และมสีทิธใินการแสดงความเห็นไดเ้ท่าทีไ่มล่ะเมดิ
สทิธเิสรภีาพของผูอ้ ืน่ 

 พนักงานทุกคนจะไม่กระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิหรอืคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรอื
การกระท าตอ่ผูอ้ ืน่บนพืน้ฐานของวัฒนธรรม เชือ้ชาต ิเพศ ศาสนา การศกึษา อาย ุสถานภาพ
สมรส รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์และ/หรอืการแสดงออกทางเพศ ความพกิารทางร่างกาย
และจติใจ รวมถงึความคดิเห็น แนวคดิ และรปูแบบการท างาน 

 บรษัิทฯ ไม่มนีโยบายจา้งแรงงานเด็กทีม่อีายุต ่ากว่า 18 ปี  รวมทัง้ไม่มกีารจา้งแรงงานต่าง
ดา้วผดิกฏหมาย 

 บรษัิทฯ จะปฏบัิตติ่อพนักงานทกุคนอยา่งเท่าเทยีมภายใตบ้ทบัญญัตขิองกฏหมาย ขอ้บังคับ
การท างาน  ขอ้ก าหนดและกฎระเบยีบอืน่ๆ ที่เกีย่วขอ้ง  รวมทัง้เคารพต่อขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และวัฒนธรรมทอ้งถิน่ทีบ่รษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทยอ่ยตัง้อยู่ 

11.4 การเคารพสทิธผิูป่้วย 

บรษัิทฯ ก าหนดแนวทางส าหรับการใหบ้รกิารดูแลรักษาผูป่้วยของกลุ่มโรงพยาบาลสมติเิวช ให ้
เป็นไปในทศิทางเดยีวกัน  โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานสทิธผิูป่้วย และจรรยาบรรณแห่งวชิาชพี ภายในการก ากับ
ดแูลขององคก์รวชิาชพีตา่งๆ ในโรงพยาบาล ดังนี ้
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(1) ก าหนดใหเ้ป็นภารกจิของบคุลากรทกุคนทีจ่ะตอ้งปฏบัิตติาม “ค าประกาศสทิธผิูป่้วย” 
(2) ก าหนดใหม้กีารจัดอบรมบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งกับการดแูลรักษาผูป่้วยใหท้ราบ เขา้ใจ ตระหนักถงึ

ความส าคัญและมคีวามรับผดิชอบในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกับสทิธผิูป่้วยและครอบครัว ความเชือ่และ
คุณค่าส่วนบุคคล  โดยไม่จ ากัดสทิธเินื่องจากเชือ้ชาต ิศาสนา เพศหรอืฐานะ เพือ่ใหผู้ป่้วยทุก
คนเขา้ถงึการดแูลรักษาไดโ้ดยไมจ่ ากัดสทิธ ิ

(3) ก าหนดใหบ้คุลากรปฏบัิตติามนโยบายของโรงพยาบาล 

(4) ก าหนดใหม้กีารมกีารธ ารงไวซ้ ึง่ระบบพัฒนาคณุภาพ เรือ่งสทิธผิูป่้วย รวมทัง้กระบวนการตดิตาม 
ทบทวน และพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ประโยชนข์องผูป่้วย 

(5) ก าหนดใหม้ีการดูแลผูป่้วยตามสทิธทิางกฏหมาย พรบ. สุขภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 2550 ในการ
รักษาความเป็นสว่นตัว อันไมม่ผีลกระทบตอ่การดแูลรักษา 

(6) ใหก้ารรับรอง “ค าประกาศสทิธขิองผูป่้วย” จัดท าและตดิค าประกาศดังกล่าว ตามสถานทีต่่างๆ 
ในโรงพยาบาล  เพือ่ใหท้ัง้บุคลากร ผูป่้วย และญาตไิดรั้บทราบและท าความเขา้ใจ 3 ภาษา คอื 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญีปุ่่ น 

(7) ก าหนดแนวปฏิบัติในการดูแลรักษาตามสิทธิที่จะไดรั้บบรกิาร  โดยไม่มีการเลือกปฏิบัต ิ 
เนือ่งจากความแตกต่างดา้นฐานะ เชือ้ชาต ิสัญชาต ิศาสนา สังคม ลัทธกิารเมอืง เพศ อาย ุและ
ลักษณะของความเจ็บป่วย มกีารตรวจเยีย่มอาการผูป่้วย 

(8) แนวปฏบัิตเิกีย่วกับการรักษาความลับของผูป่้วย 

11.5 การดแูลรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 บรษัิทฯ ไดต้ระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และ
สิง่แวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร อกีทัง้ไดน้ ามาเป็นส่วนหนึง่ของแผนการพัฒนาความย่ังยนืของ
องคก์ร (Sustainability Strategy) ดว้ยวสิัยทัศน์ของสมติเิวชมุ่งมั่นทีจ่ะเป็นผูน้ าดา้นองคก์รสเีขยีว  โดยมี
มาตรการขับเคลื่อนสังคมดว้ยเทคโนโลยีสีเขียว (Green Initiatives) สู่การเป็นองค์กรสีเขียว (Green 

Enterprise) โดยการรเิริม่ปลูกฝังใหก้ับคนในองค์กร (Mindset) การจัดการภายในองค์กร (Operation) 

และกา้วออกไปสูช่มุชนภายนอก (Community) บนความเชือ่มั่นทีว่า่ ธุรกจิสเีขยีว สามารถสรา้งงาน สรา้ง
คุณค่า ลดคารบ์อน และลดการท าลายสิ่งแวดลอ้มได ้ กจิกรรมต่างๆ ที่สมติิเวช ไดด้ าเนินการแลว้ มี
ดังตอ่ไปนี ้
(1) ขวดน ้าดืม่รไีซเคลิได ้ น ้าดืม่สมติเิวชไดเ้ปลีย่นน ้าดืม่แบบถว้ยพลาสตกิพอลโิพรไพลนี (PP) ทีต่อ้ง

ใชห้ลอดเจาะ  เป็นแบบขวดน ้าพลาสติกซึง่ผลิตจากพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (polyethylene 

terephthalate) หรือที่มีชื่อเล่นว่า ขวด PET ซึ่งเป็นพลาสติกที่สามารถน าไปรีไซเคิลต่อได ้ 

โดยทั่วไปขวด PET จะถกูน าไปรไีซเคลิสองทางคอื ท าเป็นเสน้ใยโพลเิอสเตอรส์ าหรับอุตสาหกรรม
สิง่ทอ และน าไปรไีซเคลิเป็นขวดใหม่อกีครัง้ (เฉพาะทีต่่างประเทศ) ซึง่การน าไปใชร้ไีซเคลิทัง้สอง
แบบขวดควรจะไม่มสีผีสมอยู่เลย  เพราะถา้ใชข้วดไม่ใส หรอืเป็นขวดส ี จะท าใหร้ไีซเคลิยาก หรอื
ถา้น าไปรไีซเคลิแลว้จะดูไม่น่าใช ้ ดังนัน้พลาสตกิทีไ่ม่ใส่สอีะไรเลยจะน าไปใชต้่อง่ายที่สุด (และ
ราคาดีที่สุดดว้ย)  ซึง่ทางสมติเิวช ส่งขวดที่เราช่วยกันแยกนี้ใหก้ับบรษัิท พงษ์ส่งเสรมิ รไีซเคลิ 
จ ากัด น าไปรไีซเคลิผสมเป็นใยเสือ้ผา้ และพลาสตกิเกรดบทีีไ่มใ่ชบ้รโิภค 

 ขวด  PET  น ามารไีซเคลิเป็นอะไรไดบ้า้ง 

 ขวด  PET  11  ขวด ผลติเป็นรองเทา้ผา้ใบ 1 คู ่
 ขวด  PET  12  ขวด ผลติเป็นเสือ้ยดื  1 ตัว 

 ขวด  PET  14  ขวด ผลติเป็นถงุเทา้ 1 คู ่
 ขวด  PET  50  ขวด ผลติเป็นเสือ้แจ๊กเกต๊ 1 ตัว 

การแยกขยะขวด PET สามารถท าไดโ้ดยเทน ้าออกจากขวด บบี หรอืเหยยีบขวดน ้าใหม้ขีนาดเล็กลง
เพือ่ลดพืน้ทีข่ยะและทิง้ลงใน “ถังขยะรไีซเคลิ” 
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(2) งดแจกหลอดพลาสตกิดูดน ้าเปลีย่นเป็นหลอดกระดาษแทน  หลอดพสาสตกิเป็นขยะขนาดเล็กทีม่ี
ระยะเวลาในการใชส้ัน้ แต่ใชเ้วลาในการย่อยสลายถงึ 450 ปี หรอืมากกวา่ หากขยะเหล่านี้ไหลลงสู่

ทะเล ย่อมส่งผลกระทบกับสัตวท์ะเลทีก่นิพลาสตกิเขา้ไป พลาสตกิเหล่านี้ไม่สามารถย่อยสลายได ้
ในกระเพาะอาหารของสัตวท์ะเล ซึง่หลอดพลาสตกิเป็นสาเหตหุลักทีท่ าใหส้ัตวท์ะเลเสยีชวีติ 

(3) ตดิตัง้ตูน้ ้าดืม่ สมติเิวชไดต้ดิตัง้สมติิเวชไดต้ดิตัง้จุดบรกิารน ้าดืม่ ทีไ่ดม้าตราฐานปลอดภัยไว ้ทัง้ 

สมติเิวช สุขุมวทิ และศรนีครนิทร ์  เพือ่รณรงคใ์หผู้รั้บบรกิารน าแกว้น ้าดืม่มาใชเ้องและเป็นการลด
ปรมิาณขยะ 

(4) การตดิตัง้จุดแยกขยะ สมติเิวช ไดร้ณรงคใ์หผู้รั้บบรกิารใหค้วามส าคัญในเรือ่งการแยกขยะ เพือ่ง่าย
ต่อการน าไปก าจัด และน าไปรไีซเคลิ โดยจัดตัง้ไวท้ัง้หมด  7 จุด ณ โรงพยาบาลสมติเิวช สุขุมวทิ
และศรนีครนิทร ์
 ขยะเปียก ยอ่ยสลายได ้(สเีขยีว) : เศษอาหารตา่งๆ ใบไมซ้ ึง่ยอ่ยสลายได ้

 ขยะขวดน ้ารไีซเคลิ (สเีหลอืง) : ขวดน ้าทีส่ะอาดหรอืลา้งท าความสะอาดแลว้ 

 ขยะกระดาษรไีซเคลิ (สเีหลอืง) : กระดาษแหง้ 

 ขยะทั่วไป ย่อยสลายยาก (ถังสีน ้าเงนิ) : เช่น กระดาษทิชชู่  ภาชนะปนป้ือนอาหารโฟม 
ถงุพลาสตกิ ฟอยล ์หลอด ซองขนม ซองบะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู 

โดยมแีผนจะขยายไปยังจุดตา่งๆ ใหค้รอบคลมุมากขึน้  

(5) รณรงคง์ดรับถุงกระดาษเพือ่ลดภาวะโลกรอ้น ถงึแมว้่าสมติเิวชจะใชถุ้งยาเป็นกระดาษและใชห้มกึ 
Soy Ink ทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม และใชเ้วลาในการย่อยสลาย 2-5 เดอืน แต่คุณรูไ้หมว่าการใชถุ้ง
กระดาษก็เป็นการเพิม่ขยะบนโลกและมลพษิทางสิง่แวดลอ้ม 

(6) รว่มกันลดปรมิาณขยะในการเขา้พักทีห่อ้งพักผูป่้วยใน  ส าหรับสิง่อ านวยความสะดวกในหอ้งน ้าของ
หอ้งพักผูป่้วยใน เชน่ ขวดแชมพู ขวดสบู่ แปรงสฟัีน กลายเป็นขยะจ านวนมากในแต่ละเดอืน อกีทัง้
ยังส่งผลใหส้ิน้เปลอืงทรัพยากรในการก าจัดขยะ ดังนัน้สมติเิวชไดข้อความร่วมมอืจากผูรั้บบรกิารทุก
ทา่น ในการแจง้ความจ านงว่า ทา่นเลอืกทีจ่ะรับหรอืไมรั่บอุปกรณ์ภายในหอ้งน ้า เพือ่เป็นการลดขยะ
และรว่มกันรักษ์โลกไปกับสมติเิวช 

(7) ลดการหุม้พลาสตกิภาชนะใส่อาหารภายในหอ้งพัก  สมติเิวชลดการใชพ้ลาสตกิห่อหุม้ภาชนะใส่

อาหารในหอ้งพัก ดว้ยการน าไปใส่ในกล่องทีผ่่านการท าสะอาด ปลอดภัย  เป็นการลดกระดาษหุม้
พลาสตกิไดถ้งึ 20,000 ชิน้ตอ่เดอืน 

(8) การรณรงค์ลดรับ Health Report Book ดว้ยการดูในแอปพลเิคชันสมติเิวช พลัส เพื่อลดปรมิาณ
กระดาษและยังสามารถดูผลไดต้ลอดเวลา โดยผูรั้บบรกิารสามารถดูผลรายงานผลตรวจสุขภาพ 
(Health Report )ไดใ้นแอปพลเิคชนัสมติเิวช พลัส 

(9) แบบสอบถามเปลีย่นจากกระดาษเป็นอเิล็กทรอนคิ จากเดมิสมติเิวชใชแ้บบสอบความพงึพอใจของ
ผูรั้บบรกิารในรูปแบบกระดาษ  ตัง้แต่เดอืนมนีาคม เป็นตน้ไป เราไดเ้ปลีย่นเป็นการสแกน QR Code  

เพือ่ลดการใชก้ระดาษ โดยเราจะสามารถลดกระดาษได ้89,200 แผน่ตอ่ปี 

(10) ขอความร่วมมือรา้นคา้ต่างๆ ในโรงพยาบาลร่วมกันรณรงค์ลดการแจกถุงพลาสติกและหลอด
พลาสตกิ  นอกจากนี้เราเชือ่ว่า การเปลีย่นแปลงที่ดทีี่สุด คือ เริม่ที่ตัวเราเองก่อน เราจงึพยายาม
ปลกูฝังเรือ่งเหลา่นีโ้ดยเริม่จากคนในองคก์ร โดยมกีารรณรงคใ์หพ้นักงานรว่มกัน 

 การจัดตัง้คณะกรรมการ 5 ส. เพือ่การดูแลและปฎบัิตงิานไดอ้ยา่งทั่วถงึ 

 พกกลอ่งขา้ว แกว้น ้า มาใสอ่าหาร 
 ใหย้มืถงุผา้ในการซือ้สนิคา้ 

 ใชน้ ้า – ไฟ อยา่งประหยัด 

 รณรงคใ์หปิ้ดคอมพวิเตอร ์เมือ่ไมใ่ชง้าน 
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 สมติเิวชไดร้่วมกับโครงการปันกัน ตัง้กล่องบรจิาคเพือ่ปันสนิคา้ทีไ่ม่ใชแ้ลว้เป็นทุนการศกึษา
ใหน้อ้งๆ โดยในปีที่ 2563 พนักงานสมิติเวชร่วมกันปันสนิคา้ไดท้ั ้งหมด 5,773 ชิน้ มูลค่า 

356,840 บาท 

 กจิกรรมรวมถงุลดถังขยะในชัน้ส านักงาน 1 หอ้งตอ่ 1 ถัง เพือ่ชว่ยกันลดถงุขยะ100,000ใบ/ปี 

 กจิกรรม 5 ส. 
(11) เปลีย่นเครือ่ง MRI รุ่น1.5 Tesla  ทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม -ทีช่ว่ยลดก๊าซฮเีลยีมเหลอืเพยีง 7 ลติร  

ชว่ยลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มจากการลดการใชแ้กส๊ฮเีลยีม 

11.6 นโยบายการรว่มพัฒนาสังคมหรอืชมุชน 

(1)  การจัดตัง้กองทนุ New Life เพือ่ชว่ยเหลอืผูป่้วยเด็กใหไ้ดม้โีอกาสไดรั้บการรักษาจากผูเ้ชีย่วชาญ จน
สามารถใชช้วีติไดอ้ยา่งมคีณุภาพ โดยมโีครงการภายใตก้องทนุ New Life ดังนี ้
 “กองทุนสมติเิวช  เพือ่ชวีติใหม่หัวใจเด็ก” จัดตัง้ขึน้เพือ่ช่วยเหลอืผูป่้วยเด็กโรคหัวใจทีข่าด

แคลนทุนทรัพย์ตั ้งแต่ปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรกิารผ่าตัดและรักษาโดยไม่คิด
ค่าใชจ้่ายแก่ผูป่้วยเด็กโรคหัวใจทีข่าดแคลนทุนทรัพย ์ ใหม้โีอกาสไดรั้บการรักษาและเตบิโต

อย่างแข็งแรง โดยไดใ้หก้ารผ่าตัดแก่ผูป่้วยเด็กแลว้รวม 181 ราย จนมีสุขภาพแข็งแรง 
สามารถใชช้วีติไดอ้ยา่งปกต ิ ซึง่ไดม้ปีณธิานอยา่งแน่วแน่ในการด าเนนิการตอ่ไป 

ในการนี้ โรงพยาบาลเด็กสมติเิวชไดร้่วมมอืกับบรษัิท ไทยประกันชวีติ จ ากัด (มหาชน)  
จัดโครงการ “หนึง่คนใหห้ลายคนรับ” ระดมทุนเพือ่ไปใชใ้นการผ่าตัดหัวใจใหก้ับเด็กพกิารแต่
ก าเนิดซึง่ขาดทุนทรัพย์  โดยในปี 2563 บรษัิท ไทยประกันชีวติ มอบเงินเขา้กองทุนเป็น
จ านวนเงนิ 1,000,000 บาท 

 “กองทุนสมติเิวช เพือ่ชวีติใหม่ไขกระดูกเด็ก” จัดตัง้ขึน้โดยอาศัยความพรอ้มดา้นทีมแพทย์
ผูเ้ชีย่วชาญในดา้นการปลูกถ่ายไขกระดูกและเครือ่งมอือุปกรณ์ทางการแพทยท์ี่ทันสมัย  จงึ
มุ่งเนน้การรักษาโรคทางพันธุกรรมในเด็ก เช่น โรคเลอืด และโรคมะเร็ง  ทีส่ามารถรักษาให ้
หายขาดไดโ้ดยการปลกูถา่ยไขกระดกู   โดยกองทนุสมติเิวชไดใ้หบ้รกิารปลกูถา่ยไขกระดกูแก่
เด็กจ านวน 7 ราย 

 กองทุนสมติเิวช เพื่อชวีติใหม่ แกไ้ขกระดูกหลังคด ก่อตัง้เมือ่ปี พ.ศ. 2559 เพื่อช่วยเหลือ
ผา่ตัดรักษาผูป่้วยเด็ก  จนถงึวัยรุน่ทีป่ระสบกับภาวะโรคกระดกูสันหลังคดทีข่าดแคลนทนุทรัพย ์ 
โดยปัจจุบันผา่ตัดใหก้ับเด็กไปแลว้ 27 ราย 

(2) มอบอปุกรณ์ TytoCare เครือ่งตรวจสขุภาพระยะไกลให ้รพ.รัฐ ลดเสีย่งโควดิ -19   
โรงพยาบาลสมติเิวชและเครอืข่าย BDMS ไดม้อบอุปกรณ์ Tytocare  ซึง่เป็นนวัตกรรมใหม่

เพื่อใชใ้นการตรวจวนิิจฉัยและการรักษาโรค  โดยเฉพาะอย่างยิง่เหมาะกับโรค COVID-19 ใหแ้ก่
ภาครัฐ จ านวน 200 ชุด  ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีการรับมอบอุปกรณ์  พรอ้มดว้ย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรี ว่าการกระทรวง มหาดไทย  และมอบหมายให ้
ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ แพทยห์ญงิสมศร ี เผ่าสวัสดิ ์นายกแพทยสภา เป็นผูแ้ทนของภาครัฐ ในการ
ส่งมอบอุปกรณ์รวม 200 ชุด เรยีบรอ้ยแลว้ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ศกนี้   เพื่อน าไปจัดสรรใหแ้ก่
โรงพยาบาลต่างๆ ไดแ้ก่  โรงพยาบาลศริริาช โรงพยาบาลรามาธบิดีจักรนีฤบดนิทร ์โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์  ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องครักษ์  

โรงพยาบาลธรรมศาสตร ์รวม 100 ชุด  และอกีจ านวน 100 ชดุ เพือ่มอบใหแ้ก่กรมสนับสนุนบรกิาร
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลราชวถิ ีโรงพยาบาลบางบัวทอง 2  สถาบันบ าราศนราดูร  
โรงพยาบาลสชิล จังหวัดนครศรีธรรมราช อุปกรณ์ Tytocare เป็นอุปกรณ์ใชใ้นการตรวจสุขภาพ
ลักษณะ Teleconsultation  สามารถตรวจวัดไข ้ฟังเสียงปอด ดูการอักเสบที่ล าคอ ลิ้นไก่ ต่อม
ทอนซลิ ตรวจการอักเสบ การตดิเชือ้ภายในหู  วัดการเตน้ของหัวใจ รวมถงึดูการอักเสบของผื่น
ผวิหนังดว้ย  โดยสามารถถา่ยภาพและวดิโีอเก็บไวไ้ด ้ ชว่ยใหแ้พทยส์ามารถทราบอาการของผูป่้วย
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ที่อยู่ห่างไกลไดอ้ย่างทันที ดว้ยระบบ Online แบบ Real time ซึง่เครือ่ง Tytocare นี้ ไดผ้่านการ
รับรองจากองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมรกิา (FDA) และส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.)  ดังนัน้ อุปกรณ์ Tytocare  ดังกล่าวจงึเหมาะอย่างยิง่ในการตรวจคัดกรองและ
ตรวจรักษาโรคตดิเชือ้ COVID-19  ที่ก าลังระบาดอยู่ในขณะนี้  สามารถลดความเสีย่งตดิเชือ้ของ
บคุลากรทางการแพทยจ์ากการสัมผัสและตรวจรักษาผูป่้วยในระยะใกล ้ ชว่ยแกปั้ญหาการขาดแคลน
บุคลากรทางการแพทย์รวมถึงลดปรมิาณการใชอุ้ปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personnel 

Protection Equipment (PPE))  นอกจากนี้  ช่วยใหป้ระชาชนผูอ้ยู่ห่างไกลเขา้ถึงบริการทาง
การแพทยโ์ดยไมต่อ้งเขา้มาโรงพยาบาลอกีดว้ย 

(3) “Health Station by Samitivej” โดยสมติเิวชไดส้นับสนุนการส่งเสรมิสุขภาพของนักป่ันจักรยาน 
ทีม่าใชบ้รกิาร “สนามป่ันจักรยานเจรญิสุขมงคลจติ” ลู่ป่ันจักรยานระยะทาง 23.5 กโิลเมตร ที่ได ้
มาตรฐานระดับโลกและเป็นลูป่ั่นจักรยานกลางคนืแห่งแรกของโลก โดยจัดหอ้งปฐมพยาบาลฉุกเฉิน 

ประกอบดว้ยทมีพยาบาล พรอ้มเครือ่งมอืแพทยใ์นการช่วยชวีติเบือ้งตน้ทีท่ันสมัยครบครัน รวมถงึ  
Motorlance  รถมอเตอร์ไซค์ฉุกเฉิน มาบรกิารประจ าสนามทุกวันเพื่อความคล่องตัว เพื่อเขา้ถึง

ผูบ้าดเจ็บในสถานที่เกิดเหตุไดอ้ย่างทันท่วงที  พรอ้มกับเชื่อมระบบ Tele Health เขา้กับศูนย์
รถพยาบาลฉุกเฉนิทีส่ามารถสง่ตอ่ผูป่้วยมายังโรงพยาบาลไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

(4) โรงพยาบาลสมิตเิวช มีนโยบายสนับสนุนการเลี้ยงลูกดว้ยนมมารดาอย่างครบวงจร  ซึง่เป็นการ
ส่งเสรมิใหท้ารกไดรั้บคุณค่าอาหารจากนมมารดาอันเป็นพืน้ฐานของสุขภาพทีด่มีภีูมคิุม้กันโรคและ
แข็งแรงจนเตบิใหญ ่

(5) โรงพยาบาลสมติเิวชร่วมกับมูลนธิริาชานุกูล มอบเงนิบรจิาคชว่ยเหลอืเด็ก ซนิโดรม และรว่มรณรงค์
ป้องกันความเสีย่งการเกดิดาวนซ์นิโดรมในทารกแรกเกดิ 

(6) โรงพยาบาลสมิตเิวช สุขุมวทิ มอบชุดคลอดฉุกเฉินจ านวน 30 ชุด ใหก้ับต ารวจจราจรโครงการ
พระราชด าร ิเพือ่ใชใ้นกรณีคลอดดบุตรฉุกเฉิน ก่อนถงึโรงพยาบาล  ชว่ยอ านวยการสะดวกใหบ้คุคล
ทีท่ าคลอด ชว่ยลดการตดิเชือ้  เพิม่ความปลอดภัยใหแ้ม–่ลกู กอ่นถงึมอืแพทย ์

11.7 การสง่เสรมิวัฒนธรรมและศาสนา 

สมติเิวชใหค้วามส าคัญในเรือ่งของวัฒนธรรมและศาสนาทัง้ศาสนาพุทธและศาสนาอื่น  ซึง่ผูท้ ี่
เกีย่วขอ้งเคารพศรัทธา  โดยจัดกจิกรรมเพือ่เป็นการสบืสานและสง่เสรมิมาโดยตลอดสรปุไดดั้งนี ้

(1)  กจิกรรมดา้นวัฒนธรรม :  จัดงานสงกรานต ์จัดกจิกรรมสรงน ้าพระ เพือ่ความเป็นสริมิงคล  
รดน ้าด าหัวผูใ้หญ ่และเชญิชวนเจา้หนา้ทีแ่ตง่กายในชดุไทย เป็นตน้ 

(2) กจิกรรมดา้นศาสนา :  
 กจิกรรมท าบุญขึน้ปีใหม่   งานท าบุญเนื่องในโอกาสครบรอบการด าเนินงานเป็น

ประจ าทกุปี  
 พิธีทอดผา้ป่าสามัคคีแด่วัดป่าอภัยคีรี สาขาของวัดหนองป่าพง ตัง้อยู่ที่ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา รวมถงึการท าบุญในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลอืน่ๆ ทางศาสนาเพือ่
ความเป็นสริมิงคลอกีดว้ย 

(3) กจิกรรมอืน่ๆ :  บรษัิทฯ ไดจั้ดกจิกรรมส่งเสรมิวัฒนธรรมต่างชาตเิพือ่ผูป่้วยหรอืผูรั้บบรกิาร
ชาวตา่งชาต ิซึง่เป็นการเอาใจใสแ่ละสง่เสรมิการรักษาพยาบาลแบบองคร์วมดว้ย เชน่ 

 เทศกาลตรษุจนี  แจกสม้มงคลใหก้ับผูรั้บบรกิาร 
 เทศกาลสงกรานต ์ แจกผา้ไทย 

 เทศกาลครสิตม์าส ประดับตกแตง่ตน้ครสิตม์าส 

 เทศกาลส าคัญของชาวญีปุ่่ น เช่น  ฮนิะมะสรึ ิเทศกาลวันเด็กผูห้ญงิ โดโดโมะโนฮ ิ
เทศกาลวันเด็กผูช้าย และทานาบาตะมัตสริ ิเทศกาลขอพรจากดวงดาว 
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11.8 รางวัลแหง่ความส าเร็จ 

การท างานดว้ยความรับผดิชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนส าคัญประการหนึ่งทีท่ าใหส้มติเิวช

ไดรั้บรางวัลอันทรงเกยีรตจิากองคก์รในประเทศและต่างประเทศตา่งๆ เสมอมา  น ามาซึง่ก าลังใจแก่องคก์ร  
คณะแพทยแ์ละบุคลากรในการปฏบัิตหินา้ทีอ่ย่างเขม้แข็งต่อไป โดยในปี 2563 บรษัิทฯ ไดรั้บมอบรางวัล 
ดังนี ้ 

 บริษัทฯ รับรางวัล Hospital of the year – Thailand  จากHealthcare Asia Awards 2020 
ในเดือนเมษายน 2563 เป็นองค์กรดีเลิศแห่งปีของเอเซียภายใตแ้นวคิด Organization of 

Value องคก์รแหง่คณุคา่ 

 บริษัทฯ ไดรั้บรางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2020  ในสาขา Thai Digital 

Champion for Business Model Innovation ตอกย ้าความเป็นผูน้ าดา้น Hospital Innovation 

มอบใหก้ับบรษัิททีพ่ลกิแนวคดิ สรา้งความย่ังยนืในธุรกจิผ่านระบบดจิทิัล ในการบรหิารจัดการ 
จากสมาคมการจัดการธุรกจิแหง่ประเทศไทย เมือ่วันที ่8 ตลุาคม 2563 

 โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ไดรั้บรางวัลจาก Global Health Award 2020 ระดับเอเซีย

แปซิ ฟิ ก  Samitivej Hospital : Best Hospital of the Year in Thailand 2020 รับ ราง วัล
ชนะเลศิ โรงพยาบาลยอดเยีย่มแห่งปี 2020  ตอกย ้ามาตรฐานการดูแลรักษา ความเชีย่วชาญ
ทางการแพทย ์จนไดรั้บความเชือ่มั่นและไวว้างใจจากกลุ่มคนไขท้ัง้ในประเทศและในระดับ
เอเซยีแปซฟิิก 

 โรงพยาบาลสมติเิวช สุขุมวทิ รับรางวัลโรงพยาบาลตน้แบบภาคเอกชนท ากจิกรรมวชิาการ 
สูงสุดอันดับ 1 แสดงใหเ้ห็นถงึความวริยิะ อุตสาหะ และเสยีสละ ในงานครบรอบ 20 ปี ศูนย์
การศกึษาตอ่เนื่องของแพทย ์(ศ.น.พ.)  เมือ่วันที ่15 กันยายน 2563  ณ กระทรวงสาธารณสุข 
จังหวัดนนทบรุ ี

 โรงพยาบาลสมติเิวช สุขุมวทิ ไดรั้บรางวัลดเีด่นดา้นการจัดการความเหมาะสมทางการแพทย์ 
SMART Hospital Awards 2020 : Utilization Management Awards  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 
63 จากบรษัิท กรงุเทพประกันชวีติ มอบใหก้ับโรงพยาบาลทีม่มีาตรฐานการดูแลรักษาทางการ
แพทยท์ีม่มีาตรฐานสากลใหบ้รกิารทีด่เียีย่ม มกีารประสานงานระหว่างกันดว้ยความราบรืน่ มี
ประสทิธภิาพทัง้ประกันรายสามัญและประกันกลุม่ 

 กลุ่มโรงพยาบาลสมติเิวช รับ 3 รางวัล  โรงพยาบาลทีใ่หบ้รกิารดา้นประกันสุขภาพยอดเยีย่ม  
Muang Thai Life Assurance Award Hospital 2019  มอบใหก้ับโรงพยาบาลคูส่ัญญาทีไ่ดรั้บ
การยกย่องว่าเป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นการประกันสุขภาพร่วมกับบรษัิทฯ  ไดอ้ย่างยอดเยี่ยม 
ยกระดับการใหบ้รกิารดา้นประกันสุขภาพ มกีารบรกิารเป็นเลศิ ตอบสนองความตอ้งการของ
ผูรั้บบรกิารไดอ้ยา่งด ี

 รางวัลชนะเลศิอันดับ 1 ดา้นรเิริม่ เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม ่ร.พ.สมติเิวช สขุมุวทิ 

 รางวัลชนะเลศิอันดับ 1 ดา้นความรว่มมอืระหวา่งองคก์ร  ร.พ. สมติเิวช ศรนีครนิทร ์
 รางวัลชนะเลศิอันดับ 3 ดา้นการดแูลเอาใจใสอ่ยา่งเป็นเลศิ ร.พ. สมติเิวช ชลบรุ ี

ในเดอืนมนีาคม 2563 

 รับรางวัลเกียรตยิศดา้นความร่วมมือเป็นเลิศ Best Corporate Award Year 2019 (Receive 

the  2019 Best Corporate Hospital Award for their Excellence in Collaboration) จาก 

บรษัิท อนิเตอร ์พารท์เนอร ์แอสซศิแตน้ซ ์จ ากัด เมือ่วันที ่19 สงิหาคม 63 มอบใหก้ับแผนก
ประกันต่างประเทศของโรงพยาบาลสมติเิวช สุขุมวทิ และ โรงพยาบาลสมติเิวช ศรนีครนิทร ์ 
ทีด่แูลผูรั้บบรกิารซึง่เป็นลกูคา้ของบรษัิทประกันฯ เป็นอยา่งด ี
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12. การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

บรษัิทฯ ไดต้ระหนักและใหค้วามส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในขององคก์ร  จงึไดก้ าหนดนโยบายและ

หลักปฏบัิตใินการประกอบกจิการในทุกระบบงาน  รวมถงึการใหบ้รกิารรักษาพยาบาล และการปฏิบัตงิานระบบ
สนับสนุนการบรกิารทุกส่วน เช่น การจัดซือ้ การจัดจา้ง การอนุมัตกิารจ่ายเงนิ และการด าเนินงานของฝ่ายการ
พนักงาน เป็นตน้  และคณะกรรมการบรษัิทฯ ไดรั้บทราบผลการตรวจตดิตามการด าเนนิงานในภาพรวมเป็นระยะอกี
ดว้ย 

12.1 ความเห็นของคณะกรรมการเกีย่วกับการควบคมุภายใน 

ในปี 2563 คณะกรรมการไดรั้บทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบว่าระบบงานของบรษัิทฯ 
มมีาตรการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอและเหมาะสม โดยไม่พบประเด็นทีม่สีาระส าคัญอันอาจ
มีผลต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในและระบบบรหิารความเสี่ยงของกจิการ รวมทัง้การจัดท า
รายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูล เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชทีีไ่ดรั้บรองทั่วไปและตาม
เงือ่นไขของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

12.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

โปรดดรูายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในหนา้ที ่4 

12.3 การตรวจสอบภายใน 

บรษัิทฯ ก าหนดนโยบายและมาตรการควบคุมภายใน  เพือ่สอบทานการปฏบัิตงิานในระบบงานทุก
ระบบ  เพือ่ใหก้ารบรกิารเป็นไปอย่างมคีุณภาพและประสทิธภิาพ  โดยมผีูรั้บผดิชอบในการตดิตามผลการ
ด าเนินงานสอบทานการปฏบัิตงิาน  ตดิตามแกไ้ขเมือ่พบขอ้บกพร่องและพัฒนาป้องกันขอ้ผดิพลาดหรอื
ความเสี่ยงอันน ามาซึ่งความไม่พึงพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร  หรือผลกระทบต่อองค์กรในทุกดา้น  ซึ่งมี
ผูเ้กีย่วขอ้งหลักในการตรวจตดิตามการปฏบัิตงิานภายใน สรปุไดด้ังนี้ 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ :  คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บการแตง่ตัง้และมอบหมายหนา้ทีจ่าก
คณะกรรมการบรษัิทฯ ใหท้ าหนา้ที่สอบทานใหม้ีการรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและ
เพยีงพอ  และสอบทานใหบ้รษัิทฯ มรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ  
รวมทัง้อืน่ๆ ทีร่ะบไุวข้า้งตน้ 

(2) คณะกรรมการบรหิารคุณภาพและความปลอดภัย (QPSC) : ประกอบดว้ยผูบ้รหิารระดับสูง 
และผูบ้รหิารฝ่ายงานต่างๆ  ปฏบัิตหินา้ทีเ่ป็นองคค์ณะพจิารณาก าหนดนโยบายและเป้าหมาย
ของนโยบายคุณภาพการปฏิบัตงิาน  ควบคุมและก ากับในการน านโยบายคุณภาพและการ
ควบคุมภายในสู่การปฏิบัตใิหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย  จัดใหม้กีารตดิตามทบทวนและก าหนด
ดัชนีชีวั้ดดา้นต่างๆ  และใหม้กีารพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  ซึง่คณะกรรมการจะจัดใหม้ีการ
ประชมุอยา่งนอ้ยปีละ 10 ครัง้ 

(3) คณะท างาน Internal Quality Survey (IQS) :  ประกอบดว้ยเจา้หนา้ที่ระดับผูจั้ดการแผนก 

ขึน้ไป  ที่ไดผ้่านการฝึกอบรมเรื่องมาตรฐานและการตดิตามงาน  ท าหนา้ที่ตรวจติดตาม
คณุภาพและการควบคมุภายในระบบงานตา่งๆ  ซึง่จัดใหม้กีารตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีละ 4 ครัง้ 

(4) หน่วยงานภายนอก (Outsource) : บรษัิทฯ ว่าจา้งผูท้ าหนา้ที่ตรวจสอบกจิการภายในเป็น
ระยะๆ เพือ่ท าหนา้ทีต่รวจสอบและประเมนิการควบคมุภายในของระบบงานต่างๆ ของบรษัิทฯ   
ซึง่จะคัดเลอืกจากบุคคลภายนอกผูม้ปีระสบการณ์และมคีุณสมบัตเิหมาะสม  โดยไดรั้บความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการสรรหาผูท้ าหนา้ที่ดังกล่าว  รวมถงึการก าหนด
ขอบเขตการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบอกีดว้ย  โดย
ในปี 2560  บรษัิทฯ ไดม้อบหมายใหบ้รษัิท แอคเคาน์ติง้ เรฟโวลูชั่น จ ากัด ท าหนา้ที่เป็น 

ผูต้รวจสอบภายในของบรษัิท  ซึง่ไดป้ฏบัิตหินา้ทีต่ามขอบเขตการตรวจสอบทีก่ าหนด   
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12.4 การบรหิารความเสีย่ง 

บรษัิทฯ ไดใ้หค้วามส าคัญเกีย่วกับการบรหิารความเสีย่งเป็นอย่างมาก  โดยบรษัิทฯ  ไดก้ าหนด

นโยบายการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) จัดใหม้กีารประเมนิความเสีย่งของกจิการ  ก าหนด
มาตรการป้องกันและลดความเสีย่งในดา้นการด าเนนิงานในทุกดา้น  ไดจั้ดตัง้คณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่ง  ท าหนา้ทีค่น้หา  ประเมนิความเสีย่ง  จัดการความเสีย่ง  ก าหนดบทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ
ในการปฏบัิตงิานทุกระดับ  และจัดท ากรมธรรมป์ระกันภัยในการประกอบธุรกจิ  เพือ่ลดโอกาสและปรมิาณ
ความสญูเสยีตา่งๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการรักษาพยาบาล 

13.  รายการระหวา่งกนั 

13.1  ปรมิาณรายการในรอบปี 2563 

รายการทั่วไปของบรษัิท สมติเิวช จ ากัด (มหาชน)  
(1)  รายการรับ  

                                          หน่วย : พันบาท  

มูลคา่รบัรวม 

บรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง ความสมัพันธ ์ บรกิาร
รักษาพยาบาล 

บรกิารตรวจ
วเิคราะห ์

ยา และ
เวชภัณฑ ์

บรหิารงาน บรกิารอืน่ เงนิปันผลรับ ดอกเบีย้รับ 

1. บมจ. กรงุเทพดสุติเวชการ บรษัิทใหญ ่ 2,400 65 548 426 1,431 - 4,059 

2. บจก.เนชัน่แนล เฮลทแ์คร ์ซสิเท็มส ์ บรษัิทรว่ม 24 5 - - 3,887 15,782 - 

3. บจก. สมติเิวช ศรรีาชา บรษัิทยอ่ย 2,883 79 27 20,778 574 105,225 - 

4. บจก. เออรว์ิง่ เชอรเิดน เอส อ ี บรษัิทยอ่ย - - - - 7,200 19,996 - 

5. บจก. เฟิสท ์เฮล็ธ ฟู้ด บรษัิทยอ่ย 1,455 152 - - 641 4,200 - 

6. บจก. เอส ว ีโฮลดิง้ บรษัิทยอ่ย - - - - 144 - - 

7. Samitivej International Co.,Ltd. บรษัิทยอ่ย - - 631 - -4 - - 

8. บจก. ดจิทิัล เฮลธ ์เวนเจอร ์ บรษัิทยอ่ย 549 73 - - 26 - - 

9. บจก. สมติเิวช ชลบรุ ี กจิการที่

เกีย่วขอ้งกัน 
689 36 29 9,644 103 - - 

10. บจก. บเีอน็เอช เมดเิคลิ เซน็เตอร ์ กจิการที่

เกีย่วขอ้งกัน 
354 13 137 - 32 - - 

11.  บมจ. ธนบรุ ีเมดเิคลิ เซน็เตอร ์ กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

1,247 80 25 6,923 48 - - 

12.  บจก. เอน็ เฮลท ์พยาธวิทิยา กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

14 30,588 - - - - - 

13.  บจก. กรนีไลน์ ซนิเนอรจ์ี ้ กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

212 166 - - 9,321 - - 

14.  บจก. โรงพยาบาลกรงุเทพระยอง กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

95 19 - - - - - 

15.  บจก. โรงพยาบาลกรงุเทพภเูก็ตอนิเตอร ์   
  เนชัน่แนล 

กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

150 9 - - - - - 

16.  บจก. โรงพยาบาลกรงุเทพภเูก็ต กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

7 - - - - - - 

17.  บจก. โรงพยาบาลกรงุเทพหาดใหญ ่ กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

- - 56 - - - - 

18.  บจก. โรงพยาบาลกรงุเทพสนามจันทร ์ กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

2 - 3 - - - - 

19.  บจก. โรงพยาบาลกรงุเทพพระประแดง กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

-9 -1 6 - - - - 

20.  บจก. โรงพยาบาลกรงุเทพพัทยา กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

663 18 - - - - - 

21.  บจก. โรงพยาบาลกรงุเทพราชสมีา กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

38 13 4 - - - - 

22.  บจก. โรงพยาบาลกรงุเทพอดุร กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

- - 1 - 17 - - 

23.  บจก. โรงพยาบาลกรงุเทพขอนแกน่ กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

- - 59 - - - - 

24.  บจก. โรงพยาบาลกรงุเทพเชยีงใหม ่ กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

- - 18 - - - - 
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มูลคา่รบัรวม 

บรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง ความสมัพันธ ์ บรกิาร
รักษาพยาบาล 

บรกิารตรวจ
วเิคราะห ์

ยา และ
เวชภัณฑ ์

บรหิารงาน บรกิารอืน่ เงนิปันผลรับ ดอกเบีย้รับ 

25.  บมจ. โรงพยาบาลศรรีาชานคร กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

- 360 - - - - - 

26.  บจก. โรงพยาบาลพญาไท 1 กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

13 14 - - 5 - - 

27.  บจก. โรงพยาบาลพญาไท 2 กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

40 - 2 - - - - 

28.  บจก. เปาโล เมดคิ กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

- 107 - - - - - 

29.  บจก. โรงพยาบาลกรงุเทพสรุาษฎร ์ กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

- - 2 - - - - 

30.  บมจ. โรงพยาบาลบ ารงุราษฏร ์ กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

- 2 - - - - - 

31.  บจก. เปาโล สมทุรปราการ กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

24 3 - - - - - 

32.  บจก. บดีเีอ็มเอส เทรนนิง่ กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

- - - - 16 - - 

33.  บมจ. การบนิกรงุเทพ กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

163 3 - - - - - 

34.  บจก. เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส์ กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

- 16 - - - - - 

35.  บจก. รชิเนส แอน เวลตี ้ กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

- - - - 264 - - 

36.  บจก. ดจิทิัล เวนเจอรส์ กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

170 93 - - - - - 

37.  บจก. วทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย กจิการที่

เกีย่วขอ้งกัน 
1,768 98 - - - - - 

38.  บจก. กรงเทพประกันสขุภาพ กจิการที่

เกีย่วขอ้งกัน 
1 2 - - - - - 

39.  บจก. ไทยน ้าทพิย ์ กจิการที่

เกีย่วขอ้งกัน 
22 - - - - - - 

40.  บมจ.แอสเสท เวริด ์คอป กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

10 21 - - - - - 

41.  Bangkok Helicopter Services Co.,Ltd. กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

- - - - 31 - - 

42.  บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย ์ กจิการที่

เกีย่วขอ้งกัน 
1,608 1,120 - - 26 - - 

 

(2) รายการจ่าย  

หน่วย : พันบาท 

มูลคา่จา่ยรวม 

บรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง ความสมัพันธ ์ บรกิารรักษา 

พยาบาล 

บรกิารตรวจ
วเิคราะห ์

ยาและ
เวชภัณฑ ์

บรหิารงาน บรกิารอืน่ เงนิปันผลจ่าย ดอกเบีย้จ่าย 

1. บมจ. กรงุเทพดสุติเวชการ บรษัิทใหญ ่ 20,797 - 94 133,337 3,474 1,000,000 - 

2. บจก. เนชัน่แนล เฮลทแ์คร ์ซสิเท็มส ์ บรษัิทรว่ม - 177,446 35,125 26,668 24,634 - - 

3. บจก. สมติเิวช ศรรีาชา บรษัิทยอ่ย 143 - 16 - 139 - 4,345 

4. บจก. เฟิสท ์เฮล็ธ ฟู้ด บรษัิทยอ่ย - - 92 5,136 17,729 - - 

5. Samitivej International Co.,Ltd. บรษัิทยอ่ย - - - - 630 - - 

6. บจก. ดจิทิัล เฮลธ ์เวนเจอร ์ บรษัิทยอ่ย - - 229 - 784 - - 

7. บจก. สมติเิวช ชลบรุ ี กจิการที่

เกีย่วขอ้งกัน 
87 - - - 28 - - 

8.  บจก. บเีอ็นเอช เมดเิคลิ เซน็เตอร ์ กจิการที่

เกีย่วขอ้งกัน 
385 - 61 - 59 - - 

9.  บมจ. ธนบรุ ีเมดเิคลิ เซน็เตอร ์ กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

241 - - - 4 - - 

10.  บจก. เอน็ เฮลท ์พยาธวิทิยา กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

- 225 - - - - - 

11.  บจก.ไบโอโมเลกลุลา่ร ์แลบบอราทอรีส่ ์ 
(ประเทศไทย) 

กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

- 91,390 - - - - - 
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มูลคา่จา่ยรวม 

บรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง ความสมัพันธ ์ บรกิารรักษา 

พยาบาล 

บรกิารตรวจ
วเิคราะห ์

ยาและ
เวชภัณฑ ์

บรหิารงาน บรกิารอืน่ เงนิปันผลจ่าย ดอกเบีย้จ่าย 

12.  บจก. กรนีไลน์ ซนิเนอรจ์ี ้ กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

- - - 27,966 135 - - 

13.  บจก. บดีเีอ็มเอส เทรนนิง่ กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

- - - - 373 - - 

14.  บจก. โรงพยาบาลกรงุเทพระยอง กจิการที่

เกีย่วขอ้งกัน 
27 - 62 - - - - 

15.  บจก. โรงพยาบาลกรงุเทพภเูก็ตอนิเตอร์

เนชัน่แนล จ ากดั 

กจิการที่

เกีย่วขอ้งกัน 
- - 10 - - - - 

16.  บจก. โรงพยาบาลกรงุเทพสมยุ กจิการที่

เกีย่วขอ้งกัน 
- - 37 - - - - 

17.  บจก. โรงพยาบาลกรงุเทพพัทยา กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

168 - 106 - - - - 

18.  บจก. โรงพยาบาลกรงุเทพราชสมีา กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

25 - - - - - - 

19.  บจก. โรงพยาบาลกรงุเทพอดุร กจิการที่

เกีย่วขอ้งกัน 
2 - 7 - - - - 

20.  บจก. โรงพยาบาลกรงุเทพเชยีงใหม ่ กจิการที่

เกีย่วขอ้งกัน 
3 - 146 - - - - 

21. บจก. โรงพยาบาลกรงุเทพเชยีงราย กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

- - 57 - - - - 

22.  บจก. โรงพยาบาลกรงุเทพขอนแกน่ กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

2 - 155 - - - - 

23.  บจก. โรงพยาบาลพญาไท 1 กจิการที่

เกีย่วขอ้งกัน 
74 - - - - - - 

24.  บจก. โรงพยาบาลพญาไท 2 กจิการที่

เกีย่วขอ้งกัน 
659 - 66 - - - - 

25.  บจก. โรงพยาบาลพญาไท 3 กจิการที่

เกีย่วขอ้งกัน 
17 - - - - - - 

26.  บจก. บดีเีอ็มเอส แอคเคาทต์ิง้ กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

- - - 15,596 - - - 

27.  บจก. เอ. เอ็น. บ.ี ลาบบอราตอรี ่ กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

- - 7,132 - - - - 

28.  บจก. วทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย กจิการที่

เกีย่วขอ้งกัน 
- - - - 310 - - 

29.  บจก. บางกอกแอรท์ัวร(์1988) กจิการที่

เกีย่วขอ้งกัน 
- - - - 1,585 - - 

30.  บมจ. เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส ์ กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

- - 148 - - - - 

31.  บจก. เซฟดรัก เซน็เตอร ์ กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

- - 14,154 - - - - 

32. บจก. สหแพทยเ์ภสชั กจิการที่

เกีย่วขอ้งกัน 
- - 7,757 - 5 - - 

33.  บจก. บดีเีอ็มเอส เวลเนส คลนิกิ กจิการที่

เกีย่วขอ้งกัน 
- - 2,403 - - - - 

34.  บมจ. ศนูยก์ารแพทยไ์ทย กจิการที่

เกีย่วขอ้งกัน 
15 - - - - - - 

35.  บจก. วัฒนเวช กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

3 - - - - - - 

36.  บจก. โรงพยาบาลกรงุเทพหาดใหญ ่ กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

1 - 3 - - - - 

37.  บจก. โรงพยาบาลกรงุเทพภเูก็ต  กจิการที่

เกีย่วขอ้งกัน 
10 - - - - - - 

38.  บจก. โรงพยาบาลกรงุเทพสรุาษฎร ์ กจิการที่

เกีย่วขอ้งกัน 
- - 98 - - - - 

39.  บมจ. โรงพยาบาลศรรีาชานคร กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

3 - - - - - - 

40.  บมจ. โรงพยาบาลบ ารงุราษฎร ์ กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

8 - - - - - - 
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มูลคา่จา่ยรวม 

บรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง ความสมัพันธ ์ บรกิารรักษา 

พยาบาล 

บรกิารตรวจ
วเิคราะห ์

ยาและ
เวชภัณฑ ์

บรหิารงาน บรกิารอืน่ เงนิปันผลจ่าย ดอกเบีย้จ่าย 

41.  บจก. โรงพยาบาลกรงุเทพสนามจันทร ์ กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

9 - - - - - - 

42.  บจก. โรงพยาบาลกรงุเทพพระประแดง กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

- - 6 - - - - 

43.  บมจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์ กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

- - 3 - - - - 

44.  บจก. รชิเนส แอนด ์เวลตี ้ กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

- - - - 150 - - 

45.  บจก. บดีเีอ็มเอส จัดการทรัพยส์นิ กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

- - - - 4,344 - - 

46.  บจก. บดีเีอ็มเอส เวลเนส รสีอรท์ กจิการที่
เกีย่วขอ้งกัน 

- - - - 1,316 - - 

 

13.2  ลักษณะความสัมพันธ ์

ในปี 2563 บรษัิทฯ มธีุรกรรมกับบรษัิทย่อยและบุคคล  หรอืกจิการทีเ่กีย่วโยงกันแสดงในขอ้ 13.1 

และโปรดดูรายละเอยีดในเอกสารแนบ 16.1 เอกสารแนบ 16.2 และในงบการเงนิของบรษัิทฯ และบรษัิท
ยอ่ยประจ าปี 2563 ประกอบ 

13.3 ลักษณะรายการและขัน้ตอนการท ารายการ 
(1)  ลักษณะรายการ 

รายการระหว่างบริษัท สมิติเวช จ ากัด (มหาชน) กับบรษัิทย่อยหรือบุคคลที่อาจมีความ
เกีย่วขอ้งกันทีเ่กดิขึน้ในปี 2563 ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ หมายเหตุที ่9 
เรือ่ง รายการธุรกจิกับกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน โดยสามารถจ าแนกลักษณะรายการทีเ่กีย่วโยงไดเ้ป็น 3 
ประเภท ไดแ้ก ่

(1.1) รายการธุรกรรมทีเ่ป็นการคา้ปกตแิละธุรกรรมทีส่นับสนุนธุรกจิปกต ิ

บรษัิทฯ มนีโยบายในการท ารายการระหว่างกันทีม่ลัีกษณะเป็นรายการหรอืธุรกรรม
ทางการคา้ปกตทิั่วไป เช่น รายการรายไดจ้ากค่ารักษาพยาบาลที่เกดิจากการส่งต่อผูป่้วย
ระหว่างกัน รายไดค้า่ตรวจวเิคราะห ์การจัดซือ้ยาและเวชภัณฑ ์และการจัดซือ้จัดจา้ง เป็นตน้ 
ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นความจ าเป็นและเป็นปกติของธุรกิจการรักษาพยาบาลหรือเพื่อ
สนับสนุนการด าเนนิธุรกจิปกตขิองบรษัิทและบรษัิทย่อย ซึง่ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อบรษัิทฯ 
และกลุ่มบรษัิทฯ โดยรวม โดยมเีงือ่นไขทางการคา้และลักษณะรายการไม่แตกต่างจากการ
ท ารายการกับคู่คา้ทั่ วไปหรือบุคคลภายนอกภายใตส้ถานการณ์ เดียวกันและมีความ
สมเหตสุมผล ส าหรับกรณีทีไ่มม่รีาคาตลาดอา้งองิก็จะเป็นไปตามสัญญาทีต่กลงไว ้

(1.2) รายการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิ 

บรษัิทฯ มนีโยบายใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิระหว่างกันกับบรษัิทใหญ่  บรษัิท
ยอ่ยและบรษัิทในเครอืขา่ยทัง้ในดา้นรับและใหค้วามชว่ยเหลอืโดยทกุฝ่ายจะไดรั้บประโยชน์
ทีคุ่ม้ค่าและหรอืดกีวา่สถาบันอืน่ อกีทัง้เอือ้อ านวยใหบ้รษัิทฯสามารถลดค่าใชจ้่ายดา้นอัตรา
ดอกเบีย้เงนิกูย้มืและเพิม่รายไดจ้ากอัตราพเิศษจากการใหกู้ย้มืเงนิเมือ่มเีงนิสดคงเหลอืโดย
สรปุรายการได ้2 ลักษณะดังนี้ 

(1.2.1)  การใหกู้ย้มืระหว่างกัน เป็นรายการกูห้รอืใหกู้ย้มืเงนิมรีะยะเวลาเพื่อประโยชน์ใน
การปรับโครงสรา้งหนีก้ับสถาบันการเงนิหรอืเพือ่ใหเ้ป็นทนุหมนุเวยีนในกจิการ 

(1.2.2) โครงการบรหิารสภาพคล่อง (Centralized Liquidity Management Program) ซึง่
เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจัดการสภาพคลอ่งร่วมกับเครอืขา่ยบรษัิท กรงุเทพดุสติ
เวชการ จ ากัด (มหาชน) (“BDMS”) หรอืเรยีกว่า “Cash Pooling” โดย ณ สิน้วัน
ระบบจะท าการโอนเงนิจากบัญชีย่อยไปฝากไวก้ับบัญชีบรษัิทใหญ่ซึง่จะแสดง
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สถานะบัญชกีูย้มืระยะสัน้และคดิดอกเบีย้ระหว่างกันในขณะทีบ่รษัิทย่อยรายใดมี
ความตอ้งการใชเ้งนิบรษัิทใหญจ่ะน าสภาพคลอ่งสว่นเกนิของกลุม่โอนไปยังบรษัิท

ยอ่ยผูต้อ้งการใชเ้งนิซึง่การคดิอัตราดอกเบีย้ทีด่กีวา่หรอืเป็นไปตามอัตราตลาด 

ทัง้นี้ ที่ประชุมผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ได อ้นุมัติให ้

บรษัิทฯ สามารถบรหิารจัดการสภาพคล่องของบรษัิทฯ โดยการฝากเงนิกับ BDMS 
ภายในวงเงนิ 1,000 ลา้นบาท โดยไดรั้บดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราถัวเฉลี่ยของ
ดอกเบี้ยเงนิฝากประจ า 12 เดือนของธนาคารพาณิชยช์ัน้น า 4 แห่ง และการรับ
วงเงนิกูย้มืจาก BDMS ภายในวงเงนิ 1,000 ลา้นบาท โดยตอ้งช าระดอกเบีย้เงนิ
กูย้มืในอัตรา MLR ถัวเฉลีย่ของธนาคารพาณิชยช์ัน้น า 4 แห่งลบดว้ยอัตรารอ้ยละ 
2.25 ผ่านระบบบรหิารสภาพคล่อง หรอื Liquidity Management System ทีจั่ดท า
ผ่านธนาคารพาณิชย ์ร่วมกับเครอืข่ายของ BDMS เพื่อเป็นการเพิม่ช่องทางการ
บรหิารสภาพคล่องทางการเงนิของบรษัิทฯ ในกรณีทีบ่รษัิทฯ มีเงนิส่วนเกนิหรอื
ส่วนขาด อย่างไรก็ด ีมูลค่าเงนิตน้ทีบ่รษัิทฯ ฝากไวก้ับ BDMS และมูลค่ายอดหนี้

เงินตน้ที่บรษัิทฯ กูย้ืมจาก BDMS ไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะมีมูลค่าไม่เกิน 
1,000 ลา้นบาท (โดยนับเงนิฝากและเงนิกูแ้ยกต่างหากจากกัน) ทัง้นีจ้ะมกีารสอบ
ทานนโยบายการก าหนดอัตราดอกเบีย้ส าหรับบรษัิทในเครอือย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้
หรอืเมือ่มเีหตุการณ์ผดิปกต ิเพือ่ก าหนดอัตราดอกเบีย้ระหว่างบรษัิทในเครอืใหม้ี
ความเหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอ 

 

 ภาระเงนิกูย้มืระหวา่งกัน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

หน่วย : พันบาท 

 เงนิกูย้มื เงนิใหกู้ย้มื 

บรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง เงนิกูย้มืระยะสัน้ เงนิใหกู้ย้มืระยะยาว เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ 

1.  บมจ. กรงุเทพดสุติเวชการ - - 815,203 

2.  บจก. สมติเิวช ศรรีาชา 1,018,385 - - 

 

(1.3) ธุรกรรมประเภทอืน่ 

รายการธุรกรรมประเภทอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากทีก่ลา่วมาขา้งตน้ซึง่เป็นธุรกรรมทีจั่ดได ้
ว่าเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามความหมายของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์  บรษัิทปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอ้บังคับที่ก าหนดไวต้ามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว  และประกาศอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทุกประการ  โดยผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการ  รวมถงึการขออนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตามล าดับแลว้แตก่รณี 

      (2) ขัน้ตอนการท ารายการ 
(2.1) รายการทีเ่กีย่วโยง 

ตามทีพ่ระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2551 ฉบับ
แกไ้ข ซึง่มผีลบังคับใชใ้นวันที่ 31 สงิหาคม 2551 และส านักงาน กลต. ไดม้หีนังสอืเวยีน

ฉบับลงวันที ่16 กรกฎาคม 2551 ใหบ้รษัิทอาจน ารายการเกีย่วโยงกันทีเ่ป็นรายการธุรกรรม
ทางการคา้ปกตหิรอืรายการสนับสนุนการคา้ทีม่เีงือ่นไขการคา้ทั่วไประหว่างบรษัิทและบรษัิท
ยอ่ย กับบคุคลทีเ่กีย่วโยงกัน  น าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท  เพือ่ขออนุมัตใินหลักการจาก
คณะกรรมการบรษัิทฯ ในการท ารายการดังกล่าวเพือ่ใหก้ารบรหิารงานของบรษัิทฯ มคีวาม
คล่องตัว ดังนัน้ ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ  ครัง้ที ่9/2551 เมือ่วันที ่15 กันยายน 2551 
จึงไดม้ีมติอนุมัตใินหลักการใหฝ่้ายจัดการสามารถพิจารณาการเขา้ท ารายการธุรกรรมที่
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จัดเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกันในกรณีทีร่ายการดังกล่าวมขีอ้ตกลงทางการคา้ตามปกตทิั่วไป  
ซึง่มลัีกษณะเดยีวกับทีว่ญิญูชนจะพงึกระท ากับคู่สัญญาทั่วไป  ภายใตส้ถานการณ์เดยีวกัน

ดว้ยอ านาจตอ่รองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลทีต่นผูม้สีถานะเป็นกรรมการ  ผูบ้รหิารหรอื
บคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งได ้ พรอ้มกับใหร้ายงานใหค้ณะกรรมการทราบเป็นระยะ 

(2.2)  รายการธุรกรรมประเภทอืน่ 

 บรษัิทฯ ไดป้ฏิบัตติามขัน้ตอนที่ก าหนดในพระราชก าหนดหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย ์และประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง 

13.4 นโยบายและแนวโนม้การท ารายการ 

ประเภทรายการ แนวโนม้และนโยบาย 

รายการธุรกรรมที่เป็นการคา้ปกต ิ
เช่น การใหบ้รกิารรักษาพยาบาล 
การส่งต่อคนไขร้ะหว่างกัน  การ
ใหบ้รกิารตรวจวเิคราะห ์เป็นตน้ 

บรษัิทมนีโยบายใหบ้รษัิทและบรษัิทย่อย รวมทัง้บรษัิทใหญ่และบรษัิท
ในเครอืข่ายคดิค่าตอบแทนระหว่างกัน หรอืระหว่างบรษัิทหรือบรษัิท
ย่อยกับบุคลที่มีความเกี่ยวโยงกันในราคาตลาดโดยมีอัตราค่าบรกิาร
รักษาพยาบาล และมีเงื่อนไขการช าระเงนิตลอดจน เงื่อนไขการคา้

อืน่ๆ เทา่เทยีมหรอืเป็นเงือ่นไขในลักษณะเดยีวกันหรอืไมแ่ตกตา่งกับ
ที่บรษัิทและบรษัิทย่อย พึงกระท ากับผูรั้บบรกิารอื่นซึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดาหรอืบรษัิทคูส่ัญญาอืน่ๆ ทั่วไปภายใตส้ถานการณ์เดยีวกัน 

รายการธุรกรรมที่สนับสนุนการคา้
ทั่วไป เช่น ลูกหนี้การคา้ เจา้หนี้
การคา้  เป็นตน้ 

ในกรณีที่บรษัิทและบรษัิทย่อยรวมทัง้บรษัิทใหญ่และในเครอืข่ายมี
รายการซือ้สนิคา้และบรกิาร วัตถุดบิและเวชภัณฑต์่างๆ การจัดซือ้จัด
จา้ง การเขา้ท าสัญญาวา่จา้ง สัญญากอ่สรา้งหรอืสัญญา จัดซือ้จัดจา้ง
ระหวา่งกัน  หรอืระหว่างบรษัิทหรอืบรษัิทย่อยกับบุคคลทีม่คีวามเกีย่ว
โยงกับบรษัิท ซึง่รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกดิขึน้เพือ่สนับสนุน
ธุรกจิปกตขิองบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย  รายการดังกล่าวจะตอ้งมรีาคาค่า
สินคา้ หรืออัตราค่าบรกิารตามราคาตลาดที่สามารถแข่งขัน หรือ

อา้งองิทีม่าของราคาค่าสนิคา้หรอืค่าบรกิารดังกล่าวได ้และมเีงือ่นไข
การช าระเงนิตลอดจนเงือ่นไขขอ้ตกลงทางการอืน่ๆ  ไม่แตกต่างจาก
การที่บรษัิทและบรษัิทย่อยเขา้ท าธุรกรรมกับคู่คา้รายอื่นๆ ทั่วไป
ภายใตส้ถานการณ์เดยีวกัน 

การใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิ บรษัิทมนีโยบายใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิแก่บรษัิทย่อยภายใน
กลุ่มรวมถึงบริษัทใหญ่และบริษัทในเครือข่าย โดยมีศูนย์รวมการ
บรกิารจัดการทางการเงนิไวท้ีส่่วนกลางเพือ่ใหเ้กดิการบรหิารจัดการ
ตน้ทุนทางการเงนิทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ ซึง่จะก่อประโยชน์
สูงสุดแก่องค์กรโดยรวม  ทั ้งนี้ การเขา้ท ารายการดังกล่าวจะตอ้ง
เป็นไปตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และ/หรอื 
กฎระเบยีบหรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และ/

หรอืประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน  และเป็นไปตามมตขิองที่
ประชมุผูถ้อืหุน้แลว้แตก่รณี 
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14. ขอ้มูลทางการเงนิทีส่ าคญั 

14.1 ภาพรวมงบการเงนิ 

 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2561 2563 2562 2561 

งบดลุ (หนว่ย : ลา้นบาท)       

สนิทรัพยร์วม 13,729.37 13,529.76 11,879.91 11,889.45 11,391.23 9,920.13 

หนีส้นิรวม 3,244.75 3,490.15 3,056.79 4,055.54 3,849.77 3,294.45 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 9,715.74 9,313.23 8,175.69 7,833.91 7,541.46 6,625.69 

งบก าไรขาดทนุ (หนว่ย : ลา้นบาท)       

รายไดค้า่บรกิารคนไข ้ 10,209.79 12,490.46 11,545.40 8,118.92 10,036.90 9,266.68 

รายไดร้วม 10,475.93 12,778.93 11,816.58 8,406.70 10,334.08 9,539.74 

ก าไรสทุธ ิ 1,447.40 2,001.40 1,862.09 1,335.79 1,769.68 1,663.38 

ขอ้มลูเกีย่วกบัหุน้สามญั       

จ านวนหุน้สามัญทีอ่อกและช าระเต็มมลูคา่ (ลา้นหุน้) 100 100 100 100 100 100 

มลูคา่ตามบัญชขีัน้พืน้ฐาน (บาท) 97.16 93.13 81.76 78.34 75.41 66.26 

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 14.47 20.01 18.62 13.36 17.70 16.63 

เงนิปันผลจ่ายตอ่หุน้ (บาท) (หมายเหต ุ26),(32) 13.0 17.0 15.0 13.0 17.0 15.0 

อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั       

อตัราการเตบิโต (รอ้ยละ)       

อัตราการเตบิโตของรายไดค้า่บรกิารคนไข ้ (18.26) 8.19 7.11 (19.11) 8.31 6.82 

อัตราการเตบิโตของก าไรสทุธ ิ (27.68) 7.48 15.55 (24.52) 6.39 13.09 

ความสามารถในการท าก าไร (รอ้ยละ)       

อัตราก าไรขัน้ตน้  35.03 37.14 36.77 35.54 37.53 37.43 

อัตราก าไรจากการด าเนนิงานกอ่นหักดอกเบีย้ ภาษี  

คา่เสือ่มราคา และคา่ตัดจ าหน่าย (EBITDA Margin)  25.14 25.24 25.50 27.45 26.76 27.25 

อัตราก าไรสทุธ ิ 13.82 15.66 15.76 15.89 17.12 17.44 

อตัราผลตอบแทน (รอ้ยละ)       

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพยเ์ฉลีย่ 14.06 20.59 21.10 14.14 20.42 21.35 

อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้เฉลีย่ 15.21 22.89 23.42 17.38 24.98 25.60 

การบรหิารสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิ       

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 3.14 2.25 2.24 1.87 1.63 1.69 

อัตราสว่นหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื (เทา่) 48.17 56.95 53.39 75.55 83.92 74.34 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 50.34 41.26 36.54 53.57 43.73 38.39 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ (วัน) 7.58 6.41 6.84 4.83 4.35 4.91 

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่ (วัน) 51.67 44.87 44.00 53.16 45.68 44.46 

ภาระหนีแ้ละความสามารถในการช าระหนี ้(เทา่)       

อัตราสว่นเงนิกูย้มืตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ 0.01 0 0 0 0 0 

อัตราสว่นเงนิกูย้มืสทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (0.11) (0.10) (0.12) (0.12) (0.11) (0.12) 

อัตราสว่นเงนิกูย้มืสทุธติอ่ EBITDA (0.41) (0.30) (0.33) (0.42) (0.32) (0.32) 

อัตราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 208.23 131,342.69 57,025.61 71.35 272.08 336.87 
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14.2  งบการเงนิ 

 

 

รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

เสนอตอ่ผูถ้อืหุน้ของบรษัิท สมติเิวช จ ากัด (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบรษัิท สมติเิวช จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย (“กลุ่มบรษัิท”) ซึง่ประกอบ 
ดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและงบกระแสเงนิสดรวม ส าหรับปีสิน้สุดวันเดยีวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษัิท สมิติเวช จ ากัด 
(มหาชน) ดว้ยเชน่กัน 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงนิขา้งตน้นี้แสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 ผลการด าเนนิงานและกระแสเงนิสด ส าหรับ
ปีสิน้สดุวันเดยีวกันของบรษัิท สมติเิวช จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย และเฉพาะของบรษัิท สมติเิวช จ ากัด (มหาชน) 
โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี   ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค  
ความรับผดิชอบของผูส้อบบัญชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจากกลุ่ม
บรษัิทตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวชิาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกับการ
ตรวจสอบงบการเงนิ และขา้พเจา้ไดป้ฏบัิตติามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอืน่ ๆ ตามทีร่ะบุในขอ้ก าหนดนัน้ดว้ย ขา้พเจา้
เชือ่วา่หลักฐานการสอบบัญชทีีข่า้พเจา้ไดรั้บเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ขอ้มลูและเหตกุารณท์ีเ่นน้ 

1. ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมขอ้ 1.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัส 

โคโรนา 2019 ทีปั่จจุบันไดข้ยายวงกวา้งขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง ท าใหเ้กดิการชะลอตัวของเศรษฐกจิ และมผีลกระทบต่อ

ธุรกจิและอุตสาหกรรมสว่นใหญ ่สถานการณ์ดังกลา่วอาจน ามาซึง่ความไมแ่น่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม
ของการด าเนินธุรกจิ ฝ่ายบรหิารของกลุ่มบริษัทตดิตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมนิผล
กระทบทางการเงนิเกีย่วกับมูลค่าของสนิทรัพย ์ประมาณการหนี้สนิและหนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ ทัง้นี้ฝ่ายบรหิารไดใ้ช ้

ประมาณการและดลุยพนิจิในประเด็นตา่ง ๆ เมือ่สถานการณ์มกีารเปลีย่นแปลง 

2. ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมขอ้ 3 ในระหว่างไตรมาสที่ 4 ปี 2563  บรษัิทฯไดป้ระเมนิผล
กระทบทางการเงนิเกีย่วกับมูลค่าของของสนิทรัพย ์ประมาณการหนี้สนิ และหนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้จากความไม่แน่นอน
ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 แลว้ ดังนัน้ ในการจัดท างบการเงนิรวมและเฉพาะ
กจิการส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 บรษัิทฯจงึพจิารณายกเลกิการถอืปฏบัิตติามแนวปฏบัิตทิางการบัญช ี
เรือ่ง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลอืกเพิม่เตมิทางบัญชเีพือ่รองรับผลกระทบจากสถานการณ์แพรร่ะบาดของ
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ที่ประกาศโดยสภาวชิาชพีบัญช ีเรือ่ง การวัดมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะ
เกดิขึน้ตามวธิกีารอย่างง่าย การวัดมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด และ
การดอ้ยค่าของสนิทรัพย์ ที่บรษัิทฯไดเ้คยถือปฏิบัตใินช่วงที่ผ่านมา โดยไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบ

การเงนิรวมและเฉพาะกจิการของบรษัิท 

อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯยังคงเลอืกน ามาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลอืกเพิม่เตมิทางการบัญชสี าหรับเรือ่งการ
ลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้หเ้ช่ามาถอืปฏบัิตอิยู่ โดยไม่มผีลกระทบอย่างมสีาระส าคัญต่องบการเงนิรวมและเฉพาะ
กจิการของบรษัิท 

ทัง้นี ้ขา้พเจา้มไิดแ้สดงความเห็นอย่างมเีงือ่นไขตอ่กรณีดังกล่าวทัง้ 2 ขอ้แตอ่ยา่งใด 
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เร ือ่งส าคญัในการตรวจสอบ  

เรือ่งส าคัญในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่าง ๆ ที่มนัียส าคัญที่สุดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการ

ตรวจสอบงบการเงนิส าหรับงวดปัจจุบัน ขา้พเจา้ไดน้ าเรือ่งเหล่านี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทัง้นี ้ขา้พเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเห็นแยกตา่งหากส าหรับเรือ่งเหลา่นี ้

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบัตงิานตามความรับผดิชอบที่ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผดิชอบของผูส้อบบัญชตี่อการตรวจสอบงบ
การเงนิ ในรายงานของขา้พเจา้ ซึง่ไดร้วมความรับผดิชอบทีเ่กีย่วกับเรือ่งเหล่านี้ดว้ย การปฏบัิตงิานของขา้พเจา้ไดร้วม
วธิกีารตรวจสอบทีอ่อกแบบมาเพือ่ตอบสนองต่อการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็น
สาระส าคัญในงบการเงนิ ผลของวธิกีารตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึง่ไดร้วมวธิกีารตรวจสอบส าหรับเรือ่งเหล่านี้ดว้ย ไดใ้ช ้

เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ตอ่งบการเงนิโดยรวม 

เรือ่งส าคัญในการตรวจสอบ พรอ้มวธิกีารตรวจสอบส าหรับแตล่ะเรือ่งมดัีงตอ่ไปนี ้

การรับรูร้ายได ้

รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลถอืเป็นบัญชทีีส่ าคัญต่องบการเงนิ เนื่องจากมจี านวนเงนิทีม่นัียส าคัญ คดิเป็นประมาณ 

รอ้ยละ 97 ของยอดรายไดร้วม และส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มบรษัิท นอกจากนี้ รายไดจ้าก
กจิการโรงพยาบาลมีหลายองค์ประกอบ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายยาและเวชภัณฑ์ รายไดค้่าบรกิารทางการแพทย ์
รายไดค้่าหอ้งผูป่้วย เป็นตน้ รวมถงึมสี่วนลดส าหรับคู่สัญญาตา่ง ๆ โดยเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นสัญญาทีท่ ากับคูส่ัญญามคีวาม
หลากหลาย ดว้ยเหตนุี ้ขา้พเจา้จงึใหค้วามส าคัญเป็นพเิศษตอ่การรับรูร้ายไดข้องกลุม่บรษัิท 

ขา้พเจา้ตรวจสอบการรับรูร้ายไดข้องกลุ่มบรษัิทโดยการประเมนิและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบรษัิทที่
เกีย่วขอ้งกับวงจรรายได ้โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ท าความเขา้ใจและเลอืกตัวอย่างเพือ่ทดสอบการปฏบัิตติามการ
ควบคุมที่กลุ่มบรษัิทออกแบบไว ้นอกจากนี้ ขา้พเจา้ไดสุ้่มตัวอย่างรายการขายและบรกิารที่เกดิขึน้ในระหว่างปีเพื่อ
ตรวจสอบกับเอกสารประกอบรายการขายและบรกิาร สุ่มส่งหนังสอืยนืยันยอดลูกหนี้การคา้ และตรวจตัดยอดการรับรู ้
รายได ้ประกอบกับไดว้เิคราะหเ์ปรยีบเทยีบขอ้มูลบัญชรีายไดแ้บบแยกย่อย (Disaggregated data) วเิคราะหอ์ัตราส่วน
ของรายไดท้ีส่ าคัญกับขอ้มูลในอดตีและในกลุ่มอุตสาหกรรม เพือ่สอบทานความผดิปกตทิีอ่าจเกดิขึน้ของรายการขาย
ตลอดรอบระยะเวลาบัญช ีโดยเฉพาะรายการบัญชทีีท่ าผา่นใบส าคัญทั่วไป 

ขอ้มลูอืน่ 

ผูบ้รหิารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอืน่ ซึง่รวมถงึขอ้มลูทีร่วมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุม่บรษัิท แตไ่มร่วมถงึงบการเงนิ
และรายงานของผูส้อบบัญชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ซึง่คาดวา่จะถกูจัดเตรยีมใหก้ับขา้พเจา้ภายหลังวันทีใ่นรายงานของผูส้อบ
บัญชนีี ้

ความเห็นของขา้พเจา้ตอ่งบการเงนิไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอืน่และขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หข้อ้สรุปในลักษณะการใหค้วามเชือ่มั่น
ในรปูแบบใดๆ ตอ่ขอ้มลูอืน่นัน้ 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงนิคือ การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มูลอื่นนัน้มคีวาม
ขัดแยง้ทีม่สีาระส าคัญกับงบการเงนิหรอืกับความรูท้ีไ่ดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรอืไม่ หรอืปรากฏว่าขอ้มูลอืน่
แสดงทีข่ัดตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระส าคัญหรอืไม ่

เมือ่ขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปีของกลุ่มบรษัิทตามทีก่ล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มกีารแสดงขอ้มูลทีขั่ดต่อ

ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระส าคัญ ขา้พเจา้จะสือ่สารเรือ่งดังกล่าวใหผู้ม้หีนา้ทีใ่นการก ากับดูแลทราบเพือ่ใหม้กีารด าเนนิการ
แกไ้ขทีเ่หมาะสมตอ่ไป 
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ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารและผูม้หีนา้ทีใ่นการก ากบัดแูลตอ่งบการเงนิ 

ผูบ้รหิารมหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงนิเหลา่นีโ้ดยถกูตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิ และรับผดิชอบเกีย่วกับการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาวา่จ าเป็นเพือ่ใหส้ามารถจัดท างบการเงนิทีป่ราศจาก
การแสดงขอ้มลูทีขั่ดตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระส าคัญไมว่า่จะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด 

ในการจัดท างบการเงิน ผูบ้รหิารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบรษัิทในการด าเนินงานต่อเนื่อง  
การเปิดเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกับการด าเนนิงานต่อเนื่องในกรณีทีม่เีรือ่งดังกล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบัญชสี าหรับกจิการที่
ด าเนนิการตอ่เนือ่งเวน้แต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุม่บรษัิทหรอืหยดุด าเนนิงานหรอืไมส่ามารถด าเนนิงานต่อเนือ่ง
ตอ่ไปได ้

ผูม้หีนา้ทีใ่นการก ากับดแูลมหีนา้ทีใ่นการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงนิของกลุม่บรษัิท 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวัีตถุประสงคเ์พือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่มั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการ
แสดงขอ้มูลทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระส าคัญหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงาน

ของผูส้อบบัญชซีึง่รวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชือ่มั่นอย่างสมเหตุสมผลคอืความเชือ่มั่นในระดับสูงแตไ่มไ่ด ้
เป็นการรับประกันว่าการปฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิ 

อันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจรติหรอืขอ้ผิดพลาดและถือว่ามี
สาระส าคัญเมือ่คาดการณ์อยา่งสมเหตสุมผลไดว้่ารายการทีข่ัดตอ่ขอ้เท็จจรงิแต่ละรายการหรอืทกุรายการรวมกันจะมผีลต่อ
การตัดสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหล่านี ้

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบัญช ีขา้พเจา้ใชดุ้ลยพนิจิและการสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบ
วชิาชพีตลอดการตรวจสอบและขา้พเจา้ไดป้ฏบัิตงิานดังตอ่ไปนีด้ว้ย 

 ระบุและประเมนิความเสีย่งทีอ่าจมกีารแสดงขอ้มูลทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงนิ  ไม่ว่าจะ
เกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบัิตงิานตามวธิีการตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่ง
เหลา่นัน้ และไดห้ลักฐานการสอบบัญชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
ความเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มูลทีข่ัดตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระส าคัญซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสีย่งที่
เกดิจากขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทจุรติอาจเกีย่วกับการสมรูร้ว่มคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ใจ
ละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เท็จจรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

 ท าความเขา้ใจเกีย่วกับระบบการควบคุมภายในที่เกีย่วขอ้งกับการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบให ้
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใชเ่พือ่วัตถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุม
ภายในของกลุม่บรษัิท 

 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบัญชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบัญชแีละ

การเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีผู่บ้รหิารจัดท า 

 สรุปเกีย่วกับความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบัญชสี าหรับกจิการทีด่ าเนินงานต่อเนื่องของผูบ้รหิารและสรุป

จากหลักฐานการสอบบัญชทีีไ่ดรั้บวา่มคีวามไมแ่น่นอนทีม่สีาระส าคัญทีเ่กีย่วกับเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจ
เป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบรษัิทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม ่ 
หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคัญ ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบ

บัญชขีองขา้พเจา้ถงึการเปิดเผยขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งในงบการเงนิ หรอืหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพยีงพอ 
ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นทีเ่ปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กับหลักฐานการสอบบัญชทีีไ่ดรั้บจนถงึ
วันทีใ่นรายงานของผูส้อบบัญชขีองขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให ้
กลุม่บรษัิทตอ้งหยดุการด าเนนิงานตอ่เนือ่งได ้

 ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจน
ประเมนิวา่งบการเงนิแสดงรายการและเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้โดยถกูตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 
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 รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกับขอ้มูลทางการเงนิของกจิการหรอืของ
กจิกรรมทางธุรกจิภายในกลุ่มบรษัิทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อการก าหนด

แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏบัิตงิานตรวจสอบกลุ่มบรษัิท ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกับผูม้หีนา้ทีใ่นการก ากับดูแลในเรือ่งตา่งๆ ซึง่รวมถงึขอบเขตและชว่งเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ด ้
วางแผนไว ้ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายใน  

หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารับรองแก่ผูม้หีนา้ทีใ่นการก ากับดแูลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏบัิตติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกับความ
เป็นอสิระและไดส้ือ่สารกับผูม้หีนา้ทีใ่นการก ากับดูแลเกีย่วกับความสัมพันธท์ัง้หมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ขา้พเจา้เชือ่ว่ามี
เหตผุลทีบ่คุคลภายนอกอาจพจิารณาวา่กระทบตอ่ความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พือ่ป้องกันไมใ่ห ้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 

จากเรือ่งทัง้หลายที่สื่อสารกับผูม้ีหนา้ที่ในการก ากับดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรือ่งต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญมากที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงนิในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรือ่งส าคัญในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรือ่งเหล่านี้ไวใ้นรายงาน
ของผูส้อบบัญช ีเวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บังคับหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเรือ่งดังกล่าวต่อสาธารณะ หรอืในสถานการณ์ที่ยากที่จะ
เกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสือ่สารเรือ่งดังกล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได ้
อยา่งสมเหตสุมผลวา่จะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชนต์อ่สว่นไดเ้สยีสาธารณะจะไดจ้ากการสือ่สารดังกลา่ว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบัญชแีละการน าเสนอรายงานฉบับนี้ 

 

 

วชิาต ิโลเกศกระว ี

ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต เลขทะเบยีน 4451 

บรษัิท ส านักงาน อวีาย จ ากัด  

กรงุเทพฯ: 22 กมุภาพันธ ์2564 
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บรษิทั สมติเิวช จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 

(หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

หมายเหต ุ

ณ วันที ่
31 ธนัวาคม 2563  

ณ วันที ่ 
31 ธนัวาคม 2562  

ณ วันที ่
31 ธนัวาคม 2563  

ณ วันที ่
31 ธนัวาคม 2562 

สนิทรพัย ์
        

สนิทรพัยห์มุนเวยีน 
        

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 7 1,112,275,648  946,868,494  932,604,303  851,678,926 

เงนิลงทนุชัว่คราว 4, 11 -  874,010,176  -  825,490,682 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ 4, 8, 9 1,315,034,197  1,613,152,163  1,107,466,910  1,373,972,888 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษัิทใหญ ่ 9 815,203,103  909,592,523  815,203,103  909,592,523 

สนิคา้คงเหลอื 10 142,560,205  136,289,448  71,416,096  67,126,112 

สนิทรัพยท์างการเงนิหมนุเวยีนอืน่ 4, 11 1,241,358,686  -  1,207,511,491  - 

สนิทรัพยห์มุนเวยีนอืน่  339,959  338,076  -  - 

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน  4,626,771,798  4,480,250,880  4,134,201,903  4,027,861,131 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน         

สนิทรัพยท์างการเงนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 4, 12 289,920  -  289,920  - 

เงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม 4, 13.1 246,484,250  231,554,710  15,782,010  15,782,010 

เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย 14 -  -  409,230,250  304,233,550 

เงนิลงทนุระยะยาวอืน่ 4, 12 -  289,920  -  289,920 

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ 4, 15 8,354,055,518  8,589,754,752  6,755,038,541  6,948,190,119 

สนิทรัพยส์ทิธกิารใช ้ 4, 19.1 427,112,744  -  503,577,355  - 

สนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน 16 55,150,881  54,403,564  49,324,962  48,917,774 

สทิธกิารเชา่ 4 -  152,846,420  -  23,173,949 

สนิทรัพยไ์มห่มุนเวยีนอืน่ 9 19,505,247  20,658,875  22,004,526  22,777,524 

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน  9,102,598,560  9,049,508,241  7,755,247,564  7,363,364,846 

รวมสนิทรพัย ์
 13,729,370,358  13,529,759,121  11,889,449,467  11,391,225,977 

 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี ้
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บรษิทั สมติเิวช จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 

(หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

หมายเหต ุ

ณ วันที ่
31 ธนัวาคม 2563  

ณ วันที ่
31 ธนัวาคม 2562  

ณ วันที ่
31 ธนัวาคม 2563  

ณ วันที ่
31 ธนัวาคม 2562 

หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้  
       

หนีส้นิหมนุเวยีน         

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่ 9, 18 638,055,626  837,964,119  463,791,840  638,082,530 

คา่ใชจ้า่ยคา้งจ่าย 4, 9 536,374,073  846,825,216  466,125,624  721,600,123 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษัิทยอ่ย 9 -  -  1,018,385,392  852,351,450 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ทีถ่งึก าหนดช าระ
ภายในหนึง่ปี 4, 9, 19.1 70,965,372  -  75,772,821  - 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิทีถ่งึ
ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 4, 19.1 -  115,220  -  - 

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย  155,444,228  236,265,551  128,642,409  189,984,041 

รายไดค้า่บัตรสมาชกิรอตัดบัญชสีว่นที่
ถงึก าหนดตัดจา่ยภายในหนึง่ปี  39,792,936  43,724,687  35,881,372  39,348,228 

หนีส้นิหมุนเวยีนอืน่  34,893,506  28,030,588  27,580,854  23,059,317 

รวมหนีส้นิหมุนเวยีน  1,475,525,741  1,992,925,381  2,216,180,312  2,464,425,689 

หนีส้นิไมห่มุนเวยีน         

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ 4, 9, 19.1 252,379,285  -  444,806,420  - 

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์
พนักงาน 20 567,931,069  552,595,873  483,029,643  473,496,355 

รายไดค้า่บัตรสมาชกิรอตัดบัญช ี  394,671,771  423,959,350  375,054,716  403,303,393 

หนีส้นิภาษีเงนิไดร้อตัดบัญช ี 4, 25 545,070,202  512,662,877  528,130,034  501,417,447 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 9 9,169,850  8,005,555  8,337,826  7,124,639 

รวมหนีส้นิไมห่มุนเวยีน 
 1,769,222,177  1,497,223,655  1,839,358,639  1,385,341,834 

รวมหนีส้นิ 
 3,244,747,918  3,490,149,036  4,055,538,951  3,849,767,523 

 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี ้
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บรษิทั สมติเิวช จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 

(หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

หมายเหต ุ

ณ วันที ่
31 ธนัวาคม 2563  

ณ วันที ่
31 ธนัวาคม 2562  

ณ วันที ่
31 ธนัวาคม 2563  

ณ วันที ่
31 ธนัวาคม 2562 

หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ (ตอ่)         

สว่นของผูถ้อืหุน้ 
        

ทนุจดทะเบยีน 
        

หุน้สามัญ 100,000,000 หุน้ หุน้ละ 10 บาท 
 1,000,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000 

ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมลูคา่แลว้ 
        

หุน้สามัญ 100,000,000 หุน้ หุน้ละ 10 บาท  1,000,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000 

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามัญ  120,143,473  120,143,473  120,143,473  120,143,473 

สว่นเกนิมลูคา่เงนิลงทนุทีส่งูกวา่มลูค่าตามบัญชี
ของบรษัิทยอ่ย  (6,585,824)  (6,726,730)  -  - 

ก าไรสะสม         

จัดสรรแลว้ – ส ารองตามกฎหมาย 21 100,000,000  100,000,000  100,000,000  100,000,000 

ยังไมไ่ดจั้ดสรร 4 5,887,752,100  5,485,542,489  4,025,242,202  3,732,790,140 

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้  2,614,425,260  2,641,268,341  2,588,524,841  2,588,524,841 

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ  9,715,735,009  9,313,227,573  7,833,910,516  7,541,458,454 

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของ
บรษัิทยอ่ย 4 768,887,431  726,382,512  -  - 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้  10,484,622,440  10,039,610,085  7,833,910,516  7,541,458,454 

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้  13,729,370,358  13,529,759,121  11,889,449,467  11,391,225,977 

 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี ้
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บรษิทั สมติเิวช จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 

งบก าไรขาดทนุ 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 

(หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

หมายเหต ุ 2563  2562  2563  2562 

รายได ้
 

       

รายไดค้า่รักษาพยาบาล 9 10,209,787,988  12,490,458,018  8,118,916,032  10,036,899,235 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้ อาหารและบรกิาร 9 127,948,186  123,930,154  -  - 

รายไดเ้งนิปันผลรับ                                       13, 14 12,000  16,800  145,215,210  126,264,112 

รายไดอ้ืน่ 9 138,182,193  164,528,805  142,573,350  170,919,257 

รวมรายได ้  10,475,930,367  12,778,933,777  8,406,704,592  10,334,082,604 

คา่ใชจ้า่ย         

ตน้ทนุคา่รักษาพยาบาล ตน้ทนุขายและบรกิาร 9 6,716,172,501  7,929,353,117  5,233,383,994  6,270,522,142 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 9 1,885,261,308  2,310,430,106  1,534,948,546  1,903,057,227 

รวมคา่ใชจ้า่ย  8,601,433,809  10,239,783,223  6,768,332,540  8,173,579,369 

ก าไรจากกจิกรรมด าเนนิงาน  1,874,496,558  2,539,150,554  1,638,372,052  2,160,503,235 

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม              13.2 33,917,335  58,898,400  -  - 

รายไดท้างการเงนิ 22 8,106,574  17,246,734  7,311,220  15,849,056 

ตน้ทนุทางการเงนิ 23 (9,203,698)  (19,912)  (23,064,366)  (7,998,807) 

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้  1,907,316,769  2,615,275,776  1,622,618,906  2,168,353,484 

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้ 25 (366,332,852)  (498,591,963)  (286,824,307)  (398,670,946) 

ก าไรส าหรบัปี  1,540,983,917  2,116,683,813  1,335,794,599  1,769,682,538 

 

การแบง่ปันก าไร         

สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษัิทฯ  1,447,399,676  2,001,399,758  1,335,794,599  1,769,682,538 

สว่นทีเ่ป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ
ของบรษัิทยอ่ย  93,584,241  115,284,055     

  1,540,983,917  2,116,683,813     

 

ก าไรตอ่หุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) 26        

ก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 
 14.47  20.01  13.36  17.70 

 

จ านวนหุน้สามัญถัวเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก (หุน้)  
100,000,000  100,000,000  100,000,000  100,000,000 

 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี ้
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บรษิทั สมติเิวช จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

ก าไรส าหรบัปี 1,540,983,917  2,116,683,813  1,335,794,599  1,769,682,538 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:        

รายการทีจ่ะถกูบันทกึในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุใน  
   ภายหลัง        

ผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ
ทีเ่ป็นเงนิตราตา่งประเทศ 196,150  (1,107,026)  -  - 

รายการทีจ่ะถกูบันทกึในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุใน
ภายหลัง 196,150  (1,107,026)  -  - 

รายการทีจ่ะไมถ่กูบันทกึในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุใน 

   ภายหลัง        

สว่นเกนิทุนจากการตรีาคาทีด่นิ – สทุธจิากภาษีเงนิได ้ -  785,416,080  -  785,416,080 

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย – สทุธจิากภาษีเงนิได ้ -  (47,914,754)  -  (39,329,914) 

สว่นแบง่ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ของบรษัิทรว่ม -  (2,876,358)  -  - 

รายการทีจ่ะไมถ่กูบันทกึในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุใน
ภายหลัง – สทุธจิากภาษีเงนิได ้ -  734,624,968  -  746,086,166 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรบัปี 196,150  733,517,942  -  746,086,166 

 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปี 1,541,180,067  2,850,201,755  1,335,794,599  2,515,768,704 

 

การแบง่ปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม        

สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 1,447,556,595  2,737,541,301  1,335,794,599  2,515,768,704 

สว่นทีเ่ป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของ
บรษัิทยอ่ย 93,623,472  112,660,454  -  - 

 1,541,180,067  2,850,201,755  1,335,794,599  2,515,768,704 

 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี ้
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บรษิทั สมติเิวช จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้  
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 (หน่วย: บาท) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี ้

 

 
งบการเงนิรวม     

 
สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ     

 
      ก าไรสะสม  

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ 
      

 
          ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่         

 

ทนุเรอืนหุน้ที่
ออกและช าระ

แลว้  

สว่นเกนิ 

มลูคา่หุน้สามัญ  

สว่นเกนิมลูคา่เงนิ
ลงทนุทีส่งูกวา่
มลูคา่ตามบัญชี
ของบรษัิทยอ่ย  

จัดสรรแลว้-
ส ารองตาม
กฏหมาย  

ยังไมไ่ด ้
จัดสรร  

 

 

สว่นเกนิทนุจาก
การตรีาคาทีด่นิ 

 ผลตา่งจากการ
แปลงคา่ 

งบการเงนิทีเ่ป็น
เงนิตรา

ตา่งประเทศ  

สว่นแบง่องคป์ระกอบ
อืน่ 

ของสว่นของผูถ้อืหุน้
ของบรษัิทร่วม  

รวมองค ์

ประกอบอืน่ 

ของสว่นของ 
ผูถ้อืหุน้  

รวมสว่นของ 
ผูถ้อืหุน้ของ

บรษัิทฯ  

สว่นของผูม้สีว่น
ไดเ้สยีทีไ่มม่ี
อ านาจควบคมุ
ของบรษัิทยอ่ย  

รวมสว่น 

ของผูถ้อืหุน้ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 1,000,000,000 
 

120,143,473 
 

(6,724,767) 
 

100,000,000 
 

5,129,653,712 
 

1,835,365,370  (17,377) 
 

(2,733,753) 
 

1,832,614,240 
 

8,175,686,658 
 

647,438,387 
 

8,823,125,045 

ก าไรส าหรับปี  - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

2,001,399,758 
 

-  - 
 

- 
 

 
 

2,001,399,758 
 

115,284,055 
 

2,116,683,813 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี  - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(45,512,558) 
 

785,416,080  (885,621) 
 

(2,876,358) 
 

781,654,101 
 

736,141,543 
 

(2,623,601) 
 

733,517,942 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1,955,887,200 
 

785,416,080  (885,621) 
 

(2,876,358) 
 

781,654,101 
 

2,737,541,301 
 

112,660,454 
 

2,850,201,755 

เงนิปันผลจ่าย (หมายเหต ุ28) - 

 

- 

 

- 

 

- 
 

(1,599,998,423) 
 

-  - 

 

- 

 

- 

 

(1,599,998,423) 
 

- 

 

(1,599,998,423) 

การเปลีย่นแปลงสว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มี
อ านาจควบคมุ                        

- การซือ้เงนิลงทุนในบรษัิทย่อย - 
 

- 
 

(1,963) 
 

- 
 

- 
 

-  - 
 

- 
 

- 
 

(1,963) 
 

(118,037) 
 

(120,000) 

- การจ่ายเงนิปันผลของบรษัิทย่อย - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-  - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(33,598,292) 
 

(33,598,292) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 1,000,000,000 
 

120,143,473 
 

(6,726,730) 
 

100,000,000 
 

5,485,542,489 
 

2,620,781,450  (902,998) 
 

(5,610,111) 
 

2,614,268,341 
 

9,313,227,573 
 

726,382,512 
 

10,039,610,085 

 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2563  1,000,000,000 
 

120,143,473 
 

(6,726,730) 
 

100,000,000 
 

5,485,542,489 
 

2,620,781,450  (902,998) 
 

(5,610,111) 
 

2,614,268,341 
 

9,313,227,573 
 

726,382,512 
 

10,039,610,085 

ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการ
บัญช ี(หมายเหต ุ4) -  -  -  -  (45,190,305)  -  -  -  -  (45,190,305)  (1,199,559)  (46,389,864) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 – 
หลงัการปรับปรงุ 1,000,000,000  120,143,473  (6,726,730)  100,000,000  5,440,352,184  2,620,781,450  (902,998)  (5,610,111)  2,614,268,341  9,268,037,268  725,182,953  9,993,220,221 

ก าไรส าหรับปี - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1,447,399,676 
 

-  - 
 

- 
 

- 
 

1,447,399,676 
 

93,584,241 
 

1,540,983,917 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี - 

 

- 

 

- 

 

- 
 

- 

 

-  156,919 

 

- 

 

156,919 

 

156,919 

 

39,231 

 

196,150 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1,447,399,676 
 

-  156,919 
 

- 
 

156,919 
 

1,447,556,595 
 

93,623,472 
 

1,541,180,067 

เงนิปันผลจ่าย (หมายเหต ุ28) - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(999,999,760) 
 

-  - 
 

- 
 

- 
 

(999,999,760) 
 

- 
 

(999,999,760) 

การเปลีย่นแปลงสวนของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
 ทีไ่มม่อี านาจควบคมุ                        

- การซือ้เงนิลงทุนในบรษัิทย่อย - 
 

- 
 

140,906 
 

- 
 

- 
 

-  - 
 

- 
 

- 
 

140,906 
 

(5,137,606) 
 

(4,996,700) 

- การจ่ายเงนิปันผลของบรษัิทย่อย - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-  - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(44,781,388) 
 

(44,781,388) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 1,000,000,000 
 

120,143,473 
 

(6,585,824) 
 

100,000,000 
 

5,887,752,100 
 

2,620,781,450  (746,079) 
 

(5,610,111) 
 

2,614,425,260 
 

9,715,735,009 
 

768,887,431 
 

10,484,622,440 
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บรษิทั สมติเิวช จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้ (ตอ่) 
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

     ก าไรสะสม  องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้   

 

ทนุเรอืนหุน้ที่
ออก 

และช าระแลว้  

สว่นเกนิมลูคา่
หุน้สามญั  

จัดสรรแลว้ - 
ส ารองตาม
กฎหมาย  ยังไมไ่ดจั้ดสรร  

สว่นเกนิทนุจาก
การตรีาคาทีด่นิ  

รวมองคป์ระกอบ
อืน่ของสว่นของ 

ผูถ้อืหุน้  

รวมสว่นของ 
ผูถ้อืหุน้ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 1,000,000,000  120,143,473  100,000,000  3,602,435,939  1,803,108,761  1,803,108,761  6,625,688,173 

ก าไรส าหรับปี  -  -  -  1,769,682,538  -  -  1,769,682,538 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี -  -  -  (39,329,914)  785,416,080  785,416,080  746,086,166 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  -  -  -  1,730,352,624  785,416,080  785,416,080  2,515,768,704 

เงนิปันผลจา่ย (หมายเหต ุ28) -  -  -  (1,599,998,423)  -  -  (1,599,998,423) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 1,000,000,000  120,143,473  100,000,000  3,732,790,140  2,588,524,841  2,588,524,841  7,541,458,454 

              

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 1,000,000,000  120,143,473  100,000,000  3,732,790,140  2,588,524,841  2,588,524,841  7,541,458,454 

ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญช ี(หมายเหต ุ4) -  -  -  (43,342,777)  -  -  (43,342,777) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 – หลงัการปรบัปรงุ 1,000,000,000  120,143,473  100,000,000  3,689,447,363  2,588,524,841  2,588,524,841  7,498,115,677 

ก าไรส าหรับปี -  -  -  1,335,794,599  -  -  1,335,794,599 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี -  -  -  -  -  -  - 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -  -  -  1,335,794,599  -  -  1,335,794,599 

เงนิปันผลจา่ย (หมายเหต ุ28) -  -  -  (999,999,760)  -  -  (999,999,760) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 1,000,000,000  120,143,473  100,000,000  4,025,242,202  2,588,524,841  2,588,524,841  7,833,910,516 

 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี ้
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บรษิทั สมติเิวช จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 

งบกระแสเงนิสด 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน        

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้ 1,907,316,769  2,615,275,776  1,622,618,906  2,168,353,484 

ปรับรายการทีก่ระทบก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิไดเ้ป็น
เงนิสดรับ (จา่ย) จากกจิกรรมด าเนนิงาน        

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 744,068,617  653,002,971  583,006,883  509,819,781 

รายการตัดบัญชสีนิทรัพย ์ 1,866,687  2,297,608  1,806,788  1,005,147 

หนีส้ญูและผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 34,398,088  20,383,690  33,198,122  17,861,746 

คา่เผือ่การปรับลดราคาทนุใหเ้ป็นมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดรั้บ
ของสนิคา้คงเหลอื 140,805  236,361  140,021  205,141 

รายไดค้า่บัตรสมาชกิรอตัดบัญชตีัดจ่าย (64,883,770)  (71,268,878)  (58,175,748)  (64,809,599) 

ก าไรจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ (396,302)  (798,304)  (401,979)  (584,166) 

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม (33,917,335)  (58,898,400)  -  - 

คา่ใชจ้า่ยประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนักงาน 46,878,720  124,452,025  37,939,968  102,543,484 

คา่ใชจ้า่ยวันหยดุพนักงาน 510,433  1,694,177  373,144  1,199,362 

ก าไรจากการขายสนิทรัพยท์างการเงนิหมุนเวยีนอืน่ (3,268,136)  -  (3,268,136)  - 

ก าไรจากการวดัมลูคา่คา่ยตุธิรรมของสนิทรัพยท์าง
การเงนิหมุนเวยีนอืน่ (147,503)  -  (147,503)  - 

รายไดท้างการเงนิ (8,106,574)  (27,294,001)  (7,311,220)  (25,896,323) 

เงนิปันผลรับ (12,000)  (16,800)  (145,215,210)  (126,264,112) 

ตน้ทนุทางการเงนิ 9,203,698  19,912  23,064,366  7,998,807 

ก าไรจากการด าเนนิงานกอ่นการเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์
และหนี้สนิด าเนนิงาน 2,633,652,197  3,259,086,137  2,087,628,402  2,591,432,752 

สนิทรัพยด์ าเนนิงานลดลง(เพิม่ขึน้)        

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ 246,106,577  (309,790,602)  217,746,391  (259,132,027) 

สนิคา้คงเหลอื (6,411,562)  5,668,044  (4,430,005)  14,977,711 

สนิทรัพยห์มุนเวยีนอืน่ (1,883)  (301,686)  -  - 

สนิทรัพยไ์มห่มุนเวยีนอืน่ 937,872  8,067,292  773,270  (730,887) 

หนีส้นิด าเนนิงานเพิม่ขึน้(ลดลง)        

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่ (89,551,992)  11,543,417  (88,663,879)  7,806,985 

คา่ใชจ้า่ยคา้งจ่าย (305,701,905)  50,282,641  (255,409,324)  43,993,782 

รายไดค้า่บัตรสมาชกิรอตัดบัญช ี 31,664,440  48,920,766  26,460,215  41,899,635 

หนีส้นิหมุนเวยีนอืน่ 6,862,918  4,385,685  4,521,537  6,232,694 

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนักงาน (31,543,524)  (32,620,278)  (28,406,680)  (30,703,099) 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 1,164,295  (1,615,289)  1,213,187  (1,710,562) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน 2,487,177,433  3,043,626,127  1,961,433,114  2,414,066,984 

เงนิสดรับจากรายไดท้างการเงนิ 8,544,812  17,210,010  7,441,254  15,957,564 

จา่ยตน้ทุนทางการเงนิ (1,574)  (97)  (4,783,125)  (7,954,745) 

จา่ยภาษีเงนิได ้ (411,480,740)  (502,807,463)  (318,765,621)  (410,085,287) 

กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน 2,084,239,931  2,558,028,577  1,645,325,622  2,011,984,516 

 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี ้
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บรษิทั สมติเิวช จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 

งบกระแสเงนิสด (ตอ่) 
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 

(หน่วย : บาท) 
 

งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน        

สนิทรัพยท์างการเงนิหมนุเวยีนอืน่เพิม่ขึน้ (363,932,871)  (72,644,853)  (378,605,170)  (99,769,554) 

เงนิปันผลรับ 15,794,010  18,955,212  145,215,210  126,264,112 

เงนิสดจา่ยซือ้เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย -  -  (104,996,700)  (120,000) 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษัิทใหญล่ดลง 94,389,420  37,946,508  94,389,420  37,946,508 

เงนิสดรับจากการขายทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 1,493,902  4,841,448  1,477,760  4,588,834 

เงนิสดจา่ยซือ้ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ (545,516,009)  (773,689,089)  (404,914,729)  (603,892,140) 

เงนิสดจา่ยซือ้สนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน (18,252,572)  (18,285,486)  (15,953,902)  (16,248,904) 

เงนิสดจา่ยซือ้สทิธกิารเชา่ -  (133,500,000)  -  - 

กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (816,024,120)  (936,376,260)  (663,388,111)  (551,231,144) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ        

เงนิสดจา่ยจากการซือ้เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ยจากผูม้สีว่น
ไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย (4,996,700)  (120,000)  -  - 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษัิทยอ่ยเพิม่ขึน้ -  -  166,033,942  179,424,396 

เงนิสดจา่ยช าระหนีส้นิตามสัญญาเชา่ (53,030,809)  -  (67,046,316)  - 

เงนิสดจา่ยช าระหนี้สนิตามสัญญาเชา่การเงนิ -  (350,380)  -  - 

เงนิปันผลจ่าย (999,999,760)  (1,599,998,423)  (999,999,760)  (1,599,998,423) 
เงนิปันผลจ่ายของบรษัิทยอ่ยแกผู่ม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่ี

อ านาจควบคมุ (44,781,388)  (33,598,292)  -  - 

กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (1,102,808,657)  (1,634,067,095)  (901,012,134)  (1,420,574,027) 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สทุธ ิ 165,407,154  (12,414,778)  80,925,377  40,179,345 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 946,868,494  959,283,272  851,678,926  811,499,581 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายปี 1,112,275,648  946,868,494  932,604,303  851,678,926 

 

ขอ้มลูกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ        

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด        

เจา้หนีค้า่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์เพิม่ขึน้(ลดลง) (94,698,726)  59,419,611  (72,630,976)  42,892,412 

เจา้หนีค้า่กอ่สรา้งและเงนิประกันผลงานเพิม่ขึน้(ลดลง) (15,657,775)  (2,834,051)  (12,995,835)  1,254,955 

สนิทรัพยส์ทิธกิารใชเ้พิม่ขึน้ 69,163,697  -  56,746,485  - 

 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี ้
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บรษิทั สมติเิวช จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวม 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

1. ขอ้มลูท ัว่ไป 

1.1 ขอ้มลูบรษัิทฯ 

บรษัิท สมติเิวช จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) เป็นบรษัิทมหาชนซึง่จัดตัง้ภายใตก้ฎหมายไทยและมภีูมลิ าเนาใน
ประเทศไทย โดยมบีรษัิท กรงุเทพดุสติเวชการ จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิทใหญ่”) ซึง่เป็นบรษัิททีจ่ดทะเบยีนจัดตัง้
ในประเทศไทยเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ ธุรกจิหลักของบรษัิทฯ คอื กจิการโรงพยาบาล โดยมทีีอ่ยู่จดทะเบยีนเลขที่ 133 

ซอยสขุมุวทิ 49 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตันเหนอื เขตวัฒนา กรงุเทพฯ 

1.2 การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ทีปั่จจุบันไดข้ยายวงกวา้งขึน้อย่างต่อเนื่อง ท าให ้
เกดิการชะลอตัวของเศรษฐกจิ และมผีลกระทบต่อธุรกจิและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามา

ซึง่ความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนนิธุรกจิ ฝ่ายบรหิารของกลุ่มบรษัิทตดิตามความ
คบืหนา้ของสถานการณ์ดังกลา่วและประเมนิผลกระทบทางการเงนิเกีย่วกับมูลค่าของสนิทรัพย ์ประมาณการหนีส้นิ
และหนี้สนิที่อาจเกดิขึน้ ทัง้นี้ฝ่ายบรหิารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพนิิจในประเด็นต่างๆ เมือ่สถานการณ์มกีาร
เปลีย่นแปลง 

 

2. เกณฑใ์นการจดัท างบการเงนิ 

2.1 งบการเงนินี้จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ าหนดในพระราชบัญญัตวิชิาชพีบัญช ีพ.ศ. 2547 

โดยแสดงรายการในงบการเงนิตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการคา้ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การบัญช ีพ.ศ. 2543 

งบการเงนิฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงนิฉบับทีบ่รษัิทฯ ใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงนิฉบับภาษาอังกฤษ
แปลจากงบการเงนิฉบับภาษาไทยนี ้
งบการเงนินีไ้ดจั้ดท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทนุเดมิเวน้แตจ่ะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอืน่ในนโยบายการบัญช ี

2.2 เกณฑใ์นการจัดท างบการเงนิรวม 

ก) งบการเงนิรวมนี้ไดจั้ดท าขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษัิท สมติเิวช จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย (ซึง่ต่อไปนี้
เรยีกวา่ “กลุม่บรษัิท”) ดังตอ่ไปนี ้

ชือ่บรษัิท ลกัษณะธรุกจิ 

อตัรารอ้ยละของ                     
การถอืหุน้โดยบรษัิทฯ             

(รอ้ยละ) 
  2563 2562 

ถอืหุน้โดยบรษัิทฯ     

บรษัิท เออรว์ิง่ เชอรเิดน เอส อ ีจ ากดั ใหบ้รกิารจัดการและบรหิารทรัพยส์นิที่
เกีย่วขอ้งกบัธรุกจิรกัษาพยาบาล 

99.98 99.98 

บรษัิท เฟิสท์ เฮ็ลธ ฟู้ด จ ากดั จัดจ าหน่ายสนิคา้เพือ่สขุภาพ เวชส าอางค ์
และบรกิารจัดการอาคารและสถานที ่

100.00 100.00 

บรษัิท สมติเิวช ศรรีาชา จ ากดั โรงพยาบาล 70.36 70.15 

บรษัิท เอส ว ีโฮลดิง้ จ ากดั การลงทนุ 100.00 100.00 

บรษัิท ดจิทิลั เฮลท ์เวนเจอร ์จ ากดั ลงทนุและพฒันาธรุกจิดา้นการแพทย ์ 100.00 - 

ถอืหุน้โดยบรษัิทยอ่ย    

Samitivej International Co., Ltd. (ถอืหุน้โดย
บรษัิท เอส ว ีโฮลดิง้ จ ากดั ในอตัรารอ้ยละ 80) 

คลนิกิ - - 
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บรษัิทยอ่ยทกุบรษัิทจัดตัง้ในประเทศไทยทัง้หมดยกเวน้ Samitivej International Co., Ltd.  จดทะเบยีนใน
ประเทศสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมา 

ข) บรษัิทฯ จะถอืว่ามกีารควบคุมกจิการทีเ่ขา้ไปลงทุนหรอืบรษัิทยอ่ยได ้หากบรษัิทฯ มสีทิธไิดรั้บหรอืมสี่วนได ้
เสยีในผลตอบแทนของกจิการที่เขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ านาจในการสั่งการกจิกรรมที่ส่งผลกระทบ
อยา่งมนัียส าคัญตอ่จ านวนเงนิผลตอบแทนนัน้ได ้

ค) บรษัิทฯ น างบการเงนิของบรษัิทย่อยมารวมในการจัดท างบการเงนิรวมตัง้แต่วันที่บรษัิทฯ มอี านาจในการ
ควบคมุบรษัิทยอ่ยจนถงึวันทีบ่รษัิทฯ สิน้สดุการควบคมุบรษัิทยอ่ยนัน้ 

ง) งบการเงนิของบรษัิทยอ่ยไดจั้ดท าขึน้โดยใชน้โยบายการบัญชทีีส่ าคัญเชน่เดยีวกันกับของบรษัิทฯ 

จ) สนิทรัพยแ์ละหนี้สนิตามงบการเงนิของบรษัิทย่อยซึง่จัดตัง้ในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใชอ้ัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใชอ้ัตรา
แลกเปลีย่นถัวเฉลีย่รายเดอืน ผลตา่งซึง่เกดิขึน้จากการแปลงคา่ดังกลา่วไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลตา่งจาก
การแปลงคา่งบการเงนิทีเ่ป็นเงนิตราตา่งประเทศ” ในงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้ 

ฉ) ยอดคงคา้งระหวา่งกลุม่บรษัิทและรายการคา้ระหวา่งกันทีม่สีาระส าคัญไดถ้กูตัดออกจากงบการเงนิรวมนีแ้ลว้ 

ช) ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม คอื จ านวนก าไรหรอืขาดทุนและสนิทรัพยส์ุทธขิองบรษัิทย่อย
สว่นทีไ่มไ่ดเ้ป็นของบรษัิทฯ และแสดงเป็นรายการแยกตา่งหากในสว่นของก าไรหรอืขาดทุนรวมและสว่นของ
ผูถ้อืหุน้ในงบแสดงฐานะการเงนิรวม 

ซ) ในการบันทกึบัญชเีกีย่วกับการซือ้เงนิลงทุนในบรษัิทย่อยเพิม่เตมิ (ซือ้หุน้คนืจากผูถ้อืหุน้ส่วนนอ้ย) ผลต่าง
ระหว่างมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพยส์ุทธซิ ึง่ต ่ากว่าราคาทุนที่จ่ายซือ้ไดแ้สดงไวใ้นส่วนของผูถ้อืหุน้ในงบ
แสดงฐานะการเงนิภายใตหั้วขอ้ “ส่วนเกนิมูลค่าเงนิลงทุนทีสู่งกว่ามูลค่าตามบัญชขีองบรษัิทย่อย” และใน
กรณีทีผ่ลตา่งระหวา่งมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพยส์ทุธซิ ึง่สงูกวา่ราคาทนุทีจ่่ายซือ้ไดแ้สดงไวใ้นสว่นของผูถ้อื
หุน้ในงบแสดงฐานะการเงนิภายใตหั้วขอ้ “สว่นต ่ามลูคา่เงนิลงทนุทีต่ ่ากวา่มลูคา่ตามบัญชขีองบรษัิทยอ่ย” 

2.3 บรษัิทฯ จัดท างบการเงนิเฉพาะกจิการ โดยแสดงเงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มตามวธิรีาคาทนุ 

3.    มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม ่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ร ิม่มผีลบงัคบัใชใ้นปีปจัจบุนั 

 ในระหว่างปี กลุ่มบรษัิทไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จ านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชส้ าหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชทีี่เร ิม่ในหรอืหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถอืปฏิบัต ิมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดังกล่าว
ไดรั้บการปรับปรุงหรอืจัดใหม้ขีึน้เพื่อใหม้เีนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ  
โดยส่วนใหญ่เป็นการอธบิายใหช้ัดเจนเกีย่วกับวธิีปฏบัิตทิางการบัญชแีละการใหแ้นวปฏบัิตทิางการบัญชกีับผูใ้ช ้

มาตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับใหมซ่ ึง่ไดม้กีารเปลีย่นแปลงหลักการส าคัญ สามารถสรปุไดดั้งนี ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุม่เครือ่งมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครือ่งมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
จ านวน 5 ฉบับ ไดแ้ก ่

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบับที ่7 การเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทางการเงนิ 

ฉบับที ่9 เครือ่งมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการบัญช ี

ฉบับที ่32  การแสดงรายการเครือ่งมอืทางการเงนิ 

 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
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ฉบับที ่16 การป้องกันความเสีย่งของเงนิลงทนุสทุธใินหน่วยงานตา่งประเทศ 

ฉบับที ่19 การช าระหนีส้นิทางการเงนิดว้ยตราสารทนุ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มดังกล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลักการเกีย่วกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า
เครือ่งมอืทางการเงนิดว้ยมูลคา่ยุตธิรรมหรอืราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพจิารณาจากประเภทของตราสารทางการเงนิ 
ลักษณะของกระแสเงนิสดตามสัญญาและแผนธุรกจิของกจิการ (Business Model) หลักการเกีย่วกับวธิกีารค านวณ
การดอ้ยค่าของเครือ่งมอืทางการเงนิโดยใชแ้นวคดิของผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ และหลักการ
เกีย่วกับการบัญชป้ีองกันความเสีย่ง รวมถงึการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทางการเงนิ 

การน ามาตรฐานกลุม่นีม้าถอืปฏบัิตมิผีลกระทบตอ่งบการเงนิของกลุม่บรษัิทจากรายการดังตอ่ไปนี้ 

- การจัดประเภทและวัดมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทนุในตราสารทนุทีไ่มอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาด   

กลุ่มบรษัิทตอ้งวัดมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนของบรษัิทที่ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด  
ทีเ่ดมิถอืเป็นเงนิลงทนุทั่วไป และจัดประเภทเงนิลงทุนดังกลา่วเป็นสนิทรัพยท์างการเงนิทีวั่ดมลูคา่ยตุธิรรมผา่น
ก าไรหรอืขาดทนุ หรอืผา่นก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ 

- การรับรูร้ายการผลขาดทนุดา้นเครดติ 

กลุ่มบรษัิทรับรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ต่อสนิทรัพยท์างการเงนิทีวั่ดมูลค่าดว้ยวธิีราคาทุนตัด
จ าหน่าย โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอใหเ้หตุการณ์ที่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดติเกดิขึ้นก่อน กลุ่มบรษัิทพิจารณาการ
เปลีย่นแปลงในความเสีย่งดา้นเครดติของสนิทรัพยท์างการเงนิเป็นระดับ และก าหนดวธิกีารวัดค่าเผือ่ผลขาดทุน
ดา้นเครดติและการค านวณดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิทีแ่ตกต่างกันในแต่ละระดับ โดยมขีอ้ยกเวน้ส าหรับลูกหนี้การคา้ 
หรอืสนิทรัพยท์ีเ่กดิจากสัญญาทีไ่ม่มอีงคป์ระกอบเกีย่วกับการจัดหาเงนิทีม่นัียส าคัญ ซึง่กลุ่มบรษัิทใชว้ธิกีาร
อยา่งง่ายในการพจิารณาค่าเผือ่ผลขาดทนุทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ตลอดอาย ุ

กลุม่บรษัิทน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุม่นีม้าถอืปฏบัิตโิดยรับรูผ้ลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิกลุ่มนี้มาถอืปฏบัิตคิรัง้แรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วันที ่1 มกราคม 2563 และไม่ปรับ
ยอ้นหลังงบการเงนิปีกอ่นทีแ่สดงเปรยีบเทยีบ 

ผลกระทบสะสมของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชแีสดงอยูใ่นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 4 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เร ือ่ง สญัญาเชา่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการ
ตคีวามมาตรฐานบัญชทีีเ่กีย่วขอ้ง มาตรฐานฉบับนี้ไดก้ าหนดหลักการของการรับรูร้ายการ การวัดมูลค่า การแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรูส้นิทรัพยแ์ละหนี้สนิส าหรับสัญญาเช่าทุก
รายการทีม่รีะยะเวลาในการเชา่มากกวา่ 12 เดอืน เวน้แตส่นิทรัพยอ์า้งองินัน้มมีลูคา่ต ่า 

การบัญชสี าหรับผูใ้หเ้ชา่ไม่มกีารเปลีย่นแปลงอย่างมสีาระส าคัญจากมาตรฐานการบัญช ีฉบับที ่17 ผูใ้หเ้ชา่ยังคง
ตอ้งจัดประเภทสัญญาเชา่เป็นสัญญาเชา่ด าเนนิงานหรอืสัญญาเชา่เงนิทนุ 

กลุม่บรษัิทน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับนี้มาถอืปฏบัิตโิดยรับรูผ้ลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิฉบับนี้มาถอืปฏบัิตคิรัง้แรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับ
ยอ้นหลังงบการเงนิปีกอ่นทีแ่สดงเปรยีบเทยีบ 

ผลกระทบสะสมของเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชแีสดงอยูใ่นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 4 
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แนวปฏบิตัทิางการบญัช ีเร ือ่ง มาตรการผอ่นปรนช ัว่คราวส าหรบัทางเลอืกเพิม่เตมิทางบญัชเีพือ่รองรบั
ผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวชิาชพีบัญชไีดป้ระกาศใชแ้นวปฏบัิตทิางการบัญช ีเรือ่ง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลอืกเพิม่เตมิ
ทางบัญชเีพือ่รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โดยมวัีตถุประสงคเ์พือ่ลดผลกระทบในบางเรือ่งจากการปฏบัิตติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิบางฉบับ และ
เพือ่ใหเ้กดิความชดัเจนในวธิปีฏบัิตทิางบัญชใีนชว่งเวลาทียั่งมคีวามไมแ่น่นอนเกีย่วกับสถานการณ์ดังกลา่ว 

แนวปฏบัิตทิางการบัญชดัีงกล่าวไดป้ระกาศลงในราชกจิจานุเบกษาเมือ่วันที ่22 เมษายน 2563 และมผีลบังคับใช ้

ส าหรับการจัดท างบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในชว่งเวลาระหว่างวันที ่1 มกราคม 2563 ถงึวันที ่
31 ธันวาคม 2563 

ในระหว่างไตรมาสที ่1-3 ของปี 2563 กลุ่มบรษัิทไดเ้ลอืกปฏบัิตติามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลอืก
เพิม่เตมิทางบัญชใีนเรือ่งดังตอ่ไปนี ้

- เลอืกทีจ่ะไม่ตอ้งน าขอ้มูลทีม่กีารคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชวั้ดมูลค่า

ของผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ในกรณีทีก่ลุ่มบรษัิทใชว้ธิกีารอย่างง่ายในการวัดมูลค่าของผล
ขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 

- เลือกที่จะวัดมูลค่าเงนิลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ณ วันที ่ 
1 มกราคม 2563 

- เลอืกทีจ่ะไมน่ าสถานการณ์ COVID-19 มาถอืเป็นขอ้บง่ชีข้องการดอ้ยคา่ ตามมาตรฐานการบัญช ีฉบับที ่36 
เรือ่ง การดอ้ยคา่ของสนิทรัพย ์

- เลอืกทีจ่ะไมน่ าการลดคา่เชา่ตามสัญญาจากผูใ้หเ้ชา่มาถอืเป็นการเปลีย่นแปลงสัญญาเชา่ โดยทยอยปรับลด
หนีส้นิตามสัญญาเชา่ทีค่รบก าหนดแตล่ะงวดตามสัดส่วนทีไ่ดส้ว่นลด พรอ้มทัง้กลับรายการคา่เสือ่มราคาจาก
สนิทรัพยส์ทิธกิารใชแ้ละดอกเบีย้จากหนี้สนิตามสัญญาเช่าทียั่งคงรับรูใ้นแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่า 

ทีล่ดลง และบันทกึผลตา่งทีเ่กดิขึน้ในก าไรหรอืขาดทนุ 

ในระหว่างไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 กลุ่มบรษัิทไดป้ระเมนิผลกระทบทางการเงนิเกี่ยวกับมูลค่าของสนิทรัพย ์

ประมาณการหนี้สนิ และหนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 แลว้ ดังนั้น ในการจัดท างบการเงนิส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบรษัิทจึง
พจิารณายกเลกิการถอืปฏบัิตติามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลอืกเพิม่เตมิทางบัญชสี าหรับเรือ่งการวัด
มูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตามวธิกีารอย่างง่าย การวัดมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุน
ทีไ่ม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด และการดอ้ยคา่ของสนิทรัพย ์ทีก่ลุ่มบรษัิทไดเ้คยถอืปฏบัิตใินชว่งทีผ่่านมา โดย
ไมม่ผีลกระทบอยา่งมสีาระส าคัญตอ่งบการเงนิของกลุม่บรษัิท 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบรษัิทฯยังคงเลอืกน ามาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลอืกเพิม่เตมิทางการบัญชสี าหรับ
เรือ่งการลดค่าเชา่ตามสัญญาจากผูใ้หเ้ช่ามาถอืปฏบัิตอิยู่ โดยไม่มผีลกระทบอย่างมสีาระส าคัญต่องบการเงนิของ
กลุม่บรษัิท 

ข.   มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะมผีลบงัคบัใชส้ าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ร ิม่ใน
หรอื หลงัวนัที ่1 มกราคม 2564 

 สภาวชิาชพีบัญชไีดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ฉบับปรับปรงุ ซึง่จะมผีลบังคับใชส้ าหรับงบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบัญชทีีเ่ร ิม่ในหรอืหลังวันที ่ 1 มกราคม 2564 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดังกล่าวไดรั้บการปรับปรงุหรอืจัดใหม้ขีึน้เพือ่ใหม้เีนื้อหาเทา่เทยีมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธบิายใหช้ัดเจนเกีย่วกับวธิีปฏบัิตทิางการบัญชี

และการใหแ้นวปฏบัิตทิางบัญชกีับผูใ้ชม้าตรฐาน 



 

 

   

                                                                                                                                                                         84 

ฝ่ายบรหิารของกลุ่มบรษัิทพจิารณาว่ามาตรฐานดังกล่าวจะไม่มผีลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงนิของ
กลุม่บรษัิทในปีทีเ่ร ิม่น ามาตรฐานดังกลา่วมาถอืปฏบัิต ิ

4. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชเีนือ่งจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่
มาถอืปฏบิตั ิ

 ตามทีก่ลา่วในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 3 กลุ่มบรษัิทไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มเครือ่งมอื
ทางการเงนิ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่16 มาถอืปฏบัิตใินระหว่างงวดปัจจุบัน โดยกลุ่มบรษัิท
ไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับ
ยอ้นหลังงบการเงนิงวดกอ่นทีแ่สดงเปรยีบเทยีบ  

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชตี่องบแสดงฐานะการเงนิปี 2563 เนือ่งจากการน ามาตรฐานเหลา่นีม้าถอื
ปฏบัิต ิแสดงไดด้ังนี ้

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

  ผลกระทบจาก 
 

 

 

31 ธนัวาคม 
2562 

มาตรฐาน             

การรายงาน         

ทางการเงนิ          
กลุม่เครือ่งมอื
ทางการเงนิ 

มาตรฐาน              

การรายงาน         

ทางการเงนิ  
ฉบบัที ่16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ     

สนิทรพัย ์     

เงนิลงทนุชัว่คราว 874,010 (874,010) - - 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ 1,613,152 (16,977) (198) 1,595,977 

สนิทรัพยท์างการเงนิหมนุเวยีนอืน่ - 874,010 - 874,010 

สนิทรัพยท์างการเงนิไมห่มนุเวยีนอืน่ - 290 - 290 

เงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม 231,555 (945) (2,261) 228,349 

เงนิลงทนุระยะยาวอืน่ 290 (290) - - 

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ ์ 8,589,755 - (125) 8,589,630 

สนิทรัพยส์ทิธกิารใช ้ - - 440,370 440,370 

สทิธกิารเชา่ 152,846 - (152,846) - 

รวมสนิทรพัย ์ 11,461,608 (17,922) 284,940 11,728,626 

หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้     

หนีส้นิ     

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 846,825 - (5,258) 841,567 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิ 115 - (115) - 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่  - - 322,061 322,061 

หนีส้นิภาษีเงนิไดร้อตดับญัช ี 512,663 (3,395) - 509,268 

รวมหนีส้นิ 1,359,603 (3,395) 316,688 1,672,896 

สว่นของผูถ้อืหุน้     

ก าไรสะสม - ยังไมไ่ดจั้ดสรร 5,485,543 (14,110) (31,080) 5,440,353 

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของ
บรษัิทยอ่ย 

 

726,383 

 

(417) 

 

(783) 

 

725,183 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 6,211,926 (14,527) (31,863) 6,165,536 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ผลกระทบจาก  

 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงนิ กลุม่
เครือ่งมอืทาง

การเงนิ 

มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงนิ  
ฉบบัที ่16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ     

สนิทรพัย ์     

เงนิลงทนุชัว่คราว 825,491 (825,491) - - 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ 1,373,973 (15,233) (198) 1,358,542 

สนิทรัพยท์างการเงนิหมนุเวยีนอืน่ - 825,491 - 825,491 

สนิทรัพยท์างการเงนิไมห่มนุเวยีนอืน่ - 290 - 290 

เงนิลงทนุระยะยาวอืน่ 290 (290) - - 

สนิทรัพยส์ทิธกิารใช ้ - - 528,427 528,427 

สทิธกิารเชา่ 23,174 - (23,174) - 

รวมสนิทรพัย ์ 2,222,928 (15,233) 505,055 2,712,750 

หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้     

หนีส้นิ     

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ - - 536,212 536,212 

หนีส้นิภาษีเงนิไดร้อตดับญัช ี 501,417 (3,047) - 498,370 

รวมหนีส้นิ 501,417 (3,047) 536,212 1,034,582 

สว่นของผูถ้อืหุน้     

ก าไรสะสม - ยังไมไ่ดจั้ดสรร 3,732,790 (12,186) (31,157) 3,689,447 

 

4.1    เครือ่งมอืทางการเงนิ 

รายละเอยีดผลกระทบทีม่ตี่อก าไรสะสม ณ วันที ่1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
กลุม่เครือ่งมอืทางการเงนิมาถอืปฏบัิตคิรัง้แรก แสดงไดด้ังนี ้

  (หน่วย: พันบาท) 

  

งบการเงนิรวม 

งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 

การรับรูผ้ลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ตอ่สนิทรัพยท์าง
การเงนิ (ก าไรสะสม - ยังไม่ไดจั้ดสรรลดลง) 

 

14,110 

 

12,186 

 

ณ วันที ่1 มกราคม 2563 การจัดประเภทและวัดมูลค่าของสนิทรัพยท์างการเงนิตามทีก่ าหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ ฉบับที ่9 เปรยีบเทยีบกับการจัดประเภทและมลูคา่ตามบัญชเีดมิ แสดงไดดั้งนี ้
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 มลูคา่ตามบญัชเีดมิ การวดัมลูคา่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 

 

 

มลูคา่ยตุธิรรม
ผา่นก าไรหรอื

ขาดทนุ 

มลูคา่ยตุธิรรม
ผา่นก าไร
ขาดทนุ

เบ็ดเสร็จอืน่ 

ราคาทนุ 

ตดัจ าหน่าย รวม 

สนิทรพัยท์างการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563     

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 946,868 - - 946,868 946,868 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ 1,590,890 - - 1,573,913 1,573,913 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษัิทใหญ ่ 909,593 - - 909,593 909,593 

สนิทรัพยท์างการเงนิหมนุเวยีนอืน่ 874,010 626,453 - 247,557 874,010 

สนิทรัพยท์างการเงนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 290 - 290 - 290 

รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 4,321,651 626,453 290 3,677,931 4,304,674 

 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 มลูคา่ตามบญัชเีดมิ การวดัมลูคา่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 

 

 

มลูคา่ยตุธิรรม
ผา่นก าไรหรอื

ขาดทนุ 

มลูคา่ยตุธิรรม
ผา่นก าไร
ขาดทนุ

เบ็ดเสร็จอืน่ 

ราคาทนุ 

ตดัจ าหน่าย รวม 

สนิทรพัยท์างการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563     

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 851,679 - - 851,679 851,679 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ 1,357,860 - - 1,342,627 1,342,627 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษัิทใหญ ่ 909,593 - - 909,593 909,593 

สนิทรัพยท์างการเงนิหมนุเวยีนอืน่ 825,491 626,453 - 199,038 825,491 

สนิทรัพยท์างการเงนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 290 - 290 - 290 

รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 3,944,913 626,453 290 3,302,937 3,929,680 

ณ วันที ่1 มกราคม 2563 กลุ่มบรษัิทไม่ไดก้ าหนดใหห้นี้สนิทางการเงนิใดวัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไร
หรอืขาดทนุ 

4.2     สญัญาเชา่ 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่16 มาถอืปฏบัิตคิรัง้แรก กลุ่มบรษัิทรับรูห้นี้สนิตามสัญญาเช่า
ส าหรับสัญญาเชา่ทีเ่คยจัดประเภทเป็นสัญญาเชา่ด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบันของเงนิจ่ายช าระตามสัญญาเช่า 

ทีเ่หลอือยู่คดิลดดว้ยอัตราดอกเบีย้เงนิกูย้มืส่วนเพิม่ของกลุ่มบรษัิทณ วันที ่1 มกราคม 2563 ส าหรับสัญญาเช่า 

ทีเ่คยจัดประเภทเป็นสัญญาเชา่เงนิทนุ กลุม่บรษัิทรับรูม้ลูคา่ตามบัญชขีองสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิตามสัญญาเชา่ดว้ย
มลูคา่ตามบัญชเีดมิกอ่นวันทีน่ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่16 มาถอืปฏบัิตคิรัง้แรก 
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  (หน่วย: พันบาท) 

  

งบการเงนิรวม 

งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 

ภาระผกูพันตามสัญญาเชา่ทีเ่ปิดเผย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 549,202 439,501 

หัก: สัญญาทีพ่จิารณาเป็นสัญญาบรกิาร สัญญาเชา่ระยะสัน้และ
สัญญาเชา่ทีส่นิทรัพยอ์า้งองิมมีลูคา่ต ่า 

 

(117,318) 

 

(218,875) 

บวก: สทิธใินการขยายอายสุัญญาเชา่ 22,689 522,889 

หัก: ดอกเบีย้จ่ายรอตัดบัญช ี (132,627) (207,303) 

หนีส้นิตามสัญญาเชา่เพิม่ขึน้จากการน ามาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงนิ ฉบับที ่16 มาถอืปฏบัิตคิรัง้แรก 

 

321,946 

 

536,212 

หนีส้นิตามสัญญาเชา่การเงนิ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 115 - 

หนีส้นิตามสัญญาเชา่ ณ วันที ่1 มกราคม 2563 322,061 536,212 

   

ประกอบดว้ย   

หนีส้นิสัญญาเชา่หมนุเวยีน 64,990 71,012 

หนีส้นิสัญญาเชา่ไมห่มนุเวยีน 257,071 465,200 

 322,061 536,212 

รายละเอยีดผลกระทบทีม่ตีอ่ก าไรสะสม ณ วันที ่1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบับที ่16 มาถอืปฏบัิตคิรัง้แรก แสดงไดด้ังนี ้

  (หน่วย: พันบาท) 

  

งบการเงนิรวม 

งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 

ก าไรสะสม - ยังไม่ไดจั้ดสรรลดลง 31,080 31,157 

 

5.  นโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 

5.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย 

รายไดค้า่รักษาพยาบาล 

รายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่ประกอบดว้ยรายไดค้่ารักษาพยาบาล ค่าหอ้งพัก ค่ายา และ
เวชภัณฑ ์โดยจะบันทกึเป็นรายไดเ้มือ่ไดใ้หบ้รกิารหรอืจ าหน่ายแลว้ 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้และอาหาร 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้และอาหารรับรูเ้มือ่ไดโ้อนอ านาจควบคุมในสนิคา้ใหแ้ก่ลกูคา้แลว้ กลา่วคอื เมือ่มกีารส่ง

มอบสนิคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลคา่ตามราคาในใบก ากับสนิคา้โดยไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ ส าหรับสนิคา้และ
อาหารทีไ่ดส้ง่มอบหลังจากหักสว่นลดแลว้ 

รายไดค้า่บรกิาร 

รายไดค้า่บรกิารรับรูเ้มือ่ไดใ้หบ้รกิารแลว้  
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รายไดค้า่บัตรสมาชกิ 

รายไดค้่าบัตรสมาชกิบันทกึเริม่แรกเป็นรายไดร้อตัดบัญชแีละทยอยตัดบัญชเีป็นรายไดต้ามบรกิารทีใ่หต้ลอดอายุ

สมาชกิ 

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ทีแ่ละการใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 

กลุ่มบรษัิทรับรูร้ายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ทีแ่ละการใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งตามแต่ละงวดทีไ่ดใ้หบ้รกิารตามระยะเวลา
ของสัญญาใหเ้ชา่และบรกิาร 

รายไดท้างการเงนิ  

รายไดท้างการเงนิรับรูต้ามเกณฑค์งคา้งดว้ยวธิดีอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ โดยจะน ามูลค่าตามบัญชขีัน้ตน้ของสนิทรัพย์
ทางการเงนิมาคณูกับอัตราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ยกเวน้สนิทรัพยท์างการเงนิทีเ่กดิการดอ้ยค่าดา้นเครดติในภายหลัง 
ทีจ่ะน ามูลค่าตามบัญชสีุทธขิองสนิทรัพยท์างการเงนิ (สทุธจิากค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้) 
มาคณูกับอัตราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 

ตน้ทนุทางการเงนิ 

ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้จากหนี้สนิทางการเงนิทีวั่ดมูลค่าดว้ยราคาทุนตัดจ าหน่ายค านวณโดยใชว้ธิดีอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ
และรับรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

เงนิปันผลรับ 

เงนิปันผลรับถอืเป็นรายไดเ้มือ่บรษัิทฯ มสีทิธใินการรับเงนิปันผล 

5.2 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายถงึ เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทุนระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่อง
สงู ซึง่ถงึก าหนดจ่ายคนืภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 3 เดอืนนับจากวันทีไ่ดม้าและไมม่ขีอ้จ ากัดในการเบกิใช ้

5.3 สนิคา้คงเหลอื 

สนิคา้คงเหลอืแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วธิถีัวเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก) หรอืมูลค่าสุทธทิีจ่ะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่า
กวา่ ซึง่มูลค่าสุทธทิีจ่ะไดรั้บเป็นการประมาณราคาทีจ่ะขายไดจ้ากการด าเนนิธุรกจิปกตหัิกดว้ยคา่ใชจ้่ายทีจ่ าเป็น
ในการขาย 

5.4 เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย และบรษิทัรว่ม  

เงนิลงทนุในบรษัิทรว่มทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิรวมแสดงมลูคา่ตามวธิสีว่นไดเ้สยี 

เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย และบรษัิทรว่มทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงมลูคา่ตามวธิรีาคาทนุ 

5.5 ทีด่นิ อาคารและอปุกรณแ์ละคา่เสือ่มราคา 

ทีด่นิแสดงมูลค่าตามราคาทีต่ใีหม ่อาคารและอุปกรณ์แสดงมลูคา่ตามราคาทุนหักค่าเสือ่มราคาสะสม และคา่เผือ่
การดอ้ยคา่ของสนิทรัพย ์(ถา้ม)ี  

กลุ่มบรษัิทบันทึกมูลค่าเริม่แรกของที่ดินในราคาทุน ณ วันที่ไดส้ ินทรัพย์มา หลังจากนั้นกลุ่มบรษัิทจัดใหม้ีการ
ประเมนิราคาทีด่นิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระและบันทกึสนิทรัพยดั์งกล่าวในราคาทีต่ใีหม่ ทัง้นี้กลุ่มบรษัิทจัดใหม้ี
การประเมนิราคาสนิทรัพยดั์งกล่าวเป็นครัง้คราวเพือ่มใิหร้าคาตามบัญช ีณ วันสิน้รอบระยะเวลารายงานแตกต่าง
จากมลูคา่ยตุธิรรมอยา่งมสีาระส าคัญ 
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กลุม่บรษัิทบันทกึสว่นตา่งซึง่เกดิจากการตรีาคาสนิทรัพยดั์งตอ่ไปนี ้ 

- กลุ่มบรษัิทบันทกึราคาตามบัญชขีองสนิทรัพยท์ีเ่พิม่ขึน้จากการตรีาคาใหม่ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

และรับรูจ้ านวนสะสมในบัญช ี“ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาทีด่นิ” ในส่วนของผูถ้อืหุน้ อย่างไรก็ตาม หาก
สนิทรัพยนั์น้เคยมกีารตรีาคาลดลงและกลุ่มบรษัิทไดรั้บรูร้าคาทีล่ดลงในงบก าไรขาดทุนแลว้ ส่วนทีเ่พิม่
จากการตรีาคาใหมน่ีจ้ะถกูรับรูเ้ป็นรายไดไ้มเ่กนิจ านวนทีเ่คยลดลงซึง่รับรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายปีกอ่นแลว้ 

- กลุ่มบรษัิทรับรูร้าคาตามบัญชขีองสนิทรัพยท์ีล่ดลงจากการตรีาคาใหม่ในงบก าไรขาดทุน อย่างไรก็ตาม 
หากสนิทรัพยนั์น้เคยมกีารตรีาคาเพิม่ขึน้และยังมยีอดคงคา้งของบัญช ี“ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาทีด่นิ” 
อยูใ่นสว่นของผูถ้อืหุน้ สว่นทีล่ดลงจากการตรีาคาใหมจ่ะถกูรับรูใ้นก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ในจ านวนทีไ่ม่
เกนิยอดคงเหลอืของบัญช ี“สว่นเกนิทนุจากการตรีาคาทีด่นิ”  

ค่าเสือ่มราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนโดยวธิเีสน้ตรงตามอายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณ
ดังนี ้

สว่นปรับปรงุทีด่นิ   30 ปี 

อาคารและสว่นปรับปรงุอาคาร    3 - 50 ปี 

เครือ่งมอืและอปุกรณ์การแพทย ์   3 - 20 ปี 

อปุกรณ์โครงสรา้ง เครือ่งตกแตง่และอปุกรณ์ส านักงาน  3 - 20  ปี 

ยานพาหนะ    5, 8 ปี  

 

คา่เสือ่มราคารับรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายในงบก าไรขาดทนุ 

ไมม่กีารคดิคา่เสือ่มราคาส าหรับทีด่นิและสนิทรัพยร์ะหวา่งกอ่สรา้งและตดิตัง้ 

กลุม่บรษัิทตัดรายการทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ ออกจากบัญช ีเมือ่จ าหน่ายสนิทรัพยห์รอืคาดวา่จะไมไ่ดรั้บประโยชน์
เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากการใชห้รอืการจ าหน่ายสนิทรัพย ์รายการผลก าไรหรอืขาดทุนจากการจ าหน่ายสนิทรัพย์

จะรับรูใ้นงบก าไรขาดทนุเมือ่กลุม่บรษัิทตัดรายการสนิทรัพยนั์น้ออกจากบัญช ี

5.6 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

กลุ่มบรษัิทบันทกึตน้ทุนเริม่แรกของสนิทรัพยไ์ม่มตัีวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรูร้ายการเริม่แรกสนิทรัพยไ์ม่มี
ตัวตนแสดงมลูค่าตามราคาทนุหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและคา่เผือ่การดอ้ยค่าสะสม (ถา้ม)ี ของสนิทรัพยนั์น้ 

กลุ่มบรษัิทตัดจ าหน่ายสนิทรัพยไ์ม่มตัีวตนทีม่อีายุการใหป้ระโยชน์จ ากัดอย่างมรีะบบตลอดอายุการใหป้ระโยชน์
ของสนิทรัพยนั์น้ และจะประเมนิการดอ้ยค่าของสนิทรัพยดั์งกล่าวเมือ่มีขอ้บ่งชีว้่าสนิทรัพยนั์น้เกดิการดอ้ยค่า 
กลุ่มบรษัิทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ าหน่ายและวธิีการตัดจ าหน่ายของสนิทรัพยไ์ม่มตัีวตนดังกล่าวทุกสิน้ปี
เป็นอยา่งนอ้ย คา่ตัดจ าหน่ายรับรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายในงบก าไรขาดทนุ 

สนิทรัพยไ์มม่ตัีวตนทีม่อีายกุารใหป้ระโยชนจ์ ากัดมดัีงนี ้

คอมพวิเตอรซ์อฟตแ์วร ์    5 - 10 ปี  

 กลุม่บรษัิทไมม่กีารคดิคา่ตัดจ าหน่ายส าหรับคอมพวิเตอรซ์อฟตแ์วรร์ะหวา่งตดิตัง้ 
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5.7 รายการธุรกจิกบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกันกับบรษัิทฯ หมายถงึ บคุคลหรอืกจิการทีม่อี านาจควบคุมบรษัิทฯ หรอืถกูบรษัิทฯ 

ควบคมุไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดยีวกันกับบรษัิทฯ  

 นอกจากนี้บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกันยังหมายรวมถงึบรษัิทรว่ม และบุคคลหรอืกจิการทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดย
ทางตรงหรอืทางออ้มซึง่ท าใหม้อีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคัญต่อบรษัิทฯ ผูบ้รหิารส าคัญ กรรมการหรอืพนักงาน
ของบรษัิทฯ ทีม่อี านาจในการวางแผนและควบคมุการด าเนนิงานของบรษัิทฯ  

5.8 สญัญาเชา่ 

กลุม่บรษิทัในฐานะผูเ้ชา่ 

นโยบายการบัญชทีีถ่อืปฏบัิตตัิง้แตวั่นที ่1 มกราคม 2563  

ณ วันเริม่ตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบรษัิทจะประเมนิว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรอืประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรอืไม่ โดย
สัญญาจะเป็นสัญญาเชา่หรอืประกอบดว้ยสัญญาเชา่ ก็ต่อเมือ่สัญญานัน้มกีารใหส้ทิธใินการควบคมุการใชส้นิทรัพยท์ี่

ระบไุดส้ าหรับชว่งเวลาหนึง่เพือ่เป็นการแลกเปลีย่นกับสิง่ตอบแทน 

กลุ่มบรษัิทใชว้ธิีการบัญชเีดยีวส าหรับการรับรูร้ายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญาเช่า
ระยะสัน้และสัญญาเช่าทีส่นิทรัพยอ์า้งองิมมีูลค่าต ่า ณ วันทีส่ัญญาเช่าเริม่มผีล (วันทีส่นิทรัพยอ์า้งองิพรอ้มใช ้

งาน) กลุ่มบรษัิทบันทกึสนิทรัพยส์ทิธกิารใชซ้ ึง่แสดงสทิธใินการใชส้นิทรัพยอ์า้งองิและหนีส้นิตามสัญญาเชา่ตาม
การจ่ายช าระตามสัญญาเชา่  

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 

สนิทรัพยส์ทิธกิารใชวั้ดมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเสือ่มราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุง
ดว้ยการวัดมูลค่าของหนี้สนิตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสนิทรัพยส์ทิธกิารใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงนิของ
หนีส้นิตามสัญญาเชา่จากการรับรูเ้ร ิม่แรก ตน้ทนุทางตรงเริม่แรกทีเ่กดิขึน้ จ านวนเงนิทีจ่่ายช าระตามสัญญาเชา่ ณ 
วันทีส่ัญญาเชา่เริม่มผีลหรอืกอ่นวันทีส่ัญญาเชา่เริม่มผีล และหักดว้ยสิง่จูงใจตามสัญญาเชา่ทีไ่ดรั้บ 

คา่เสือ่มราคาของสนิทรัพยส์ทิธกิารใชค้ านวณจากราคาทนุโดยวธิเีสน้ตรงตามอายสุัญญาเชา่ ดังนี ้

  ทีด่นิ  2 - 4 ปี 

  อาคาร  2 - 30 ปี 

  เครือ่งมอืและอปุกรณ์การแพทย ์   2 - 3 ปี 

  อปุกรณ์โครงสรา้ง เครือ่งตกแตง่และอปุกรณ์ส านักงาน 3 ปี 

  ยานพาหนะ  5 ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสนิทรัพยอ์า้งองิไดโ้อนใหก้ับกลุม่บรษัิทเมือ่สิน้สดุอายสุัญญาเชา่หรอืราคาทนุของสนิทรัพย์
ดังกลา่วไดร้วมถงึการใชส้ทิธเิลอืกซือ้ คา่เสือ่มราคาจะค านวณจากอายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของสนิทรัพย ์

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ 

หนี้สนิตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงนิทีต่อ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า 

จ านวนเงนิทีต่อ้งจ่ายตามสัญญาเชา่ประกอบดว้ยคา่เชา่คงทีหั่กดว้ยสิง่จูงใจตามสัญญาเชา่ ค่าเชา่ผันแปรทีข่ ึน้อยู่
กับดัชนีหรอือัตรา จ านวนเงนิที่คาดว่าจะจ่ายภายใตก้ารรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถงึราคาใชส้ทิธขิองสทิธิ
เลือกซือ้ซึง่มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบรษัิทจะใชส้ทิธนัิ้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิก
สัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดของสัญญาเช่าแสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มบรษัิทจะใชส้ทิธิในการยกเลกิสัญญาเช่า กลุ่ม
บรษัิทบันทกึคา่เชา่ผันแปรทีไ่ม่ขึน้อยู่กับดัชนหีรอือัตราเป็นคา่ใชจ้่ายในงวดทีเ่หตุการณ์หรอืเงือ่นไขซึง่เกีย่วขอ้ง
กับการจ่ายช าระนัน้ไดเ้กดิขึน้  
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กลุ่มบรษัิทคดิลดมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงนิทีต่อ้งจ่ายตามสัญญาเชา่ดว้ยอัตราดอกเบีย้ตามนัยของสัญญาเชา่
หรอือัตราดอกเบีย้การกูย้มืส่วนเพิม่ของกลุ่มบรษัิทหลังจากวันทีส่ัญญาเช่าเริม่มผีล มูลค่าตามบัญชขีองหนี้สนิ

ตามสัญญาเชา่จะเพิม่ขึน้จากดอกเบีย้ของหนีส้นิตามสัญญาเชา่และลดลงจากการจ่ายช าระหนีส้นิตามสัญญาเชา่ 
นอกจากนี ้มลูคา่ตามบัญชขีองหนีส้นิตามสัญญาเชา่จะถกูวัดมลูคา่ใหมเ่มือ่มกีารเปลีย่นแปลงอายสุัญญาเชา่ การ
เปลีย่นแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเชา่ หรอืการเปลีย่นแปลงในการประเมนิสทิธเิลอืกซือ้สนิทรัพยอ์า้งองิ 

สญัญาเชา่ระยะส ัน้และสญัญาเชา่ซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูคา่ต า่ 

สัญญาเชา่ทีม่อีายุสัญญาเชา่ 12 เดอืนหรอืนอ้ยกวา่นับตัง้แต่วันทีส่ัญญาเชา่เริม่มผีล หรอืสัญญาเชา่ซึง่สนิทรัพย์
อา้งองิมมีลูคา่ต ่า จะบันทกึเป็นคา่ใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายสุัญญาเชา่ 

นโยบายการบัญชทีีถ่อืปฏบัิตกิอ่นวันที ่1 มกราคม 2563  

สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้ับผูเ้ช่าถือเป็น
สัญญาเช่าการเงนิ สัญญาเช่าการเงนิจะบันทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพยท์ี่เช่าหรอื
มลูค่าปัจจุบันสุทธขิองจ านวนเงนิทีต่อ้งจ่ายตามสัญญาเชา่แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเชา่

หักค่าใชจ้่ายทางการเงนิจะบันทกึเป็นหนี้สนิระยะยาว ส่วนดอกเบีย้จ่ายจะบันทกึในส่วนของก าไรหรอืขาดทุน
ตลอดอายุของสัญญาเชา่ สนิทรัพยท์ีไ่ดม้าตามสัญญาเชา่การเงนิจะคดิค่าเสือ่มราคาตลอดอายุการใชง้านของ
สนิทรัพยท์ีเ่ชา่หรอือายขุองสัญญาเชา่ แลว้แตร่ะยะเวลาใดจะต ่ากวา่ 

สัญญาเชา่ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไมไ่ดโ้อนไปใหก้ับผู ้
เชา่ถอืเป็นสัญญาเชา่ด าเนนิงาน จ านวนเงนิทีจ่่ายตามสัญญาเชา่ด าเนนิงานรับรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุน
ตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายขุองสัญญาเชา่ 

กลุม่บรษิทัในฐานะผูใ้หเ้ชา่ 

 กรณีสญัญาเชา่ด าเนนิงาน 

สัญญาเชา่ทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสว่นใหญไ่มไ่ดโ้อนไปใหก้ับผูเ้ชา่ถอืเป็นสัญญาเชา่
ด าเนนิงาน กลุม่บรษัิทบันทกึจ านวนเงนิทีไ่ดรั้บตามสัญญาเชา่ด าเนนิงานเป็นรายไดใ้นสว่นของก าไรหรอืขาดทุน

ตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุของสัญญาเชา่ ตน้ทุนทางตรงเริม่แรกทีเ่กดิขึน้จากการไดม้าซึง่สัญญาเชา่ด าเนนิงาน
รวมในมูลค่าตามบัญชขีองสนิทรัพยอ์า้งองิและรับรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดยีวกันกับ
รายไดจ้ากสัญญาเชา่  

5.9 การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์ ีไ่มใ่ชส่นิทรพัยท์างการเงนิ 

 ทุกวันสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบรษัิทจะท าการประเมนิการดอ้ยค่าของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สนิทรัพย์
สทิธกิารใช ้และ/หรอืสนิทรัพยท์ีไ่มม่ตัีวตนอืน่ของกลุ่มบรษัิทหากมขีอ้บ่งชีว้า่สนิทรัพยดั์งกล่าวอาจดอ้ยค่า กลุ่ม
บรษัิทรับรูข้าดทุนจากการดอ้ยค่าเมือ่มูลค่าทีค่าดว่าจะไดรั้บคนืของสนิทรัพยม์มีูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชขีอง
สนิทรัพยนั์น้ ทัง้นี้มูลค่าทีค่าดว่าจะไดรั้บคนืหมายถงึมูลค่ายุตธิรรมหักตน้ทุนในการขายของสนิทรัพยห์รอืมูลค่า
จากการใชส้นิทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมนิมูลค่าจากการใชส้นิทรัพย ์กลุ่มบรษัิทประมาณการ
กระแสเงนิสดในอนาคตทีก่จิการคาดว่าจะไดรั้บจากสนิทรัพยแ์ละค านวณคดิลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใชอ้ัตราคดิ
ลดก่อนภาษีทีส่ะทอ้นถงึการประเมนิความเสีย่งในสภาพตลาดปัจจุบันของเงนิสดตามระยะเวลาและความเสีย่งซึง่

เป็นลักษณะเฉพาะของสนิทรัพยท์ี่ก าลังพิจารณาอยู่ ในการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมหักตน้ทุนในการขาย กลุ่ม
บรษัิทใชแ้บบจ าลองการประเมนิมลูคา่ทีด่ทีีส่ดุซ ึง่เหมาะสมกับสนิทรัพย ์ซึง่สะทอ้นถงึจ านวนเงนิทีก่จิการสามารถ
จะไดม้าจากการจ าหน่ายสนิทรัพยหั์กดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนัน้ผูซ้ ือ้กับผูข้ายมคีวามรอบรู ้
และเต็มใจในการแลกเปลีย่นและสามารถตอ่รองราคากันไดอ้ย่างเป็นอสิระในลักษณะของผูท้ีไ่ม่มคีวามเกีย่วขอ้ง
กัน 
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กลุ่มบรษัิทจะรับรูร้ายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรอืขาดทุน ยกเวน้ในกรณีที่ที่ดนิ ซึง่ใช ้

วธิกีารตรีาคาใหม่และไดบั้นทกึส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาใหม่ไวใ้นส่วนของผูถ้อืหุน้ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะ

รับรูใ้นสว่นของผูถ้อืหุน้ไมเ่กนิไปกวา่สว่นเกนิทนุจากการตรีาคาทีเ่คยบันทกึไว ้

หากในการประเมนิการดอ้ยคา่ของสนิทรัพย ์มขีอ้บ่งชีท้ีแ่สดงใหเ้ห็นวา่ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรัพยท์ี่
รับรูใ้นงวดก่อนไดห้มดไปหรอืลดลง กลุ่มบรษัิทจะประมาณมูลค่าทีค่าดว่าจะไดรั้บคนืของสนิทรัพยนั์น้ และจะ
กลับรายการผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ทีรั่บรูใ้นงวดก่อนก็ตอ่เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงประมาณการทีใ่ชก้ าหนดมลูค่า
ทีค่าดวา่จะไดรั้บคนืภายหลังจากการรับรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยค่าครัง้ลา่สุด โดยมูลคา่ตามบัญชขีองสนิทรัพยท์ี่
เพิม่ขึน้จากการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชทีีค่วรจะเป็นหากกจิการไม่
เคยรับรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรัพยใ์นงวดกอ่น ๆ กลุม่บรษัิทจะบันทกึกลับรายการผลขาดทนุจากการ
ดอ้ยค่าของสนิทรัพยโ์ดยรับรูไ้ปยังส่วนของก าไรหรอืขาดทุนทันท ีเวน้แต่สนิทรัพยนั์น้แสดงดว้ยราคาที่ตใีหม ่
การกลับรายการสว่นทีเ่กนิกวา่มลูคา่ตามบัญชทีีค่วรจะเป็นถอืเป็นการตรีาคาสนิทรัพยเ์พิม่ 

5.10  เงนิตราตา่งประเทศ 

 บรษัิทฯ แสดงงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสกุลเงนิบาท ซึง่เป็นสกลุเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนนิงาน
ของกลุม่บรษัิท 

รายการทีเ่ป็นเงนิตราตา่งประเทศแปลงคา่เป็นเงนิบาทโดยใชอ้ัตราแลกเปลีย่น ณ วันทีเ่กดิรายการ สนิทรัพยแ์ละ
หนี้สนิทีเ่ป็นตัวเงนิซึง่อยู่ในสกุลเงนิตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใชอ้ัตราแลกเปลีย่น ณ วันสิน้
รอบระยะเวลารายงาน  

ก าไรและขาดทนุทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงในอัตราแลกเปลีย่นไดร้วมอยูใ่นผลการด าเนนิงาน 

5.11 ผลประโยชนพ์นกังาน 

ผลประโยชนร์ะยะส ัน้ของพนกังาน 

กลุ่มบรษัิทรับรู ้เงนิเดอืน ค่าจา้ง โบนัส และเงนิสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใชจ้่ายเมือ่เกดิรายการและตัง้
ประมาณการหนี้สนิส าหรับวันหยดุพนักงาน ซึง่ค านวณตามนโยบายและสูตรการค านวณของกลุม่บรษัิทโดยขึน้อยู่กับ

เงนิเดอืนของพนักงาน อายกุารท างานและจ านวนวันหยดุทีไ่มไ่ดใ้ช ้ 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานและผลประโยชนร์ะยะยาวอืน่ของพนกังาน  

โครงการสมทบเงนิ 

กลุม่บรษัิทและพนักงานไดร้ว่มกันจัดตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชพี ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีพ่นักงานจ่ายสะสมและเงนิที่
กลุม่บรษัิทจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดอืน เงนิทีก่ลุม่บรษัิทจ่ายสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชพีบันทกึเป็นคา่ใชจ้่ายในปี
ทีเ่กดิรายการ 

โครงการผลประโยชนห์ลังออกจากงานและผลประโยชนร์ะยะยาวอืน่ของพนักงาน 

กลุ่มบรษัิทมีภาระส าหรับเงนิชดเชยที่ตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึง่กลุ่ม
บรษัิทถอืว่าเงนิชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส าหรับพนักงาน นอกจากนัน้กลุ่ม
บรษัิทจัดใหม้โีครงการผลประโยชนร์ะยะยาวอืน่ของพนักงานไดแ้ก ่โครงการเงนิรางวัลการปฏบัิตงิานครบก าหนด

ระยะเวลา 

กลุ่มบรษัิทค านวณหนี้สนิตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอืน่ของพนักงาน โดยใชว้ธิีคดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดย
ผูเ้ชีย่วชาญอสิระไดท้ าการประเมนิภาระผกูพันดังกลา่วตามหลักคณติศาสตรป์ระกันภัย  
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ผลก าไรหรอืขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัยส าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออก
จากงานของพนักงานจะรับรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ของพนักงานจะรับรูใ้น

งบก าไรขาดทนุ  

5.12 ประมาณการหนีส้นิ 

 กลุ่มบรษัิทจะบันทกึประมาณการหนี้สนิไวใ้นบัญชเีมือ่ภาระผูกพันซึง่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดตีไดเ้กดิขึน้
แลว้ และมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบรษัิทจะเสยีทรัพยากรเชงิเศรษฐกจิไปเพือ่ปลดเปลือ้งภาระ
ผกูพันนัน้ และกลุม่บรษัิทสามารถประมาณมลูคา่ภาระผกูพันนัน้ไดอ้ยา่งน่าเชือ่ถอื  

5.13  ภาษเีงนิได ้

 ภาษีเงนิไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงนิไดปั้จจุบันและภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญช ี

 ภาษเีงนิไดป้จัจบุนั 

 กลุ่มบรษัิทบันทกึภาษีเงนิไดปั้จจุบันตามจ านวนทีค่าดว่าจะจ่ายใหก้ับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณ

จากก าไรทางภาษีตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

 กลุ่มบรษัิทบันทกึภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชขีองผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชขีองสนิทรัพยแ์ละ
หนีส้นิ ณ วันสิน้รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ โดยใชอ้ัตราภาษีทีม่ผีล
บังคับใช ้ณ วันสิน้รอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบรษัิทรับรูห้นี้ส ินภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้
สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตัดบัญชสี าหรับผลแตกตา่งชัว่คราวทีใ่ชหั้กภาษี รวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษีทียั่งไมไ่ด ้
ใชใ้นจ านวนเท่าที่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที่กลุ่มบรษัิทจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช ้

ประโยชนจ์ากผลแตกตา่งชัว่คราวทีใ่ชหั้กภาษีและผลขาดทนุทางภาษีทียั่งไมไ่ดใ้ชนั้น้ 

 กลุ่มบรษัิทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชขีองสนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตัดบัญชทีุกสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะ

ท าการปรับลดมลูคา่ตามบัญชดัีงกล่าว หากมคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่วา่กลุม่บรษัิทจะไมม่กี าไรทางภาษีเพยีงพอ
ตอ่การน าสนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตัดบัญชทีัง้หมดหรอืบางสว่นมาใชป้ระโยชน ์

 กลุ่มบรษัิทจะบันทกึภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชโีดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ือหุน้หากภาษีที่เกดิขึน้เกี่ยวขอ้งกับ
รายการทีไ่ดบั้นทกึโดยตรงไปยังสว่นของผูถ้อืหุน้  

5.14 เครือ่งมอืทางการเงนิ 

นโยบายการบัญชทีีถ่อืปฏบัิตตัิง้แตวั่นที ่1 มกราคม 2563 

กลุม่บรษัิทรับรูร้ายการเมือ่เริม่แรกของสนิทรัพยท์างการเงนิดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการท ารายการ
เฉพาะในกรณีทีเ่ป็นสนิทรัพยท์างการเงนิทีไ่มไ่ดวั้ดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน อย่างไรก็ตาม 
ส าหรับลูกหนีก้ารคา้ทีไ่ม่มอีงคป์ระกอบเกีย่วกับการจัดหาเงนิทีม่นัียส าคัญ กลุม่บรษัิทจะรับรูส้นิทรัพยท์างการเงนิ
ดังกลา่วดว้ยราคาของรายการ ตามทีก่ลา่วไวใ้นนโยบายการบัญชเีรือ่งการรับรูร้ายได ้

การจดัประเภทรายการและการวดัมลูคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

กลุ่มบรษัิทจัดประเภทสนิทรัพย์ทางการเง ิน ณ วันที่รับรูร้ายการเริม่แรก เป็นสนิทรัพย์ทางการเง ินที่วัด
มูลค่าในภายหลังดว้ยราคาทุนตัดจ าหน่าย สนิทรัพย์ทางการเง ินที่วัดมูลค่าในภายหลังดว้ยมูลค่ายุตธิรรม
ผา่นก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ และสนิทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังดว้ยมูลคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอื
ขาดทนุ โดยพจิารณาจากแผนธุรกจิของกจิการในการจัดการสนิทรัพยท์างการเงนิ และลักษณะของกระแสเงนิสด
ตามสัญญาของสนิทรัพยท์างการเงนิ 
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สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจ าหนา่ย  

กลุ่มบรษัิทวัดมูลคา่สนิทรัพยท์างการเงนิดว้ยราคาทุนตัดจ าหน่าย เมือ่กลุม่บรษัิทถอืครองสนิทรัพยท์างการเงนิ

นัน้เพือ่รับกระแสเงนิสดตามสัญญา และเงือ่นไขตามสัญญาของสนิทรัพยท์างการเงนิก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดที่
เป็นการรับช าระเพยีงเงนิตน้และดอกเบีย้จากยอดคงเหลอืของเงนิตน้ในวันทีร่ะบไุวเ้ทา่นัน้  

สนิทรัพยท์างการเงนิดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใชว้ธิดีอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิและตอ้งมกีารประเมนิการดอ้ยค่า 
ทัง้นี ้ผลก าไรและขาดทนุทีเ่กดิขึน้จากการตัดรายการ การเปลีย่นแปลง หรอืการดอ้ยคา่ของสนิทรัพยดั์งกลา่วจะ
รับรูใ้นสว่นของก าไรหรอืขาดทนุ    

สนิทรพัย์ทางการเงนิที่ม ีการก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุต ิธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
(ตราสารทนุ)  

ณ วันทีรั่บรูร้ายการวันแรก กลุ่มบรษัิทสามารถเลอืกจัดประเภทเงนิลงทนุในตราสารทนุซึง่ไม่ไดถ้อืไวเ้พือ่คา้ เป็น
ตราสารทุนทีก่ าหนดใหวั้ดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ โดยไม่สามารถเปลีย่นการจัด
ประเภทในภายหลังได ้ทัง้นี ้การจัดประเภทรายการจะพจิารณาเป็นรายตราสาร  

ผลก าไรและขาดทนุทีรั่บรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ของสนิทรัพยท์างการเงนินี้จะไม่สามารถโอนไปรับรูใ้นส่วน
ของก าไรหรอืขาดทนุไดใ้นภายหลัง  

เงนิปันผลรับจากเงนิลงทุนดังกล่าวถอืเป็นรายไดอ้ืน่ในส่วนของก าไรหรอืขาดทุน เวน้แต่ในกรณีทีเ่ป็นการไดรั้บ
คืนของตน้ทุนการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอย่างชัดเจน กลุ่มบรษัิทจะรับรูร้ายการนั้นในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่  

นอกจากนี้ เงินลงทุนในตราทุนที่ก าหนดใหวั้ดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไม่มี
ขอ้ก าหนดใหป้ระเมนิการดอ้ยคา่  

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ 

สนิทรัพยท์างการเงนิทีวั่ดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงนิดว้ย
มลูคา่ยตุธิรรม โดยรับรูก้ารเปลีย่นแปลงสทุธขิองมลูคา่ยตุธิรรมในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุ 

 การจดัประเภทรายการและการวดัมลูคา่ของหนีส้นิทางการเงนิ 

กลุ่มบรษัิทรับรูร้ายการเมือ่เริม่แรกส าหรับหนี้สนิทางการเงนิดว้ยมูลค่ายุตธิรรมหักตน้ทุนการท ารายการ และจัด
ประเภทหนี้ส ินทางการเงินเป็นหนี้สนิทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังดว้ยราคาทุนตัดจ าหน่าย โดยใชว้ธิี
ดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ทัง้นี้ ผลก าไรและขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการตัดรายการหนี้สนิทางการเงนิและการตัดจ าหน่าย
ตามวธิดีอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิจะรับรูใ้นส่วนของก าไรหรอืขาดทุน โดยการค านวณมูลค่าราคาทุนตัดจ าหน่ายค านงึถงึ
ส่วนลดหรอืส่วนเกนิมูลค่า รวมถงึค่าธรรมเนียมหรอืตน้ทุนทีถ่อืเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงินัน้ดว้ย 
ทัง้นี้ ค่าตัดจ าหน่ายตามวธิีดอกเบี้ยที่แทจ้รงิแสดงเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทนุ  

การตดัรายการของเครือ่งมอืทางการเงนิ 

สนิทรัพยท์างการเงนิจะถกูตัดรายการออกจากบัญช ีเมือ่สทิธทิีจ่ะไดรั้บกระแสเงนิสดของสนิทรัพยนั์น้ไดส้ิน้สดุลง 

หรอืไดม้กีารโอนสทิธทิีจ่ะไดรั้บกระแสเงนิสดของสนิทรัพยนั์น้ รวมถงึไดม้กีารโอนความเสีย่งและผลตอบแทน
เกอืบทัง้หมดของสนิทรัพยนั์น้ หรอืมกีารโอนการควบคุมในสนิทรัพยนั์น้ แมว้่าจะไม่มกีารโอนหรอืไม่ไดค้งไวซ้ ึง่
ความเสีย่งและผลตอบแทนเกอืบทัง้หมดของสนิทรัพยนั์น้   
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กลุ่มบรษัิทตัดรายการหนี้สนิทางการเงนิก็ต่อเมือ่ไดม้กีารปฏบัิตติามภาระผูกพันของหนี้สนินัน้แลว้ มกีารยกเลกิ
ภาระผูกพันนั้น หรอืมกีารสิน้สุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนหนี้สนิทางการเงนิที่มอียู่ใหเ้ป็น

หนีส้นิใหมจ่ากผูใ้หกู้ร้ายเดยีวกันซึง่มขีอ้ก าหนดทีแ่ตกตา่งกันอยา่งมาก หรอืมกีารแกไ้ขขอ้ก าหนดของหนีส้นิทีม่ี
อยู่อย่างเป็นสาระส าคัญ จะถอืว่าเป็นการตัดรายการหนี้สนิเดมิและรับรูห้นี้สนิใหม ่โดยรับรูผ้ลแตกต่างของมูลค่า
ตามบัญชดัีงกลา่วในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุ  

การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

กลุ่มบรษัิทรับรูค้่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของตราสารหนี้ทัง้หมดทีไ่ม่ไดวั้ดมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยตุธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ค านวณจากผลต่างของกระแสเงนิสดทีจ่ะ
ครบก าหนดช าระตามสัญญากับกระแสเงนิสดทัง้หมดที่กลุ่มบรษัิทคาดว่าจะไดรั้บช าระ และคดิลดดว้ยอัตรา
ดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิโดยประมาณของสนิทรัพยท์างการเงนิ ณ วันทีไ่ดม้า 

ในกรณีทีค่วามเสีย่งดา้นเครดติของสนิทรัพยไ์ม่ไดเ้พิม่ขึน้อย่างมนัียส าคัญนับตัง้แตก่ารรับรูร้ายการเริม่แรก กลุ่ม
บรษัิทวัดมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้โดยพจิารณาจากการผดิสัญญาทีอ่าจจะเกดิขึน้ใน 12 

เดอืนขา้งหนา้ ในขณะทีห่ากความเสีย่งดา้นเครดติของสนิทรัพยเ์พิม่ขึน้อย่างมนัียส าคัญนับตัง้แตก่ารรับรูร้ายการ
เริม่แรก กลุ่มบรษัิทวัดมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจ านวนเงนิทีเ่ท่ากับผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอด
อายทุีเ่หลอือยูข่องเครือ่งมอืทางการเงนิ  

กลุ่มบรษัิทใชว้ธิกีารอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ส าหรับลูกหนี้การคา้ ดังนัน้ 
ทกุวันสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบรษัิทจงึไม่มกีารตดิตามการเปลีย่นแปลงของความเสีย่งทางดา้นเครดติ แต่
จะรับรูค้า่เผือ่ผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุของลูกหนีก้ารคา้ โดยอา้งองิจาก
ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดติจากประสบการณ์ในอดตี ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกีย่วกับ
ลกูหนีนั้น้และสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกจิ  

สนิทรัพยท์างการเงนิจะถกูตัดจ าหน่ายออกจากบัญช ีเมือ่กจิการคาดวา่จะไมไ่ดรั้บคนืกระแสเงนิสดตามสัญญาอกี
ตอ่ไป  

การหกักลบของเครือ่งมอืทางการเงนิ 

สนิทรัพยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิจะน ามาหักกลบกัน และแสดงดว้ยยอดสุทธใินงบแสดงฐานะการเงนิ 
ก็ตอ่เมือ่กจิการมสีทิธบัิงคับใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหักกลบจ านวนเงนิทีรั่บรู ้และกจิการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะ
ช าระดว้ยยอดสทุธ ิหรอืตัง้ใจทีจ่ะรับสนิทรัพยแ์ละช าระหนีส้นิพรอ้มกัน 

นโยบายการบัญชทีีถ่อืปฏบัิตกิอ่นวันที ่1 มกราคม 2563  

ลกูหนีก้ารคา้ 

ลูกหนี้การคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิที่จะไดรั้บ กลุ่มบรษัิทบันทกึค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเก็บเงนิจากลูกหนี้ไม่ได ้ซึง่โดยทั่วไปพจิารณาจากประสบการณ์การ
เก็บเงนิและการวเิคราะหอ์ายหุนี ้

เงนิลงทนุ 

ก)  เงนิลงทุนในหลักทรัพยเ์พือ่คา้แสดงตามมูลค่ายุตธิรรม การเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของหลักทรัพย์
บันทกึในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุ  

ข) เงนิลงทนุในตราสารหนีท้ีจ่ะครบก าหนดช าระในหนึง่ปี รวมทัง้ทีจ่ะถอืจนครบก าหนดแสดงมลูคา่ตามราคาทุน
ตัดจ าหน่าย บรษัิทฯ ตัดบัญชสี่วนเกนิ/รับรูส้่วนต ่ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามวธิีอัตราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ซึง่
จ านวนทีต่ัดจ าหน่าย/รับรูน้ีจ้ะแสดงเป็นรายการปรับกับรายไดท้างการเงนิ 
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ค) เงนิลงทุนในตราสารทนุทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดถอืเป็นเงนิลงทุนทั่วไป ซึง่แสดงในราคาทุนสุทธิ
จากคา่เผือ่การดอ้ยคา่ (ถา้ม)ี   

มูลค่ายุตธิรรมของหลักทรัพย์ในความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซือ้หลังสุด ณ สิน้วันท าการ
สุดทา้ยของปี ส่วนมูลค่ายุตธิรรมของตราสารหนี้ค านวณโดยใชอ้ัตราผลตอบแทนทีป่ระกาศโดยสมาคมตลาด 

ตราสารหนีไ้ทย มลูคา่ยตุธิรรมของหน่วยลงทนุค านวณจากมลูคา่สนิทรัพยส์ทุธขิองหน่วยลงทนุ 

กลุม่บรษัิทใชว้ธิถีัวเฉลีย่ถว่งน ้าหนักในการค านวณตน้ทนุของเงนิลงทนุ  

ในกรณีทีม่กีารโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทุนจากประเภทหนึง่ไปเป็นอกีประเภทหนึง่ กลุม่บรษัิทจะปรับมลูคา่ของ
เงนิลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายุตธิรรม ณ วันทีโ่อนเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตาม
บัญชแีละมลูคา่ยุตธิรรม ณ วันทีโ่อนจะบันทกึในสว่นของก าไรหรอืขาดทุนหรอืแสดงเป็นองคป์ระกอบอืน่ของสว่น
ของผูถ้อืหุน้แลว้แตป่ระเภทของเงนิลงทนุทีม่กีารโอนเปลีย่น 

เมื่อมีการจ าหน่ายเงนิลงทุน ผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนสุทธทิี่ไดรั้บกับมูลค่าตามบัญชขีองเงินลงทุน จะถูก
บันทกึในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุ 

5.15 การวดัมลูคา่ยตุธิรรม 

 มลูค่ายุตธิรรม หมายถงึ ราคาทีค่าดว่าจะไดรั้บจากการขายสนิทรัพยห์รอืเป็นราคาทีจ่ะตอ้งจ่ายเพือ่โอนหนี้สนิให ้
ผูอ้ ืน่โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกตริะหว่างผูซ้ ือ้และผูข้าย (ผูร้่วมในตลาด) ณ วันทีวั่ด
มลูคา่ กลุม่บรษัิทใชร้าคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคลอ่งในการวัดมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิซึง่
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดใหต้อ้งวัดมูลคา่ดว้ยมลูค่ายตุธิรรม ยกเวน้ในกรณีทีไ่มม่ตีลาด
ทีม่สีภาพคล่องส าหรับสนิทรัพยห์รอืหนี้สนิทีม่ลัีกษณะเดยีวกันหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่ี
สภาพคล่องได ้กลุ่มบรษัิทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละ
สถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มลูทีส่ามารถสังเกตไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกับสนิทรัพยห์รอืหนีส้นิทีจ่ะวัดมลูคา่ยตุธิรรมนัน้
ใหม้ากทีส่ดุ  

 ล าดับชัน้ของมูลค่ายุตธิรรมที่ใชวั้ดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิในงบการเงนิแบ่ง

ออกเป็นสามระดับตามประเภทของขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการวัดมลูคา่ยตุธิรรม ดังนี ้

 ระดับ 1  ใชข้อ้มลูราคาเสนอซือ้ขายของสนิทรัพยห์รอืหนีส้นิอยา่งเดยีวกันในตลาดทีม่สีภาพคลอ่ง 

 ระดับ 2 ใชข้อ้มลูอืน่ทีส่ามารถสังเกตไดข้องสนิทรัพยห์รอืหนีส้นิ ไมว่า่จะเป็นขอ้มลูทางตรงหรอืทางออ้ม 

 ระดับ 3 ใชข้อ้มลูทีไ่มส่ามารถสังเกตได ้เชน่ ขอ้มลูเกีย่วกับกระแสเงนิในอนาคตทีก่จิการประมาณขึน้  

 ทุกวันสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบรษัิทจะประเมนิความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่งล าดับชัน้ของมูลค่า
ยุตธิรรมส าหรับสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิทีถ่อือยู่ ณ วันสิน้รอบระยะเวลารายงานทีม่กีารวัดมูลค่ายุตธิรรมแบบเกดิขึน้
ประจ า 

6. การใชด้ลุยพนิจิและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั 

ในการจัดท างบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิจิและการประมาณ
การในเรือ่งทีม่คีวามไมแ่น่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพนิจิและการประมาณการดังกล่าวนี้สง่ผลกระทบตอ่จ านวนเงนิที่

แสดงในงบการเงนิและต่อขอ้มูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจาก
จ านวนทีป่ระมาณการไว ้การใชด้ลุยพนิจิและการประมาณการทีส่ าคัญมดัีงนี ้
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สญัญาเชา่  

 สญัญาเชา่ - กลุม่บรษิทัในฐานะผูเ้ชา่ 

การก าหนดอายสุญัญาเชา่ทีม่สีทิธกิารเลอืกในการขยายอายสุญัญาเชา่หรอืยกเลกิสญัญาเชา่  

ในการก าหนดอายสุัญญาเชา่ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิจิในการประเมนิว่ากลุม่บรษัิทมคีวามแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลหรอืไม่ทีจ่ะใชส้ทิธเิลอืกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรอืยกเลกิสัญญาเชา่โดยค านึงถงึขอ้เท็จจรงิ
และสภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดทีท่ าใหเ้กดิสิง่จูงใจทางเศรษฐกจิส าหรับกลุ่มบรษัิทในการใชห้รอืไม่ใช ้

สทิธเิลอืกนัน้ 

การก าหนดอตัราดอกเบีย้การกูย้มืสว่นเพิม่ 

กลุ่มบรษัิทไม่สามารถก าหนดอัตราดอกเบีย้ตามนัยของสัญญาเชา่ ดังนัน้ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิจิใน
การก าหนดอัตราดอกเบีย้การกูย้มืส่วนเพิม่ของกลุ่มบรษัิทในการคดิลดหนี้สนิตามสัญญาเชา่ โดยอัตราดอกเบีย้
การกูย้มืส่วนเพิม่เป็นอัตราดอกเบีย้ทีก่ลุ่มบรษัิทจะตอ้งจ่ายในการกูย้มืเงนิทีจ่ าเป็นเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สนิทรัพยท์ีม่ ี
มลูคา่ใกลเ้คยีงกับสนิทรัพยส์ทิธกิารใชใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิทีค่ลา้ยคลงึ โดยมรีะยะเวลาการกูย้มืและ
หลักประกันทีค่ลา้ยคลงึ  

 คา่เผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิข ึน้ของลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นของลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น ฝ่ายบรหิาร
จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้จากลูกหนี้แต่ละราย โดย
ค านงึถงึประสบการณ์การเก็บเงนิในอดตี อายุของหนี้ทีค่งคา้งและสภาวะเศรษฐกจิทีค่าดการณ์ไวข้องกลุ่มลกูคา้
ทีม่คีวามเสีย่งดา้นเครดติทีค่ลา้ยคลงึกัน เป็นตน้ ทัง้นี้ ขอ้มลูผลขาดทุนดา้นเครดติจากประสบการณ์ในอดตีและ
การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกจิของกลุม่บรษัิทอาจไมไ่ดบ้ง่บอกถงึการผดิสัญญาของลกูคา้ทีเ่กดิขึน้จรงิในอนาคต 

มลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิ 

ในการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิทีรั่บรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ ทีไ่ม่มกีารซือ้ขายในตลาด
และไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซือ้ขายคล่อง ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของ

เครือ่งมือทางการเงนิดังกล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองการประเมนิมูลค่า ซึง่ตัวแปรที่ใชใ้นแบบจ าลอง
ไดม้าจากการเทยีบเคยีงกับตัวแปรทีม่อียู่ในตลาด โดยค านึงถงึความเสีย่งทางดา้นเครดติ สภาพคล่อง ขอ้มูล
ความสัมพันธ์ และการเปลีย่นแปลงของมูลค่าของเครือ่งมอืทางการเงนิในระยะยาว ทัง้นี้การเปลีย่นแปลงของ
สมมตฐิานทีเ่กีย่วขอ้งกับตัวแปรทีใ่ชใ้นการค านวณ อาจมผีลกระทบต่อมูลค่ายุตธิรรมทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐานะ
การเงนิ และการเปิดเผยล าดับชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรม 

 ทีด่นิ อาคารและอปุกรณแ์ละคา่เสือ่มราคา 

ในการค านวณค่าเสือ่มราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการใหป้ระโยชน์

และมลูค่าคงเหลอืเมือ่เลกิใชง้านของอาคารและอปุกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชนแ์ละมลูคา่คงเหลอื
ใหมห่ากมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ 

กลุม่บรษัิทแสดงมลูคา่ของทีด่นิดว้ยราคาทีต่ใีหม่ ซึง่ราคาทีต่ใีหมน่ีไ้ดป้ระเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ โดยใชว้ธิี
เปรยีบเทยีบราคาตลาด การประเมนิมลูคา่ดังกลา่วตอ้งอาศัยขอ้สมมตฐิานและการประมาณการบางประการ 

 นอกจากนี้ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละชว่งเวลาและบันทกึ
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่หากคาดวา่มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดรั้บคนืต ่ากวา่มลูค่าตามบัญชขีองสนิทรัพยนั์น้ ในการนี้ฝ่าย
บรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจที่เกี่ยวขอ้งกับการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในอนาคตซึง่เกี่ยวเนื่องกับ
สนิทรัพยนั์น้ 
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สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

ในการบันทกึและวัดมูลค่าของสนิทรัพยไ์ม่มตัีวตน ณ วันทีไ่ดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลัง 

ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากสนิทรัพยห์รอืหน่วยของสนิทรัพย์
ทีก่อ่ใหเ้กดิเงนิสด รวมทัง้การเลอืกอัตราคดิลดทีเ่หมาะสมในการค านวณหามลูคา่ปัจจุบันของกระแสเงนิสดนัน้ ๆ 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

 กลุม่บรษัิทจะรับรูส้นิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตัดบัญชสี าหรับผลแตกตา่งชัว่คราวทีใ่ชหั้กภาษีและขาดทนุทางภาษี
ทีไ่ม่ไดใ้ชเ้มือ่มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบรษัิทจะมกี าไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์
จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนัน้ ในการนี้ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่ากลุ่มบรษัิทควรรับรูจ้ านวน
สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตัดบัญชเีป็นจ านวนเท่าใด โดยพจิารณาถงึจ านวนก าไรทางภาษีทีค่าดว่าจะเกดิใน
อนาคตในแตล่ะชว่งเวลา 

คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์ ีไ่มใ่ชส่นิทรพัยท์างการเงนิ  

ในการประเมนิค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสนิทรัพยท์ีไ่ม่ใช่สนิทรัพยท์างการเงนิ ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิจิในการ

ประเมนิมูลค่าที่คาดว่าจะไดรั้บคืนของสนิทรัพยดั์งกล่าว มูลค่าที่คาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถงึมูลค่ายุตธิรรมหัก
ตน้ทุนในการขายของสนิทรัพย์หรอืมูลค่าจากการใชส้นิทรัพย์แลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมนิมูลค่า
ยุตธิรรมหักตน้ทุนในการขาย กลุ่มบรษัิทอา้งองิจากขอ้มูลทีม่อียู่เกีย่วกับธุรกรรมการขายทีม่ผีลผูกพันซึง่ไดเ้ขา้
ท าในลักษณะของผูท้ีไ่มม่คีวามเกีย่วขอ้งกันส าหรับสนิทรัพยท์ีค่ลา้ยคลงึกันหรอือา้งองิจากราคาตลาดทีส่ามารถ
สังเกตไดหั้กดว้ยตน้ทุนสว่นเพิม่ในการจ าหน่ายสนิทรัพยนั์น้ ในการประเมนิมลูคา่จากการใชส้นิทรัพย ์กลุม่บรษัิท
ใชแ้บบจ าลองการคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งใชข้อ้มูลงบประมาณในช่วง 5  ปีขา้งหนา้และไม่รวมถึงการปรับ
โครงสรา้งใด ๆ ทีก่จิการยังไม่ไดม้ผีลผูกพันหรอืการลงทุนในอนาคตทีส่ าคัญซึง่จะท าใหส้นิทรัพยนั์น้ดขีึน้ ทัง้นี ้
ปัจจัยทีม่ผีลกระทบตอ่มูลคา่ทีค่าดว่าจะไดรั้บคนื คอือัตราคดิลดทีใ่ชใ้นแบบจ าลองดังกล่าวรวมถงึกระแสเงนิสด
รับในอนาคตทีค่าดการณ์และอัตราการเตบิโดทีใ่ชใ้นการค านวณนี้มผีลกระทบต่อมูลค่าทีค่าดวา่จะไดรั้บคนื การ
ประมาณการดังกล่าวส่วนใหญ่เกีย่วขอ้งกับทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรัพยไ์ม่มตัีวตนอืน่ทีม่อีายุการให ้
ประโยชนไ์มท่ราบแน่นอน ซึง่กลุม่บรษัิทไดบั้นทกึไวใ้นงบการเงนิ 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชนแ์ละผลประโยชนร์ะยะยาวอืน่
ของพนกังาน 

หนี้สนิตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 
ประมาณขึน้ตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัย ซึง่ตอ้งอาศัยขอ้สมมตฐิานต่าง ๆ ในการประมาณการนัน้ เชน่ อัตรา
คดิลด อัตราการขึน้เงนิเดอืนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลีย่นแปลงในจ านวนพนักงาน เป็นตน้ 

 คดฟ้ีองรอ้ง 

 กลุ่มบรษัิทมีหนี้ส ินที่อาจจะเกดิขึน้จากการถูกฟ้องรอ้งเรยีกค่าเสียหาย ซึง่ฝ่ายบรหิารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการ
ประเมนิผลของคดทีีถ่กูฟ้องรอ้งแลว้ในคดทีีฝ่่ายบรหิารพจิารณาวา่จะมผีลเสยีหายเกดิขึน้ กลุม่บรษัิทจะท าการตัง้
ประมาณการหนีส้นิไวใ้นบัญช ีส่วนคดทีีฝ่่ายบรหิารพจิารณาแลว้ และเชือ่มั่นวา่จะไม่มคีวามเสยีหายเกดิขึน้จะไม่
บันทกึประมาณการหนีส้นิดังกลา่ว ณ วันสิน้รอบระยะเวลารายงาน  
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7. เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 

 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดประกอบดว้ยรายการดังตอ่ไปนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

เงนิสดและเงนิฝากสถาบันการเงนิ 1,052,199 936,828 932,604 851,679 

เงนิฝากประจ า 60,077 10,040 - - 

รวมเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 1,112,276 946,868 932,604 851,679 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 เงนิฝากออมทรัพยแ์ละเงนิฝากประจ ามอีัตราดอกเบีย้ระหวา่งรอ้ยละ 0.05 ถงึ 0.25 ต่อ
ปี (31 ธันวาคม 2562 เงนิฝากออมทรัพยม์อีัตราดอกเบีย้ระหวา่งรอ้ยละ 0.10 ถงึ 0.65 ตอ่ปี) 

 

8.     ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ 

     (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

ลกูหนีก้ารคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน 16,328 13,653 13,581 13,180 

ลกูหนีก้ารคา้ - กจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกัน - สทุธ ิ 1,243,751 1,542,613 1,048,376 1,308,057 

ลกูหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน 4,267 5,951 8,411 12,240 

ลกูหนีอ้ืน่ – กจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั - สทุธ ิ 31,632 28,673 26,245 24,383 

คา่ใชจ้่ายจ่ายลว่งหนา้ 19,056 22,262 10,854 16,113 

รวมลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ - สทุธ ิ 1,315,034 1,613,152 1,107,467 1,373,973 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุม่บรษัิทมลีกูหนีก้ารคา้แยกตามอายหุนีท้ีค่า้งช าระไดดั้งนี ้

     (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

ลกูหนีก้ารคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

 ยังไมถ่งึก าหนดช าระ  10,109 8,783 8,495 8,364 

 ไมเ่กนิ 3 เดอืน  5,576 4,739 4,827 4,673 

 3 - 6 เดอืน 638 36 253 48 

 6 - 12 เดอืน 5 78 5 78 

 มากกวา่ 12 เดอืนขึน้ไป - 17 1 17 

รวมลกูหนีก้ารคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน 16,328 13,653 13,581 13,180 
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ลกูหนีก้ารคา้ - กจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั 
    

 ยังไมถ่งึก าหนดช าระ  417,046 539,606 319,457 432,831 

 ไมเ่กนิ 3 เดอืน  608,316 764,824 525,065 654,166 

 3 - 6 เดอืน 94,199 165,421 82,304 151,904 

 6 - 12 เดอืน 109,411 89,816 106,466 85,884 

 มากกวา่ 12 เดอืนขึน้ไป 110,377 47,693 109,876 46,757 

รวมลกูหนีก้ารคา้ - กจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกัน 1,339,349 1,607,360 1,143,168 1,371,542 

หัก: คา่เผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (95,598) (64,747) (94,792) (63,485) 

รวมลกูหนีก้ารคา้ - กจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกัน - สทุธ ิ 1,243,751 1,542,613 1,048,376 1,308,057 

รวมลกูหนีก้ารคา้ - สทุธ ิ 1,260,079 1,556,266 1,061,957 1,321,237 

การเปลีย่นแปลงของบัญชคีา่เผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของลกูหนีก้ารคา้ มรีายละเอยีดดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 

งบการเงนิรวม 

งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 64,747 63,485 

ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญช ี 16,977 15,233 

ณ วันที ่1 มกราคม 2563  81,724 78,718 

หนีส้ญูและผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 34,398 33,198 

ตัดจ าหน่าย (20,524) (17,124) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 95,598 94,792 

 

9.  รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 ในระหว่างปี กลุ่มบรษัิทมรีายการธุรกจิทีส่ าคัญกับบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน รายการธุรกจิดังกล่าวเป็นไป
ตามเงื่อนไขทางการคา้และเกณฑต์ามทีต่กลงกันระหว่างบรษัิทฯ และบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกันเหล่านัน้ 
โดยสามารถสรปุไดด้ังนี ้ 

รายการ นโยบายการก าหนดราคาและการกูย้มื 

รายไดแ้ละตน้ทนุคา่รักษาพยาบาลและวเิคราะหแ์ลป ราคาทีค่ดิกบัลกูคา้ทัว่ไป 

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทีป่รกึษาและบรหิารงานและบรกิารตลอดจน
บรกิารดา้นบัญชแีละบรกิารบรหิารงานสารสนเทศและบรกิาร
บ ารงุรักษา 

อตัรารอ้ยละของรายไดส้ทุธหิรอือตัราตามทีร่ะบใุนสญัญา 

คา่เชา่รับและคา่เชา่จา่ย อตัราตามทีร่ะบใุนสญัญา 
ดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืและเงนิกูย้มื อตัราดอกเบีย้ใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบีย้ธนาคารพาณชิย ์

รายการธุรกจิทีส่ าคัญสามารถสรปุไดดั้งนี ้
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

บรษิทัใหญ ่     

รายไดค้า่รักษาพยาบาลและวเิคราะหแ์ลป 3.1 4.2 3.0 4.0 

รายไดท้างการเงนิ 4.1 9.9 4.1 9.9 

รายไดอ้ืน่ 1.9 2.1 1.9 2.0 

ตน้ทนุบรกิาร 21.6 29.2 21.1 28.0 

คา่ใชจ้่ายทีป่รกึษาและบรหิารงาน 155.6 190.4 133.3 164.4 

คา่ใชจ้่ายอืน่ 5.2 14.6 3.3 12.4 

บรษิทัรว่ม     

รายไดค้า่รักษาพยาบาลและวเิคราะหแ์ลป - 0.2 - 0.2 

เงนิปันผลรับ (หมายเหต ุ13.2) - - 15.8 18.9 

รายไดอ้ืน่ 4.3 4.6 3.9 4.4 

ตน้ทนุบรกิาร 300.3 381.0 237.2 300.1 

คา่ใชจ้่ายทีป่รกึษาและบรหิารงาน 33.3 40.7 26.7 32.9 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

บรษิทัยอ่ย     

รายไดค้า่รักษาพยาบาลและวเิคราะหแ์ลป - - 5.8 3.7 

รายไดค้า่ทีป่รกึษาและบรหิารงาน - - 20.8 24.3 

เงนิปันผลรับ (หมายเหตุ 14.1) - - 129.4 107.3 

รายไดอ้ืน่ - - 8.6 5.6 

ตน้ทนุบรกิาร - - 0.5 0.7 

คา่ใชจ้่ายทีป่รกึษาและบรหิารงาน - - 5.1 5.1 

คา่ใชจ้่ายอืน่ - - 19.3 47.0 

ตน้ทนุทางการเงนิ - - 4.3 8.0 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

รายไดค้า่รักษาพยาบาลและวเิคราะหแ์ลป 45.3 40.9 40.4 37.9 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้ อาหารและบรกิาร 2.6 - - - 

รายไดค้า่ทีป่รกึษาและบรหิารงาน 16.6 18.6 16.6 18.6 

รายไดอ้ืน่ 11.1 12.1 9.9 11.1 

ตน้ทนุบรกิาร 167.4 149.9 127.6 110.8 

คา่ใชจ้่ายทีป่รกึษาและบรหิารงาน 55.6 79.2 43.6 59.3 

คา่ใชจ้่ายอืน่ 8.2 12.0 6.5 9.4 
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ยอดคงคา้งของรายการขา้งตน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ไดแ้สดงแยกต่างหากในงบแสดงฐานะ
การเงนิซึง่มรีายละเอยีดดังนี ้

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ - กจิการทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั (หมายเหต ุ8)     

บรษัิทใหญ ่ 7,033 8,150 6,454 7,840 

บรษัิทรว่ม 314 624 280 475 

บรษัิทยอ่ย - - 4,787 7,438 

บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกัน  13,248 10,830 10,471 9,667 

รวมลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน 20,595 19,604 21,992 25,420 

     

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอืน่ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั                                  

บรษัิทใหญ ่ 1,904 1,904 1,649 1,649 

บรษัิทยอ่ย - - 6,000 6,000 

บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกัน  4,345 4,345 4,166 4,166 

รวมสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน  6,249 6,249 11,815 11,815 

     

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

    (หมายเหต ุ19)     

บรษัิทใหญ ่ 16,204 24,067 14,000 20,095 

บรษัิทรว่ม 54,386 50,763 33,195 33,771 

บรษัิทยอ่ย - - 2,102 2,394 

บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกัน  28,659 26,156 18,576 16,694 

รวมเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน  99,249 100,986 67,873 72,954 

     

ดอกเบีย้คา้งจา่ย - บรษิทัยอ่ย                                  

 (รวมอยูใ่นคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย)     

บรษัิทยอ่ย  - - 268 706 

รวมดอกเบีย้คา้งจา่ย - บรษัิทยอ่ย - - 268 706 

     

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ - บรษิทัยอ่ย                                                   

บรษัิทยอ่ย - - 313,851 - 

รวมหนี้สนิตามสญัญาเชา่ - บรษัิทยอ่ย - - 313,851 - 

 

หนีส้นิไมห่มุนเวยีนอืน่ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั                                          

บรษัิทยอ่ย - - 289 289 

บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกัน  449 449 449 449 

รวมหนี้สนิไมห่มุนเวยีนอืน่ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน 449 449 738 738 
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เงนิใหกู้ย้มืระยะส ัน้แกบ่รษิทัใหญ ่ 

 ยอดคงคา้งของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ระหว่างบรษัิทฯ และบรษัิทใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และการ

เคลือ่นไหวของเงนิใหกู้ย้มืดังกลา่วมรีายละเอยีดดังนี ้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 

งบการเงนิรวม/     
งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 909,593 

การเคลือ่นไหวในระหว่างปี - สทุธ ิ (94,390) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 815,203 

เงนิกูย้มืระยะส ัน้จากบรษิทัยอ่ย  

 ยอดคงคา้งของเงนิกูย้ืมระยะสัน้ระหว่างบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และการ
เคลือ่นไหวของเงนิกูย้มืดังกลา่วมรีายละเอยีดดังนี ้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 

งบการเงนิเฉพาะ
กจิการ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 852,351 

การเคลือ่นไหวในระหว่างปี - สทุธ ิ 166,034 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 1,018,385 

 การบรหิารการเงนิ 

บรษัิทใหญ่ไดจั้ดการบรหิารการกูย้มืกับบรษัิทฯ เพือ่บรหิารสภาพคลอ่งของบรษัิทฯ โดยคดิดอกเบีย้การกูย้มืระหวา่ง

กันในอัตราใกลเ้คยีงกับอัตราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์ 

สญัญารบัจา้งบรหิารงานโรงพยาบาล 

บรษัิทฯ ไดท้ าสัญญาจา้งบรหิารงานโรงพยาบาลกับบรษัิทใหญ่และท าสัญญารับจา้งบรหิารงานโรงพยาบาลกับ
บรษัิทยอ่ย และบรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกัน โดยคดิค่าจา้งบรหิารงานเป็นรายเดอืนตามอัตรารอ้ยละของรายไดสุ้ทธติาม
ขอ้ตกลงทีร่ะบไุวใ้นสัญญา  

คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

ในระหว่างปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบรษัิทมคีา่ใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงานทีใ่หแ้ก่กรรมการ
และผูบ้รหิาร ดังตอ่ไปนี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

ผลประโยชนร์ะยะสัน้ 45.8 53.1 45.5 52.9 

ผลประโยชนห์ลังออกจากงาน 0.6 2.9 0.6 2.9 

รวม 46.4 56.0 46.1 55.8 
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10.      สนิคา้คงเหลอื 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 

  

ราคาทนุ 

คา่เผือ่การปรับลดราคาทนุให ้
เป็นมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้ับ สนิคา้คงเหลอื-สทุธ ิ

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

ยาและเวชภัณฑ ์ 113,936 109,051 (416) (275) 113,520 108,776 

พสัดแุละอืน่ ๆ 29,040 27,513 - - 29,040 27,513 

รวม 142,976 136,564 (416) (275) 142,560 136,289 

 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  

ราคาทนุ 

คา่เผือ่การปรับลดราคาทนุให ้
เป็นมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้ับ สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

ยาและเวชภัณฑ ์ 71,761 67,331 (345) (205) 71,416 67,126 

รวม 71,761 67,331 (345) (205) 71,416 67,126 

 

11. สนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอืน่ 

 สนิทรัพยท์างการเงนิหมนุเวยีนอืน่ประกอบดว้ยรายการดังตอ่ไปนี ้

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562* 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562* 

เงนิลงทนุทีว่ดัดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ 507,795 626,453 507,795 626,453 

เงนิลงทนุทีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย 733,564 247,557 699,716 199,038 

รวมสนิทรัพยท์างการเงนิหมนุเวยีนอืน่ 1,241,359 874,010 1,207,511 825,491 

* ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เดิมไดแ้สดงไวใ้นงบแสดงฐานะทางการเงินภายใตหั้วขอ้เงินลงทุน
ชัว่คราว  และไดจั้ดประเภทใหมต่ามทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4  

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 เงนิลงทุนทีวั่ดมูลค่าดว้ยราคาทุนตัดจ าหน่ายมอีัตราดอกเบีย้ระหว่างรอ้ยละ 0.15 ถงึ 

0.60 ตอ่ปี (31 ธันวาคม 2562: เงนิลงทนุทีวั่ดมูลค่าดว้ยราคาทนุตัดจ าหน่ายมอีัตราดอกเบีย้ระหว่างรอ้ยละ 1.38 

ถงึ 1.90 ตอ่ปี) 
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12. สนิทรพัยท์างการเงนิไมห่มนุเวยีนอืน่    

 สนิทรัพยท์างการเงนิไมห่มนุเวยีนอืน่ประกอบดว้ยรายการดังตอ่ไปนี ้

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562* 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562* 

เงนิลงทนุในตราสารทนุทีว่ดัมลูคา่ผา่นก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอืน่ 290 290 290 290 

รวมสนิทรัพยท์างการเงนิไมห่มนุเวยีนอืน่  290 290 290 290 

*  ยอดคงเหลอื ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 เดมิแสดงเป็นเงนิลงทุนระยะยาวอืน่ และไดจั้ดประเภทใหม่เป็นสนิทรัพย์
ทางการเงนิไมห่มุนเวยีนอืน่ ตามทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4 

13.  เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 

13.1 รายละเอยีดของเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 

 (หน่วย: พันบาท) 

   อัตรารอ้ยละของ งบการเงนิรวม 

งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 

ชือ่บรษัิท ลักษณะธรุกจิ ทนุช าระแลว้ การถอืหุน้ วธิสีว่นไดเ้สยี วธิรีาคาทุน 

  2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บรษัิท เนชัน่แนลเฮลทแ์คร ์            

ซสิเท็มส ์จ ากัด 

เซ็นทรัลแลป 75,000 75,000 21.04 21.04 246,484 231,555 15,782 15,782 

รวมเงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม     246,484 231,555 15,782 15,782 

 

13.2 สว่นแบง่ก าไรขาดทนุและเงนิปนัผลรบั 

ในระหว่างปี บรษัิทฯ รับรูส้่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบรษัิทร่วมในงบการเงนิรวมและรับรูเ้งนิปันผลรับจาก
บรษัิทรว่มดังกลา่วในงบการเงนิเฉพาะกจิการดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ชือ่บรษัิท 

สว่นแบง่ก าไรจาก 

เงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม 

ในระหวา่งปี 

สว่นแบง่ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
อืน่จากเงนิลงทนุในบรษัิทร่วม 

ในระหวา่งปี 

เงนิปันผลทีรั่บ 

ในระหวา่งปี 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บรษิทัรว่มทีถ่อืหุน้โดยบรษิทัฯ        

บรษัิท เนชัน่แนลเฮลทแ์คร ์ซสิเท็มส ์จ ากัด 33,917 58,898 - (2,876) 15,782 18,938 

รวม 33,917 58,898 - (2,876) 15,782 18,938 
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13.3 ขอ้มลูทางการเงนิโดยสรปุของบรษิทัรว่มทีม่สีาระส าคญั 

ขอ้มลูทางการเงนิตามทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิของบรษัิทรว่มโดยสรปุมดีังนี้ 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม ส าหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 

ชือ่บรษัิท ทนุช าระแลว้  สนิทรัพยร์วม  หนีส้นิรวม   รายไดร้วม              ก าไรสทุธ ิ

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บรษัิท เนชัน่แนลเฮลทแ์คร ์ซสิเท็มส ์จ ากัด 75 75 2,166 1,826 994 725 3,308 3,911 161 266 

 

14. เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 

14.1 เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ยตามทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิเฉพาะกจิการ มรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ชือ่บรษัิท ลักษณะธรุกจิ ทนุช าระแลว้ 

อัตรารอ้ยละ                

ของการถอืหุน้ วธิรีาคาทุน 

เงนิปันผลรับ                              

ระหวา่งปี 

  2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บรษัิท เออรว์ ิง่ เชอรเิดน เอส อ ี

จ ากัด 

ใหบ้รกิารจัดการและบรหิาร

สนิทรัพยท์ีเ่กีย่วขอ้งกับ
ธรุกจิรักษาพยาบาล 

100 100 99.98 99.98 114 114 19,996 19,996 

บรษัิท เฟิสท์ เฮ็ลธ ฟู้ด จ ากัด จัดจ าหน่ายสนิคา้เพือ่

สขุภาพ  เวชส าอางค ์และ
บรกิารจัดการอาคารและ

สถานที ่

14,000 14,000 100.00 100.00 14,000 14,000 4,200 8,400 

บรษัิท สมติเิวช ศรรีาชา จ ากัด  โรงพยาบาล 187,510 187,510 70.36 70.15 215,116 210,120 105,225 78,913 

บรษัิท เอส ว ีโฮลดิง้ จ ากัด การลงทนุ 80,000 80,000 100.00 100.00 80,000 80,000 - - 

บรษัิท ดจิทิัล เฮลท ์เวนเจอร ์
จ ากัด 

ลงทนุและพัฒนาธรุกจิดา้น
การแพทย ์

100,000 - 100.00 - 100,000 - - - 

รวมเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 
     409,230 304,234 129,421 107,309 

 

บรษัิท ดจิทิัล เฮลท ์เวนเจอร ์จ ากัด 

เมือ่วันที ่3 เมษายน 2563 ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษัิทฯ ครัง้ที ่2/2563 ไดม้อีนุมัตใิหจั้ดตัง้บรษัิทยอ่ยแห่ง
ใหม่ ชือ่ บรษัิท ดจิทิัล เฮลท ์เวนเจอร ์จ ากัด วัตถปุระสงคเ์พือ่ลงทุนและพัฒนาธุรกจิดา้นการแพทยแ์ละธุรกจิที่
เกีย่วขอ้ง โดยมทีนุจดทะเบยีนจ านวน 100 ลา้นบาท และบรษัิทฯ เป็นผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 100 บรษัิทย่อยดังกล่าวได ้
จดทะเบยีนจัดตัง้บรษัิทแลว้เสร็จในเดอืนเมษายน 2563 

บรษัิท สมติเิวช ศรรีาชา จ ากัด 

ในระหว่างปี บรษัิทฯ ไดซ้ือ้เงนิลงทุนเพิม่เตมิในบรษัิท สมติเิวช ศรรีาชา จ ากัด เป็นจ านวนเงนิ 5.0 ลา้นบาท ท า
ใหบ้รษัิทฯ มอีัตราสว่นการถอืหุน้ในบรษัิทดังกลา่วเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 70.36 

14.2 ขอ้มูลทางการเงนิโดยสรุปของบรษัิทย่อยทีม่สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมทีม่สีาระส าคัญ ซึง่เป็นขอ้มูลก่อน
การตัดรายการระหวา่งกัน  

 ในการจัดท างบการเงนิรวมของกลุ่มบรษัิทนั้น มีบรษัิทย่อยแห่งหนึ่งที่มีส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจ
ควบคุมเป็นรายการทีม่สีาระส าคัญเมือ่พจิารณาจากอัตรารอ้ยละของการถอืหุน้ เนื่องจากบรษัิทฯ มสีัดส่วนความ
เป็นเจา้ของในบรษัิทยอ่ยดังกลา่วในอัตรารอ้ยละ 70.36 
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 ขอ้มลูทางการเงนิโดยสรุปซึง่เป็นยอดคงเหลอืก่อนการตัดรายการระหวา่งกันของบรษัิทย่อยทีม่สีว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มี
อ านาจควบคุมที่มีสาระส าคัญโดยพิจารณาจากสัดส่วนความเป็นเจา้ของที่บรษัิทฯ มีในบรษัิทย่อยดังกล่าวมี

ดังตอ่ไปนี ้

     (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม ส าหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 

ชือ่บรษัิท ทนุช าระแลว้ สนิทรัพยร์วม หนี้สนิรวม รายไดร้วม ก าไรสทุธ ิ

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บรษัิท สมติเิวช ศรรีาชา จ ากัด  188 188 2,901 2,711 468 448 2,080 2,425 324 390 

 

13. ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์

 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม 

 

สนิทรัพยซ์ ึง่
แสดงมลูคา่ตาม

ราคาทีต่ใีหม ่ สนิทรัพยซ์ ึง่แสดงมลูคา่ตามราคาทนุ  

 

ทีด่นิและ

สว่นปรับปรงุ
ทีด่นิ 

อาคารและ

สว่นปรับปรงุ
อาคาร 

เครือ่งมอืและ

อปุกรณ์
การแพทย ์  

อปุกรณ์

โครงสรา้ง
เครือ่งตกแตง่

และอปุกรณ์
ส านักงาน ยานพาหนะ 

สว่นปรับปรงุ

อาคาร
ระหวา่ง

กอ่สรา้ง และ 
เครือ่งมอืและ

อปุกรณ์
ระหวา่งตดิตัง้ รวม 

ราคาทนุ/ราคาทีต่ใีหม ่        

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 3,454,530 4,872,460 3,126,455 2,077,866 152,759 623,276 14,307,346 

เพิม่ขึน้จากการตรีาคา 981,770 - - - - - 981,770 

ซือ้เพิม่ 5,262 219,993 306,069 157,484 11,835 132,610 833,253 

โอนเขา้/(โอนออก) 919 390,471 14,777 162,501 - (569,150) (482) 

จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย - (1,321) (195,071) (24,471) (7,692) - (228,555) 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิ - (1,981) (633) (199) (163) - (2,976) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 4,442,481 5,479,622 3,251,597 2,373,181 156,739 186,736 15,890,356 

ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญช ี - - (947) - - - (947) 

ณ วันที ่1 มกราคม 2563 4,442,481 5,479,622 3,250,650 2,373,181 156,739 186,736 15,889,419 

ซือ้เพิม่ 2,239 130,985 203,334 72,514 4,501 21,587 435,160 

โอนเขา้/(โอนออก) - 96,348 3,059 23,783 - (121,222) 1,968 

จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย - - (29,469) (20,116) (350) - (49,935) 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิ - (101) (33) (15) (9) - (158) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 4,444,720 5,706,854 3,427,541 2,449,347 160,881 87,101 16,276,444 

คา่เสือ่มราคาสะสม        

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 1,069 3,035,240 2,305,056 1,443,295 107,744 - 6,892,404 

คา่เสือ่มราคาส าหรับปี 536 205,017 284,355 134,359 8,652 - 632,919 

จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย - (741) (192,219) (24,469) (6,202) - (223,631) 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิ - (562) (367) (84) (78) - (1,091) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 1,605 3,238,954 2,396,825 1,553,101 110,116 - 7,300,601 

ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญช ี - - (822) - - - (822) 

ณ วันที ่1 มกราคม 2563 1,605 3,238,954 2,396,003 1,553,101 110,116 - 7,299,779 

คา่เสือ่มราคาส าหรับปี 698 234,406 277,739 147,069 9,704 - 669,616 

โอนเขา้/(โอนออก) - (232) 2,167 182 - - 2,117 

จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย - - (28,393) (20,094) (350) - (48,837) 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิ - (156) (93) (22) (16) - (287) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 2,303 3,472,972 2,647,423 1,680,236 119,454 - 7,922,388 

มูลคา่สุทธติามบญัช ี        

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 4,440,876 2,240,668 854,772 820,080 46,623 186,736 8,589,755 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 4,442,417 2,233,882 780,118 769,111 41,427 87,101 8,354,056 
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 2563 2562 

คา่เสือ่มราคาส าหรบัปี   

เป็นสว่นหนึง่ของตน้ทนุคา่รักษาพยาบาลและบรกิาร 556,219 531,147 

เป็นสว่นหนึง่ของคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 113,397 101,772 

รวม 669,616 632,919 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

สนิทรัพยซ์ ึง่
แสดงมลูคา่ตาม

ราคาทีต่ใีหม ่ สนิทรัพยซ์ ึง่แสดงมลูคา่ตามราคาทนุ  

 

ทีด่นิและสว่น

ปรับปรงุทีด่นิ 

อาคารและ
สว่นปรับปรงุ

อาคาร 

เครือ่งมอืและ
อปุกรณ์

การแพทย ์  

อปุกรณ์
โครงสรา้ง 

เครือ่งตกแตง่
และอปุกรณ์

ส านักงาน ยานพาหนะ 

สว่นปรับปรงุ

อาคารระหวา่ง
กอ่สรา้ง และ 

เครือ่งมอืและ
อปุกรณ์

ระหวา่งตดิตัง้ รวม 

ราคาทนุ/ราคาทีต่ใีหม ่  
      

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 3,162,443 3,408,989 2,660,512 1,590,778 118,178 542,359 11,483,259 

เพิม่ขึน้จากการตรีาคา 981,770 - - - - - 981,770 

ซือ้เพิม่ 1,512 129,461 271,806 138,386 11,835 95,040 648,040 

โอนเขา้/(โอนออก) 919 345,352 14,777 162,332 - (523,861) (481) 

จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย - (1,321) (141,811) (18,740) (7,692) - (169,564) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 4,146,644 3,882,481 2,805,284 1,872,756 122,321 113,538 12,943,024 

ซือ้เพิม่ - 84,278 150,991 63,856 - 20,163 319,288 

โอนเขา้/(โอนออก) - 76,430 1,891 6,713 - (84,014) 1,020 

จ าหน่าย - - (29,469) (22,374) - - (51,843) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 4,146,644 4,043,189 2,928,697 1,920,951 122,321 49,687 13,211,489 

คา่เสือ่มราคาสะสม        

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 191 2,406,924 1,957,446 1,223,918 77,423 -        5,665,902 

คา่เสือ่มราคาส าหรับปี 288 142,801 247,538 95,363 7,920 - 493,910 

จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย - (741) (139,297) (18,738) (6,202) - (164,978) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 479 2,548,984 2,065,687 1,300,543 79,141 - 5,994,834 

คา่เสือ่มราคาส าหรับปี 310 158,165 237,497 106,813 8,429 - 511,214 

โอนเขา้/(โอนออก) - (232) 1,220 181 - - 1,169 

จ าหน่าย - - (28,393) (22,374) - - (50,767) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 789 2,706,917 2,276,011 1,385,163 87,570 - 6,456,450 

มูลคา่สุทธติามบญัช ี        

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 4,146,165       1,333,497 739,597 572,213 43,180 113,538 6,948,190 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 4,145,855 1,336,272 652,686 535,788 34,751 49,687 6,755,039 

 

 2563 2562 

คา่เสือ่มราคาส าหรบัปี   

เป็นสว่นหนึง่ของตน้ทนุคา่รักษาพยาบาลและบรกิาร 425,721 417,966 

เป็นสว่นหนึง่ของคา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 85,493 75,944 

รวม 
511,214 493,910 
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บรษิทัฯ  

ในปี 2562 บรษัิทฯ ไดว้่าจา้งบรษัิทประเมนิราคาอสิระ ประเมนิราคาสนิทรัพยป์ระเภททีด่นิ โดยบรษัิทประเมนิ

ราคาใชว้ธิีการประเมนิราคาแบบวธิีเปรยีบเทียบราคาตลาด (Market Approach) โดยราคายุตธิรรมของที่ดิน
ประเมนิใหม่มรีาคา 4,137 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้จากราคาตามบัญชเีดมิทีเ่คยประเมนิไวเ้ป็นจ านวน 785 ลา้นบาท 

(สทุธจิากหนีส้นิภาษีเงนิไดร้อตัดบัญชจี านวน 196 ลา้นบาท) บรษัิทฯ ไดบั้นทกึสว่นเพิม่ขึน้นี้เป็น “ส่วนเกนิทุนจากการตี
ราคาทีด่นิ” ในองคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้  

บรษิทัยอ่ย 

ในปี 2559 บรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ไดว้า่จา้งบรษัิทประเมนิราคาอสิระ ประเมนิราคาสนิทรัพยป์ระเภททีด่นิ โดยบรษัิท
ประเมนิราคาใชว้ธิีการประเมนิราคาโดยวธิีเปรยีบเทียบราคาตลาด (Market Approach) โดยราคายุตธิรรมของ
ทีด่นิประเมนิใหมม่รีาคา 286 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้จากราคาตามบัญชเีดมิทีเ่คยประเมนิไวเ้ป็นจ านวน 39 ลา้นบาท 
(สุทธจิากหนี้สนิภาษีเงนิไดร้อตัดบัญชจี านวน 10 ลา้นบาท) บรษัิทย่อยดังกล่าวไดบั้นทกึส่วนเพิม่ขึน้นี้เป็น 
“สว่นเกนิทนุจากการตรีาคาทีด่นิ” ในองคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ 

สว่นเกนิทนุจากการตรีาคาทีด่นิดังกลา่วไมส่ามารถน ามาหักกับขาดทนุสะสมและไมส่ามารถจ่ายเงนิปันผลได ้

หากกลุ่มบรษัิทแสดงมูลค่าของที่ดนิดังกล่าวดว้ยวธิีราคาทุน มูลค่าสุทธติามบัญช ีณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

และ 2562 ตามวธิรีาคาทนุจะเป็นดังนี ้
  (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

มลูคา่สุทธติามบญัช ี   

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 1,129,285 901,695 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 1,129,285 901,695 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบรษัิทฯ มอีุปกรณ์จ านวนหนึง่ซึง่ตัดค่าเสือ่มราคาหมดแลว้แต่ยังใชง้านอยู่ ราคา
ทุนของสนิทรัพย์ดังกล่าวมีจ านวนเงิน 4,637 ลา้นบาท และเฉพาะกจิการ 4,023 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 
4,237 ลา้นบาท และเฉพาะกจิการ 3,631 ลา้นบาท) 

16. สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

 มลูคา่ตามบัญชขีองสนิทรัพยไ์มม่ตัีวตนซึง่เป็นคอมพวิเตอรซ์อฟตแ์วร ์ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 

แสดงไดด้ังนี ้
(หน่วย: พันบาท) 

 

งบการเงนิรวม 

งบการเงนิ               

เฉพาะกจิการ 

ราคาทุน   

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 140,195 129,018 

ซือ้เพิม่ 18,353 16,249 

ตัดจ าหน่าย 481 481 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิ (67) - 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 158,962 145,748 

ซือ้เพิม่ 18,252 15,954 

รับโอนจากทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 150 150 

ตัดจ าหน่าย (612) - 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิ (4) - 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 176,748 161,852 

คา่ตดัจ าหนา่ยสะสม   

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 88,453 82,165 

คา่ตัดจ าหน่ายส าหรับปี 16,147 14,665 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิ (42) - 
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ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 104,558 96,830 

คา่ตัดจ าหน่ายส าหรับปี 17,662 15,697 

ตัดจ าหน่าย (612) - 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิ (11) - 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 121,597 112,527 

มลูคา่สุทธติามบญัช ี   

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 54,404 48,918 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 55,151 49,325 

17.  เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบรษัิทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารเป็นจ านวนเงินรวม 29 ลา้นบาท             
(31 ธันวาคม 2562: 59 ลา้นบาท) และเฉพาะของบรษัิทฯ จ านวน 28 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 58 ลา้นบาท) 
โดยมอีัตราดอกเบีย้ MOR ตอ่ปี อยา่งไรก็ตาม กลุม่บรษัิทฯ ไมม่กีารใชว้งเงนิดังกลา่วในระหวา่งปี 

18.  เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ 

     (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

เจา้หนีก้ารคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน 78,184 65,699 49,787 43,571 

เจา้หนีก้ารคา้ - กจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกัน 411,596 471,450 298,973 353,143 

เจา้หนีอ้ ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน 21,065 35,287 18,086 29,383 

เจา้หนีอ้ ืน่ - กจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกัน 95,773 218,432 72,241 174,285 

เจา้หนีค้า่กอ่สรา้งและเงนิประกันผลงาน 31,438 47,096 24,705 37,701 

รวมเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ 638,056 837,964 463,792 638,083 

19.  สญัญาเชา่  

19.1 กลุม่บรษิทัในฐานะผูเ้ชา่  

กลุม่บรษัิทท าสัญญาเชา่สนิทรัพยเ์พือ่ใชใ้นการด าเนนิงานของกลุม่บรษัิทโดยมอีายสุัญญาระหวา่ง 2 - 30 ปี  

ก) สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 

รายการเปลีย่นแปลงของบัญชสีนิทรัพยส์ทิธกิารใชส้ าหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2563 สรปุไดด้ังนี ้

  (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ทีด่นิ อาคาร 

เครือ่งมอืและ

อปุกรณ์
การแพทย ์  

อปุกรณ์โครงสรา้ง 

เครือ่งตกแตง่และ
อปุกรณ์ส านักงาน ยานพาหนะ รวม 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 - - - - - - 

ผลสะสมจากการเปลีย่น     

นโยบายการบัญช ี(หมายเหต ุ4) 233,106 187,064 3,102 16,748 350 440,370 

ณ วันที ่1 มกราคม 2563 233,106 187,064 3,102 16,748 350 440,370 

เพิม่ขึน้ 12,240 45,472 - 7,538 3,913 69,163 

เปลีย่นแปลงสญัญา - (1,450) - - - (1,450) 

คา่เสือ่มราคาส าหรับปี (21,883) (51,553) (2,919) (3,970) (645) (80,970) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 223,463 179,533 183 20,316 3,618 427,113 
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 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

ทีด่นิ อาคาร 

เครือ่งมอืและอปุกรณ์

การแพทย ์  

อปุกรณ์โครงสรา้ง 
เครือ่งตกแตง่และ

อปุกรณ์ส านักงาน รวม 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 
- - - - - 

ผลสะสมจากการเปลีย่นนโยบายการ
บัญช ี(หมายเหต ุ4) 25,237 500,934 962 1,294 528,427 

ณ วันที ่1 มกราคม 2563 
25,237 500,934 962 1,294 528,427 

เพิม่ขึน้ 
12,240 36,969 - 7,538 56,747 

เปลีย่นแปลงสญัญา 
- (1,451) - - (1,451) 

คา่เสือ่มราคาส าหรับปี (14,683) (63,350) (819) (1,294) (80,146) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 22,794 473,102 143 7,538 503,577 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 

งบการเงนิรวม 

งบการเงนิเฉพาะ
กจิการ 

คา่เสือ่มราคาส าหรับปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2563 56.8* 56.1* 

*   ในระหวา่งปี กลุ่มบรษัิทไดน้ าแนวปฎบิัตทิางการบัญช ีเรือ่งมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลอืกเพิม่เตมิทางบัญชเีพือ่รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกลุม่บรษัิทไดน้ าสว่นลดคา่เชา่ทีไ่ดรั้บจากผูใ้หเ้ชา่มากลับรายการคา่เสือ่มราคาจากสนิทรัพยส์ทิธิ

การใชแ้ละดอกเบีย้จากหนี้สนิตามสญัญาเชา่ทีย่ังคงรับรูใ้นแตล่ะเดอืนตามสดัสว่นของคา่เชา่ทีล่ดลง และบันทกึผลตา่งทีเ่กดิขึน้ในก าไรหรอืขาดทนุ 

 

ข) หนีส้นิตามสญัญาเชา่ 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม  
2563 

31 ธนัวาคม  
2562* 

31 ธนัวาคม  
2563 

31 ธนัวาคม  
2562* 

จ านวนเงนิทีต่อ้งจา่ยตามสัญญาเชา่ 447,447 117 708,749 - 

หัก: ดอกเบีย้รอการตัดจ าหน่าย (124,103) (2) (188,170) - 

รวม 323,344 115 520,579 - 

หัก: สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี (70,965) (115) (75,773) - 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ - สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนด
ช าระภายในหนึง่ปี 252,379 - 444,806 - 

* ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เดมิไดแ้สดงไวใ้นงบแสดงฐานะทางการเงนิภายใตหั้วขอ้หนี้สนิ
ตามสัญญาเชา่การเงนิ และไดจั้ดประเภทใหม่ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 4 

การวเิคราะห์การครบก าหนดของจ านวนเงินที่ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยขอ้มูลอยู่ในหมายเหตุ 31

ภายใตหั้วขอ้ความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง  

19.2 กลุม่บรษิทัในฐานะผูใ้หเ้ชา่ 

กลุม่บรษัิทเขา้ท าสัญญาเชา่ด าเนนิงานส าหรับทีด่นิและอาคารโดยมอีายสุัญญาระหวา่ง 1 - 12 ปี  

กลุ่มบรษัิทมจี านวนเงนิขัน้ต ่าที่คาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากการใหเ้ช่าภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานที่ยกเลกิ
ไมไ่ด ้ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 ดังนี ้
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ภายใน 1 ปี 30,631 24,939 

มากกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 22,377 14,824 

รวม 53,008 39,763 

 

20.     ประมาณการหนีส้นิผลประโยชนพ์นกังาน  

 จ านวนเงนิประมาณการหนีส้นิผลประโยชนพ์นักงานแสดงไดดั้งนี ้
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

 ผลประโยชน ์

หลังออกจากงาน 

ผลประโยชน ์

ระยะยาวอืน่ รวม 

ผลประโยชน ์

หลังออกจากงาน 

ผลประโยชน ์

ระยะยาวอืน่ รวม 

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์
พนกังานตน้ปี 547,794 4,802 552,596 395,650 4,256 399,906 

ตน้ทนุบรกิารในปัจจบุัน  36,109 330 36,439 31,714 332 32,046 

ตน้ทนุดอกเบีย้ 8,105 107 8,212 11,371 100 11,471 

ตน้ทนุบรกิารในอดตี - - - 80,533 - 80,533 

ขาดทนุจากการประมาณการตาม 

    หลักคณติศาสตรป์ระกันภัย          

สว่นทีเ่กดิจากการปลีย่นแปลง
ขอ้สมมตทิางการเงนิ - 2,227 2,227 59,893 402 60,295 

การโอนยา้ยพนักงาน - - - 965 - 965 

ผลประโยชน์ทีจ่่ายในระหวา่งปี (31,145) (398) (31,543) (32,332) (288) (32,620) 

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์
พนกังานปลายปี 

560,863 7,068 567,931 547,794 4,802 552,596 

 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

 ผลประโยชน ์

หลังออกจากงาน 

ผลประโยชน ์

ระยะยาวอืน่ รวม 

ผลประโยชน ์

หลังออกจากงาน 

ผลประโยชน ์

ระยะยาวอืน่ รวม 

       

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์
พนกังานตน้ปี 470,169 3,327 473,496 348,492 3,044 351,536 

ตน้ทนุบรกิารในปัจจบุัน  29,275 186 29,461 25,555 187 25,742 

ตน้ทนุดอกเบีย้ 6,867 75 6,942 9,827 71 9,898 

ตน้ทนุบรกิารในอดตี - - - 66,612 - 66,612 

ขาดทนุจากการประมาณการตาม
หลักคณติศาสตรป์ระกันภัย       

สว่นทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงขอ้
สมมตทิางการเงนิ - 1,537 1,537 49,163 291 49,454 

การโอนยา้ยพนักงาน - - - 957 - 957 

ผลประโยชน์ทีจ่่ายในระหวา่งปี (28,121) (285) (28,406) (30,437) (266) (30,703) 

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์
พนกังานปลายปี 

478,190 4,840 483,030 470,169 3,327 473,496 
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การวิเคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์หลังออกจากงานที่ไม่มีการคิดลด ณ วันที ่                         
31 ธันวาคม 2563 

(หน่วย: พันบาท) 

  งบการเงนิรวม 

  นอ้ยกวา่ 1 ปี ระหวา่ง 2-5 ปี เกนิกวา่ 5 ปี รวม 

      

ภาระผกูพันตามโครงการ  25,441 147,346 1,166,862 1,339,649 

(หน่วย: พันบาท) 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  นอ้ยกวา่ 1 ปี ระหวา่ง 2-5 ปี เกนิกวา่ 5 ปี รวม 

      

ภาระผกูพันตามโครงการ  24,773 128,042 922,981 1,075,796 

สมมตฐิานทีส่ าคัญในการประมาณการตามหลักคณติศาสตรป์ระกันภัยสรปุไดดั้งนี ้

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

 (รอ้ยละตอ่ปี) (รอ้ยละตอ่ปี) (รอ้ยละตอ่ปี) (รอ้ยละตอ่ปี) 

อัตราคดิลด 1.19 - 2.52 1.19 - 2.52 1.19 - 2.52 1.19 - 2.52 

อัตราการขึน้เงนิเดอืนในอนาคต            5.0 5.0 5.0 5.0 

อัตราการเปลีย่นแปลงในจ านวนพนักงาน 3.0 - 16.0 3.0 - 16.0 3.0 - 16.0 3.0 - 16.0 

 

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสมมตฐิานทีส่ าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน
และผลประโยชนร์ะยะยาวอืน่ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรปุไดด้ังนี ้

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 เพิม่ขึน้ 1% ลดลง 1% เพิม่ขึน้ 1% ลดลง 1% 

อตัราคดิลด (52.2) 61.8 (42.8) 50.5 

อตัราการขึน้เงนิเดอืน  85.9 (74.2) 73.4 (63.7) 
     

 เพิม่ขึน้ 20% ลดลง 20% เพิม่ขึน้ 20% ลดลง 20% 

อตัราการเปลีย่นแปลงในจ านวนพนักงาน (49.2) 57.9 (39.8) 46.5 

     

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 เพิม่ขึน้ 1% ลดลง 1% เพิม่ขึน้ 1% ลดลง 1% 

อตัราคดิลด (51.3) 60.7 (42.4) 50.1 

อตัราการขึน้เงนิเดอืน  79.3 (68.9) 68.3 (59.6) 

     

 เพิม่ขึน้ 20% ลดลง 20% เพิม่ขึน้ 20% ลดลง 20% 

อตัราการเปลีย่นแปลงในจ านวนพนักงาน (44.5) 52.0 (36.2) 42.1 



 

 

   

                                                                                                                                                                         114 

เมือ่วันที ่5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัตคิุม้ครองแรงงาน (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงในราชกจิจา
นุเบกษา ซึง่ไดก้ าหนดอัตราคา่ชดเชยเพิม่เตมิกรณีนายจา้งเลกิจา้ง ส าหรับลกูจา้งซึง่ท างานตดิตอ่กันครบ  20 ปี

ขึน้ไปใหม้สีทิธไิดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่คา่จา้งอัตราสดุทา้ย 400 วัน กฎหมายดังกลา่วมผีลบังคับใชตั้ง้แต่วันที ่
5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปลีย่นแปลงดังกล่าวถอืเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงาน และมผีลกระทบใหก้ลุม่บรษัิทฯ มปีระมาณการหนีส้นิไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชนพ์นักงาน
เพิม่ขึน้  80.5 ลา้นบาท (สว่นของบรษัิทฯ เพิม่ขึน้ 66.6 ลา้นบาท) ทัง้นี้กลุม่บรษัิทฯ ไดบั้นทกึผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงดังกลา่วโดยรับรูต้น้ทนุบรกิารในอดตีเป็นคา่ใชจ้่ายทันทใีนงบก าไรขาดทนุของปี 2562 แลว้  

21. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบัญญัตขิองมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บรษัิทฯ ตอ้งจัดสรรก าไร
สทุธปิระจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปีหักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา 
(ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ส ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่
สามารถน าไปจ่ายเงนิปันผลได ้ 

 บรษัิทฯ ไดจั้ดสรรส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

22. รายไดท้างการเงนิ 

   (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

รายไดด้อกเบีย้จากเงนิฝากธนาคาร 2,371 4,732 1,575 3,334 

รายไดด้อกเบีย้จากเงนิใหกู้ย้มืแกบ่รษัิทใหญ่ 4,059 9,983 4,059 9,983 

รายไดด้อกเบีย้จากเงนิลงทนุทีวั่ดมลูคา่ดว้ยมลูคา่
ยตุธิรรมผา่นราคาทนุตัดจ าหน่าย 1,677 2,532 1,677 2,532 

รวม 8,107 17,247 7,311 15,849 

 

23. ตน้ทนุทางการเงนิ 

  (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

คา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ของเงนิกูย้มื - - 4,345 7,999 

คา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ของหนีส้นิจากสัญญาเชา่ 9,204 20 18,719 - 

รวม 9,204 20 23,064 7,999 
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24. คา่ใชจ้า่ยตามลกัษณะ 

 รายการคา่ใชจ้่ายแบง่ตามลักษณะประกอบดว้ยรายการคา่ใชจ้่ายทีส่ าคัญดังตอ่ไปนี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

คา่แพทย ์ 2,485 2,841 2,010 2,327 

คา่ใชจ้่ายเกีย่วกับพนักงาน 2,091 2,663 1,611 2,083 

คา่ยา เวชภัณฑแ์ละตน้ทนุคา่รักษาพยาบาลอืน่ 1,973 2,416 1,532 1,905 

ตน้ทนุขายสนิคา้ 94 92 - - 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 744 653 583 510 

คา่ใชจ้่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ ์ 45 70 41 61 

คา่เชา่จ่าย 52 140 32 127 

 

25. ภาษเีงนิได ้ 

 คา่ใชจ้่ายภาษีเงนิไดส้ าหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรปุไดด้ังนี้ 

  (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษเีงนิไดป้จัจบุนั:     

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลส าหรับปี 326,839 518,777 253,438 413,898 

รายการปรับปรงุค่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล                   
ของปีกอ่น 3,691 (1,211) 3,627 (1,036) 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช:ี     

ภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชจีากการเกดิผลแตกตา่ง
ชัว่คราวและการกลับรายการผลแตกตา่งชัว่คราว 35,803 (18,974) 29,759 (14,191) 

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดท้ ีแ่สดงอยูใ่นงบก าไร
ขาดทนุ 366,333 498,592 286,824 398,671 

จ านวนภาษีเงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกับสว่นประกอบแตล่ะสว่นของก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ สรปุไดดั้งนี ้ 

  (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

ก าไรจากการตรีาคาทีด่นิ - (196,354) - (196,354) 

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลัก       

  คณติศาสตรป์ระกันภัย - 11,979 - 9,832 

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดท้ ีร่บัรูใ้น                              
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ - (184,375) - (186,522) 
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รายการกระทบยอดจ านวนเงนิระหวา่งคา่ใชจ้่ายภาษีเงนิไดก้ับผลคณูของก าไรทางบัญชกีับอัตราภาษีทีใ่ชส้ าหรับ
ปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สามารถแสดงไดด้ังนี ้

  (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

ก าไรทางบัญชกีอ่นภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 1,907,317 2,615,276 1,622,619 2,168,353 

     

อัตราภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 20% 20% 20% 20% 

ก าไรทางบัญชกีอ่นภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลคณูอัตรา
ภาษี 381,463 523,055 324,524 433,671 

รายการปรับปรงุค่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล                
ของปีกอ่น 3,691 (1,211) 3,627 (1,036) 

ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     

คา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถน ามาหักภาษีได ้                    4,486 2,134 1,658 2,361 

คา่ใชจ้่ายทีม่สีทิธหัิกไดเ้พิม่ขึน้ (16,524) (13,610) (13,942) (11,072) 

เงนิปันผลรับทีไ่ดรั้บสทิธยิกเวน้ภาษี - - (29,043) (25,253) 

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม (6,783) (11,876) - - 

รวม (18,821) (23,352) (41,327) (33,964) 

คา่ใชจ้่ายภาษีเงนิไดท้ีแ่สดงอยูใ่นงบก าไร
ขาดทนุ 366,333 498,592 286,824 398,671 

อัตราภาษีเงนิไดท้ีแ่ทจ้รงิ 19% 19% 18% 18% 
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 ส่วนประกอบของสนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตัดบัญชแีละหนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชปีระกอบดว้ยรายการ
ดังตอ่ไปนี ้

  (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

ณ วันที ่             
31 ธันวาคม

2563 

ณ วันที ่             
31 ธันวาคม

2562 

ณ วันที ่             
31 ธันวาคม

2563 

ณ วันที ่             
31 ธันวาคม

2562 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     

คา่เผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้  22,037 13,549 21,875 13,297 

คา่เผือ่การปรับลดราคาทนุใหเ้ป็นมลูคา่สทุธทิีจ่ะ
ไดรั้บ 83 55 69 41 

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชนพ์นักงาน 113,586 110,519 96,606 94,699 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่ายและส ารองหนีส้นิอืน่ 6,752 51,981 5,313 42,596 

รวม 142,458 176,104 123,863 150,633 

 

หนีส้นิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     

การเปลีย่นแปลงประมาณการอายุการใชง้านของ
สนิทรัพย ์ 7,593 7,552 3,757 3,814 

สว่นเกนิทนุ/สว่นเกนิมลูคา่ของทีด่นิ                   
และอาคาร 678,761 680,041 647,131 647,131 

อืน่ ๆ 1,174 1,174 1,105 1,105 

รวม 687,528 688,767 651,993 652,050 

หนีส้นิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธ ิ 545,070 512,663 528,130 501,417 

26. ก าไรตอ่หุน้ 

 ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อืน่) ดว้ยจ านวนถัวเฉลีย่ถว่งน ้าหนักของหุน้สามัญทีอ่อกอยูใ่นระหวา่งปี 

27. ขอ้มลูทางการเงนิจ าแนกตามสว่นงาน 

ส่วนงานด าเนนิงานทีน่ าเสนอนี้สอดคลอ้งกับรายงานภายในของบรษัิทฯ ทีจั่ดท าใหก้ับผูม้อี านาจตัดสนิใจสูงสุด
ดา้นการด าเนนิงาน และไดรั้บการสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพือ่ใชใ้นการตัดสนิใจในการจัดสรรทรัพยากรใหก้ับ
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงาน ทั ้งนี้ผูม้ ีอ านาจตัดสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของบรษัิทฯ คือ 
คณะกรรมการบรหิาร   

กลุม่บรษัิทด าเนนิกจิการในสว่นงานด าเนนิงานสองสว่นงาน คอื ธุรกจิโรงพยาบาลและธุรกจิอืน่ทีป่ระกอบกจิการที่
สนับสนุนธุรกจิโรงพยาบาล ไดแ้ก่ ใหบ้รกิารจัดการและบรหิารทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งในธุรกจิรักษาพยาบาล จัด

จ าหน่ายสนิคา้เพือ่สุขภาพ เวชส าอางค ์และบรกิารจัดการอาคารและสถานที ่ซ ึง่สว่นงานด าเนนิงานทัง้สองส่วนนี้
มลัีกษณะเชงิเศรษฐกจิทีค่ลา้ยคลงึกัน กล่าวคอื กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่ของส่วนงานต่าง ๆ เป็นกลุ่มเดยีวกัน วธิีการ
ใหบ้รกิารและการบรหิารจัดการของสว่นงานตา่ง ๆ มคีวามใกลเ้คยีงกัน  

นอกจากนี ้กลุม่บรษัิทด าเนนิกจิการภายใตเ้ขตภมูศิาสตรท์ัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  
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เนื่องจากส่วนงานธุรกจิโรงพยาบาลเป็นส่วนงานหลักของกจิการและมขีอ้มูลของส่วนงานด าเนนิงานซึง่พจิารณา
จากเกณฑ์เชงิปรมิาณมีสัดส่วนเกินกว่ารอ้ยละ 90 ของส่วนงานทัง้หมดทัง้ส่วนงานด าเนินงานและส่วนงาน

ภมูศิาสตร ์ ดว้ยเหตผุลดังกลา่ว ผูบ้รหิารจงึพจิารณารวมส่วนงานด าเนนิงานเป็นสว่นงานทีร่ายงานเพยีงสว่นเดยีว
คอืธุรกจิโรงพยาบาล ดังนัน้ รายได ้ก าไรจากการด าเนนิงาน และสนิทรัพยท์ัง้หมดทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิ จงึถอื
เป็นการรายงานตามสว่นงานด าเนนิงานและเขตภมูศิาสตรแ์ลว้ 

กลุ่มบรษัิทไม่มรีายไดจ้ากลูกคา้รายใดทีม่มีูลค่าเท่ากับหรอืมากกว่ารอ้ยละ 10 ของรายไดข้องกจิการส าหรับปี
สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 

28. เงนิปนัผลจา่ย  

การจา่ยเงนิปนัผลปี 2562 

เงนิปันผล อนุมตัโิดย เงนิปันผลจา่ย เงนิปันผลจา่ยตอ่หุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงนิปันผลประจ าปี 2561 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้เมือ่วนัที ่

10 เมษายน 2562 900 9.00 

เงนิปันผลระหวา่งกาลประจ าปี 2562 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ เมือ่
วนัที ่29 ตลุาคม 2562 700 7.00 

รวมเงนิปันผลจา่ยในระหวา่งปี 2562  1,600 16.00 

การจา่ยเงนิปนัผลปี 2563 

เงนิปันผล อนุมตัโิดย เงนิปันผลจา่ย เงนิปันผลจา่ยตอ่หุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงนิปันผลระหวา่งกาลประจ าปี 2563 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ เมือ่

วนัที ่27 มนีาคม 2563 1,000 10.00 

รวมเงนิปันผลจา่ยในระหวา่งปี 2563  1,000 10.00 

 เมือ่วันที ่3 สงิหาคม 2563 ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ของบรษัิทฯ ไดรั้บทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่าง
กาลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ของบรษัิทฯ ในอัตราหุน้ละ 17.00 บาท รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิน้ 1,700 

ลา้นบาท โดยในวันที่ 28 พฤศจกิายน 2562 บรษัิทฯ จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลในอัตราหุน้ละ 7.00 บาท เป็น
จ านวนเงนิรวม 700 ลา้นบาท และในวันที ่24 เมษายน 2563 บรษัิทฯไดจ้่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลเพิม่อกีในอัตรา
หุน้ละ 10.00 บาท เป็นจ านวนเงนิรวม 1,000 ลา้นบาท 

29. ภาระผกูพนัและหนีส้นิทีอ่าจเกดิข ึน้  

 ภาระผกูพันและหนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 ประกอบดว้ย  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ไมเ่กนิ 1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  

5 ปี ไมเ่กนิ 1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  

5 ปี 

ภาระผูกพันตามสญัญา       

-  ตามสญัญาเชา่ทีด่นิและอาคาร 0.7 - - - - - 

-  ตามสญัญาเชา่อปุกรณ์ส านักงานและบรกิารอืน่ 62.5 20.5 40.2 113.0 20.5 40.2 

- ตามสญัญาเพือ่จัดหาและซอ่มบ ารงุเครือ่งมอืทางการแพทย ์ 17.2 4.6 - 28.4 4.6 - 

- ตามสญัญาคา่กอ่สรา้งและตกแตง่อาคาร 24.4 - - 22.8 - - 

รวม 
104.8 25.1 40.2 164.2 25.1 40.2 
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หนีส้นิทีอ่าจเกดิข ึน้ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบรษัิทมหีนังสอืค ้าประกันทีอ่อกโดยธนาคารในนามของกลุ่มบรษัิทเหลอือยู่เป็น

จ านวน 49.8 ลา้นบาท และ เฉพาะของบรษัิทฯ จ านวน 47.1 ลา้นบาท ซึง่เกีย่วเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏบัิตบิาง
ประการตามปกตธิุรกจิ เชน่ คา่ใชจ้่ายสาธารณูปโภคและการปฏบัิตติามสัญญา 

30. ล าดบัช ัน้ของมลูคา่ยตุธิรรม 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบรษัิทมสีนิทรัพยท์ีวั่ดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมแยกแสดงตามล าดับ
ชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรม ดังนี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม 

 31 ธันวาคม 2563 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สนิทรพัยท์ ีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม     

สนิทรัพยท์างการเงนิทีวั่ดมลูคา่ดว้ยมลูคา่
ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ      

เงนิลงทนุในกองทนุรวม - 508 - 508 

ทีด่นิ - 4,423 - 4,423 

 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม 

 31 ธันวาคม 2562 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สนิทรพัยท์ ีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม     

สนิทรัพยท์างการเงนิทีวั่ดมลูคา่ดว้ยมลูคา่
ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ      

เงนิลงทนุในกองทนุรวม - 626 - 626 

ทีด่นิ - 4,423 - 4,423 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 ธันวาคม 2563 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สนิทรพัยท์ ีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม     

สนิทรัพยท์างการเงนิทีวั่ดมลูคา่ดว้ยมลูคา่
ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ      

เงนิลงทนุในกองทนุรวม - 508 - 508 

ทีด่นิ - 4,137 - 4,137 

 

 



 

 

   

                                                                                                                                                                         120 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 ธันวาคม 2562 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สนิทรพัยท์ ีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม     

สนิทรัพยท์างการเงนิทีวั่ดมลูคา่ดว้ยมลูคา่
ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ      

เงนิลงทนุในกองทนุรวม - 626 - 626 

ทีด่นิ - 4,137 - 4,137 

 

31. เครือ่งมอืทางการเงนิ 

31.1   วตัถปุระสงคแ์ละนโยบายการบรหิารความเสีย่งทางการเงนิ  

เครือ่งมอืทางการเงนิทีส่ าคัญของกลุ่มบรษัิทประกอบดว้ย เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลูกหนี้การคา้ เงนิ
ใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษัิทใหญ ่เงนิลงทุน และเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษัิทย่อย กลุ่มบรษัิทมคีวามเสีย่งทางการเงนิ
ทีเ่กีย่วขอ้งกับเครือ่งมอืทางการเงนิดังกลา่ว และมนีโยบายการบรหิารความเสีย่ง ดังนี ้

ความเสีย่งดา้นเครดติ 

กลุ่มบรษัิทมคีวามเสีย่งดา้นเครดติทีเ่กีย่วเนื่องกับลูกหนี้การคา้ เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษัิทใหญ่ เงนิฝากกับ
ธนาคารและสถาบันการเงนิ โดยจ านวนเงนิสูงสุดทีก่ลุ่มบรษัิทอาจตอ้งสูญเสยีจากการใหส้นิเชือ่คอืมูลค่าตาม
บัญชทีีแ่สดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ  

ลกูหนีก้ารคา้   

กลุ่มบรษัิทควบคุมความเสีย่งนี้โดยการก าหนดนโยบายการใหเ้ครดติทีเ่หมาะสม ซึง่ครอบคลุมถงึการพจิารณา
ก าหนดวงเงนิเครดติทีจ่ะใหก้ับลูกคา้หรอืคู่สัญญา และวเิคราะห ์ ฐานะทางการเงนิของลูกคา้หรอืคู่สัญญาและมี
การตดิตามหนี้อย่างสม ่าเสมอ กลุ่มบรษัิทจงึไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสยีหายทีเ่ป็นสาระส าคัญจากการใหเ้ครดติ
ดังกลา่ว    

การใหเ้ครดติของกลุม่บรษัิทมกีารกระจายตัวพอสมควร  เนือ่งจากกลุม่บรษัิทมฐีานของลูกคา้ทีห่ลากหลายและมี
อยูจ่ านวนมากราย  

เงนิฝากและเครือ่งมอืการเงนิอืน่กบัสถาบนัการเงนิ 

กลุ่มบรษัิทบรหิารความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่กีย่วขอ้งกับยอดคงเหลอืของเงนิฝากกับสถาบันการเงนิ และเครือ่งมอื
ทางการเงนิอืน่  โดยกลุ่มบรษัิทควบคมุความสมดุลของระดับความเสีย่งใหเ้ป็นทีย่อมรับได ้โดยพจิารณาระหวา่ง
ตน้ทุนทีเ่กดิจากความเสีย่งและตน้ทุนของการจัดการความเสีย่ง และความน่าเชือ่ถอืของคู่สัญญา กลุ่มบรษัิท
พจิารณาแลว้ว่า มีความเสี่ยงดา้นเครดิตของเงินฝากสถาบันการเงิน และเครือ่งมือทางการเงนิไม่สูงมากนัก
เนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มีอันดับความน่าเชือ่ถือดา้นเครดติที่อยู่ในระดับสูงซึง่ประเมนิโดยสถาบันจัด
อันดับความน่าเชือ่ถอืดา้นเครดติในประเทศ 
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ความเสีย่งดา้นตลาด 

ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 

กลุ่มบรษัิทมคีวามเสีย่งจากอัตราดอกเบีย้ทีส่ าคัญอันเกีย่วเนื่องกับเงนิฝากธนาคาร เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษัิท
ใหญ่ เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษัิทย่อย สนิทรัพยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิส่วนใหญ่มอีัตราดอกเบีย้ทีป่รับขึน้ลงตาม
อัตราตลาด หรอืมอีัตราดอกเบีย้คงทีซ่ ึง่ใกลเ้คยีงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ส ินทางการเงินที่ส าคัญสามารถจัดตาม
ประเภทอัตราดอกเบีย้ และส าหรับสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิทางการเงนิทีม่อีัตราดอกเบีย้คงทีส่ามารถแยกตามวันทีค่รบ
ก าหนด หรอืวันทีม่กีารก าหนดอัตราดอกเบีย้ใหม ่(หากวันทีม่กีารก าหนดอัตราดอกเบีย้ใหมถ่งึกอ่น) ไดด้ังนี ้

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

 
งบการเงนิรวม 

 

อัตราดอกเบีย้คงที ่
ครบก าหนด 

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ลง   

 ตามราคา ไมม่อีัตรา  

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ตลาด ดอกเบีย้ รวม 

  
 

  

สนิทรพัยท์างการเงนิ  
 

    

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 60.1 - - 984.4 67.8 1,112.3 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ - - - - 1,315.0 1,315.0 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษัิทใหญ่ - - - 815.2 - 815.2 

สนิทรัพยท์างการเงนิหมนุเวยีนอืน่ 733.6 - - - 507.8 1,241.4 

สนิทรัพยท์างการเงนิไมห่มนุเวยีนอืน่ - - - - 0.3 0.3 

 793.7 - - 1,799.6 1,890.9 4,484.2 

หนีส้นิทางการเงนิ  
 

    

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่ - 
- 

- - 638.1 638.1 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ 71.0 122.0 130.3 - - 323.3 

 71.0 122.0 130.3 - 638.1 961.4 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

 งบการเงนิรวม 

 

อัตราดอกเบีย้คงที ่

ครบก าหนด 

อัตราดอกเบีย้

ปรับขึน้ลง   

 ตามราคา ไมม่อีัตรา  

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ตลาด ดอกเบีย้ รวม 

     

สนิทรพัยท์างการเงนิ       

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 10.0 - - 845.9 91.0 946.9 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ - - - - 1,613.2 1,613.2 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษัิทใหญ่ - - - 909.6 - 909.6 

สนิทรัพยท์างการเงนิหมนุเวยีนอืน่ 247.6 - - - 626.4 874.0 

สนิทรัพยท์างการเงนิไมห่มนุเวยีนอืน่ - - - - 0.3 0.3 

 257.6 - - 1,755.5 2,330.9 4,344.0 

หนีส้นิทางการเงนิ       

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่ - - - - 838.0 838.0 
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 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

 งบการเงนิรวม 

 

อัตราดอกเบีย้คงที ่
ครบก าหนด 

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ลง   

 ตามราคา ไมม่อีัตรา  

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ตลาด ดอกเบีย้ รวม 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ 0.1 - - - - 0.1 

 0.1 - - - 838.0 838.1 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

อัตราดอกเบีย้คงที ่
ครบก าหนด 

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ลง   

 ตามราคา ไมม่อีัตรา  

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ตลาด ดอกเบีย้ รวม 

     

สนิทรพัยท์างการเงนิ       

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด - - - 882.9 49.7 932.6 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ - - - - 1,107.5 1,107.5 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษัิทใหญ่ - - - 815.2 - 815.2 

สนิทรัพยท์างการเงนิหมนุเวยีนอืน่ 699.7 - - - 507.8 1,207.5 

สนิทรัพยท์างการเงนิไมห่มนุเวยีนอืน่ - - - - 0.3 0.3 

 699.7 - - 1,698.1 1,665.3 4,063.1 

หนีส้นิทางการเงนิ       

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่ - - - - 463.8 463.8 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษัิทยอ่ย - - - 1,018.4 - 1,018.4 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ 75.8 147.6 297.2 - - 520.6 

 75.8 147.6 297.2 1,018.4 463.8 2,002.8 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

อัตราดอกเบีย้

คงที ่ครบก าหนด
ภายใน 1 ปี 

อัตรา

ดอกเบีย้ขึน้

ลงตามราคา
ตลาด 

ไมม่อีัตรา
ดอกเบีย้ รวม 

   

สนิทรพัยท์างการเงนิ     

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด - 769.4 82.3 851.7 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ - - 1,374.0 1,374.0 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษัิทใหญ่ - 909.6 - 909.6 

สนิทรัพยท์างการเงนิหมนุเวยีนอืน่ 199.0 - 626.5 825.5 

สนิทรัพยท์างการเงนิไมห่มนุเวยีนอืน่ - - 0.3 0.3 

 199.0 1,679.0 2,083.1 3,961.1 

หนีส้นิทางการเงนิ     

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่ - - 638.1 638.1 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษัิทยอ่ย - 852.4 - 852.4 
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 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

อัตราดอกเบีย้

คงที ่ครบก าหนด

ภายใน 1 ปี 

อัตรา
ดอกเบีย้ขึน้

ลงตามราคา

ตลาด 

ไมม่อีัตรา

ดอกเบีย้ รวม 

 - 852.4 638.1 1,490.5 

ความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง  

กลุ่มบรษัิทควบคุมดูแลความตอ้งการดา้นสภาพคล่องเพื่อใหม้ั่นใจว่ากลุ่มบรษัิทจะมเีงนิสดเพียงพอต่อความ
ตอ้งการในการด าเนนิงาน เนือ่งจากกลุ่มบรษัิทไดป้ระเมนิการกระจุกตัวของความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับการกูย้มืเงนิ
เพือ่น าไปช าระหนีส้นิเดมิและไดข้อ้สรปุวา่ความเสีย่งดังกล่าวอยู่ในระดับต ่า และกลุ่มบรษัิทมคีวามสามารถในการ
เขา้ถงึแหลง่ของเงนิทนุทีห่ลากหลายอยา่งเพยีงพอ 

รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหนี้ส ินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ของกลุ่มบรษัิท ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2563 ซึง่พจิารณาจากกระแสเงนิสดตามสัญญาทียั่งไมค่ดิลดเป็นมลูคา่ปัจจุบัน สามารถแสดงไดดั้งนี ้

 
(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงนิรวม 

 เมือ่ทวงถาม 

ไมเ่กนิ  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  
5 ปี รวม 

รายการทีไ่มใ่ชต่ราสารอนุพนัธ ์      

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ - 638,056 - - 638,056 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ - 82,076 152,879 212,492 447,447 

รวมรายการทีไ่มใ่ชต่ราสารอนุพนัธ ์ - 720,132 152,879 212,492 1,085,503 

 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 เมือ่ทวงถาม 

ไมเ่กนิ  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  
5 ปี รวม 

รายการทีไ่มใ่ชต่ราสารอนุพนัธ ์      

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ - 463,792 - - 463,792 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษัิทยอ่ย 1,018,385 - - - 1,018,385 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ - 95,930 211,248 401,571 708,749 

รวมรายการทีไ่มใ่ชต่ราสารอนุพนัธ ์ 1,018,385 559,722 211,248 401,571 2,190,926 

31.2 มลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิ 

 เนื่องจากเครือ่งมือทางการเงนิส่วนใหญ่ของกลุ่มบรษัิทมีอัตราดอกเบี้ยปรับขึน้ลงตามอัตราตลาดหรอืมอีัตรา
ดอกเบี้ยใกลเ้คียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบรษัิทจึงประมาณมูลค่ายุตธิรรมของเครือ่งมือทางการเงิน
ใกลเ้คยีงกับมลูคา่ตามบัญชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 

32. การบรหิารจดัการทนุ  

 วัตถุประสงคใ์นการบรหิารจัดการทุนทีส่ าคัญของกลุ่มบรษัิทคอื การจัดใหม้ซี ึง่โครงสรา้งทุนเพือ่สนับสนุนการ
ด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษัิทและเสรมิสรา้งมูลค่าการถอืหุน้ใหก้ับผูถ้อืหุน้ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบรษัิทมี
อัตราส่วนหนี้ส ินต่อทุนเท่ากับ 0.31:1 (31 ธันวาคม 2562: 0.35:1) และ เฉพาะบรษัิทฯ มีอัตราส่วนหนี้ส ินต่อทุน
เทา่กับ 0.52:1 (31 ธันวาคม 2562: 0.51:1) 
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33.     เหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เมือ่วันที ่22 กุมภาพันธ์ 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษัิทฯ ไดม้มีตอินุมัตเิสนอจ่ายเงนิปันผลจากก าไรของปี 

2563 ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอัตราหุน้ละ 13 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 1,300 ลา้นบาท  

 บรษัิทฯ จะน ามตดิังกลา่วเสนอในทีป่ระชมุสามัญประจ าปีผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ เพือ่ขออนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล 

34. การอนมุตังิบการเงนิ 

 งบการเงนินีไ้ดรั้บอนุมัตใิหอ้อกโดยคณะกรรมการของบรษัิทฯ เมือ่วันที ่22 กมุภาพันธ ์2564 
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14.3  อัตราสว่นทางการเงนิ 

อตัราสว่นทางการเงนิ 

(FINANCIAL RATIOS) 

การแสดงอตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญัปี  2563 2562 และ 2561  
 

อตัราสว่น 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2563 2562 2561 2563 2562 2561 

1. อตัราสว่นสภาพคลอ่ง        

 (LIQUIDITY RATIO)        

 1.1  อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 3.14 2.25 2.24 1.87 1.63 1.69 

        (Current Ratio)        

 1.2  อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 2.45 1.69 1.63 1.44 1.22 1.20 

        (Quick Ratio)        

 1.3  อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารคา้   เทา่ 7.25 8.85 9.99 6.81 8.35 9.51 

        (Accounts Receivable Turnover)        

 1.4  ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ วนั 50.34 41.26 36.54 53.57 43.73 38.39 

        (Average Collection Period)        

 1.5  อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื เทา่ 48.17 56.95 53.39 75.55 83.92 73.34 

        (Inventory Turnover)        

 1.6 ระยะเวลาการหมนุเวยีนของสนิคา้คงคลงั วนั 7.58 6.41 6.84 4.83 4.35 4.91 

       (Inventory Turnover Period)        

 1.7  อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนีก้ารคา้ เทา่ 7.06 8.14 8.29 6.87 7.99 8.21 

        (Accounts Payable Turnover)        

 1.8  ระยะเวลาจา่ยหนีเ้ฉลีย่  วนั 51.67 44.87 44.00 53.16 45.68 44.46 

         

2. อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหา
ก าไร 

(PROFITABILITY RATIO) 

       

 2.1  อตัราก าไรขัน้ตน้ % 35.03 37.14 36.77 35.54 37.53 37.43 

       (Gross Profit Margin on Sales)        

 2.2  อตัราก าไรสทุธ ิ % 13.82 15.66 15.76 15.89 17.12 17.44 

       (Profit Margin on Sales)        

 2.3  อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % 15.21 22.89 23.42 17.38 24.98 25.60 

        (Return on Equity)        

         

3. อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการ
ด าเนนิงาน 

       

 (EFFICIENCY RATIO)        

 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์ % 14.06 20.59 21.10 14.14 20.42 21.35 

 (Return on Asset)        

         

4. อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ        

 (FINANCIAL POLICY RATIO)        

 4.1  อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่ 0.33 0.37 0.37 0.52 0.51 0.50 

        (Debt to Equity)        

 4.2  อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ 208.23 131,342.69 57,025.61 71.35 272.08 336.87 

        (Interest Coverage)        
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15. การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ 

ตามทีบ่รษัิท สมติเิวช จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) ไดน้ าส่งงบการเงนิส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 
2563 ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต และคณะกรรมการบรษัิทฯ แลว้นัน้ งบการเงนิรวมของ
บรษัิทฯ แสดงผลการด าเนนิงานส าหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มผีลก าไรสุทธหิลังภาษี 1,447 
ลา้นบาท และ 2,001 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 28 และเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 7 ตามล าดับเมือ่เปรยีบเทยีบกับงวดเดยีวกัน
ของปีก่อน และงบการเงนิเฉพาะกจิการ มผีลก าไรสุทธหิลังภาษี 1,336 ลา้นบาท และ 1,770 ลา้นบาท ลดลง 

รอ้ยละ 25 และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 ตามล าดับเมือ่เปรยีบเทยีบกับงวดเดยีวกันของปีกอ่น 

เมือ่พจิารณางบการเงนิรวม 

ผลการด าเนนิงานส าหรับปี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายได ้

ปี 2563 โรงพยาบาลสมติเิวช สุขุมวทิ และศรนีครนิทร ์ผูใ้ชบ้รกิารหลักยังคงเป็นคนไทย 
ส าหรับโรงพยาบาลสมติิเวช สุขุมวทิ มีผูใ้ชบ้รกิารเป็นชาวต่างชาตปิระมาณ 39% โรงพยาบาล 

สมติิเวช ศรนีครนิทร์  มีผูใ้ชบ้รกิารเป็นชาวต่างชาตปิระมาณ 7% โดยรายไดห้ลักมาจากค่ายา, 

เวชภัณฑ,์ คา่ตรวจวเิคราะหแ์ลป และคา่แพทย ์

รายไดจ้ากค่ารักษาพยาบาลและจ าหน่ายสนิคา้ส าหรับปี 2563 มจี านวน 10,338 ลา้นบาท 
ลดลงจากงวดเดยีวกันของปี 2562 เป็นเงนิ 2,277 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 18 โดยหลักเป็นผลจาก
การลดลงของรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยชาวต่างชาตริอ้ยละ 31 ซึง่เป็นผลกระทบจากการระบาดของโรค
ตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา (โควดิ-19)  

 คา่ใชจ้า่ย 

คา่ใชจ้่ายรวมปี 2563 มจี านวน 8,601 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดยีวกันของปี 2562 เป็นเงนิ 
1,638 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 16 ซึ่งแบ่งเป็นตน้ทุนขายและใหบ้รกิารลดลง 1,213 ลา้นบาท  

คดิเป็นรอ้ยละ 15 และค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารลดลง 425 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 18 ซึง่
ส่วนใหญ่ลดลงจากตน้ทุนค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย ์ค่าแลป ค่าแพทย์ รวมถงึการบรหิาร
จัดการก าลังคนในสถานการณ์ COVID-19 และค่าใชจ้่ายในการบรหิารจัดการทุกๆ ดา้น โดยลดลงไป
ในทศิทางเดยีวกับรายได ้

 ภาษเีงนิได ้

ภาษีเงินไดส้ าหรับปี 2563 มีจ านวน 366 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2562  
เป็นเงนิ 132 ลา้นบาทคดิเป็นรอ้ยละ 27 
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 ก าไรสทุธ ิ

ก าไรสุทธิส าหรับปี 2563 มีจ านวน 1,447 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2562  

เป็นเงนิ 554 ลา้นบาทคดิเป็นรอ้ยละ 28 

เมือ่พจิารณางบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ผลการด าเนนิงานส าหรับปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายได ้

รายไดจ้ากคา่รักษาพยาบาลส าหรับปี 2563 มจี านวน 8,119 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดยีวกัน
ของปี 2562 เป็นเงนิ 1,918 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 19 โดยหลักเป็นผลจากการลดลงของรายได ้
จากกลุ่มผูป่้วยชาวต่างชาตริอ้ยละ 32 ซึง่เป็นผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 
(โควดิ-19) 

 คา่ใชจ้า่ย 

ค่าใชจ้่ายรวมส าหรับปี 2563 มจี านวน 6,768 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดยีวกันของปี 2562 
เป็นเงิน 1,405 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 17 ซึ่งแบ่งเป็นตน้ทุนขาย และบริการลดลง 1,037  
ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 17 และค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารลดลง 368 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 
19 ซึง่ส่วนใหญ่ลดลงจากตน้ทุนค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย ์ค่าแลป ค่าแพทย ์รวมถงึการ
บรหิารจัดการก าลังคนในสถานการณ์ COVID-19 และค่าใชจ้่ายในการบรหิารจัดการทุกๆ ดา้น โดย
ลดลงไปในทศิทางเดยีวกับรายได ้

 ภาษเีงนิได ้

ภาษีเงินไดส้ าหรับปี 2563 มีจ านวน 287 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2562  

เป็นเงนิ 112 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 28 

 ก าไรสทุธ ิ

ก าไรสุทธิส าหรับปี 2563 มีจ านวน 1,336 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2562  
เป็นเงนิ 434 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 25 
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กระแสเงนิสด 

หน่วย : ลา้นบาท 

 

งบการเงนิรวม 31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เปลีย่นแปลง % 

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน 2,084 2,558 (474) (18.53) 

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (816) (936) 120 (12.82) 

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (1,103) (1,634) 531 (32.50) 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สทุธ ิ 165 (12) 177 (1,475) 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัตน้ปี 947 959 (12) (1.25) 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัสิน้ปี 1,112 947 165 17.42 

 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บรษัิท และบรษัิทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิม่ขึน้สทุธ ิ165 ลา้นบาท โดยบรษัิทฯและบรษัิทย่อยมเีงนิสดสุทธยิกมา ณ วันตน้งวดจ านวน 947 ลา้นบาทเป็น

ผลใหเ้งนิสดสทุธปิลายงวดคงเหลอืเทา่กับ 1,112 ลา้นบาท 

รายละเอยีดกระแสเงนิสดแตล่ะกจิกรรมมดีังนี้ 
1. บรษัิทฯและบรษัิทย่อยมเีงนิสดรับสุทธจิากกจิกรรมด าเนนิงานในระหว่างปีเป็นจ านวน 2,084 ลา้น

บาท ดังนี ้

 จากก าไรก่อนภาษี 1,907 ลา้นบาท ปรับกระทบดว้ยค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
ประมาณ 744 ลา้นบาท รายไดค้่าบัตรสมาชกิรอตัดบัญชตัีดจ่าย 65 ลา้นบาท ค่าใชจ้่าย
ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนักงาน 47 ลา้นบาท และหนีสู้ญและผลขาดทุนดา้นเครดติ
ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 34 ลา้นบาท 

 การเปลี่ยนแปลงในสนิทรัพย์จากการด าเนินงานลดลง 241 ลา้นบาท และหนี้สนิจากการ
ด าเนนิงานลดลง 387 ลา้นบาท 

 จากดอกเบีย้รับ จ านวน 9 ลา้นบาท 

 จ่ายภาษีเงนิไดเ้ป็นจ านวน 411 ลา้นบาท 

2. บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมเีงนิสดใชไ้ปสทุธใินกจิกรรมลงทนุจ านวน 816 ลา้นบาท ดังนี ้

 สนิทรัพยท์างการเงนิหมนุเวยีนอืน่เพิม่ขึน้ 364 ลา้นบาท 

 เงนิปันผลรับจ านวน 16 ลา้นบาท 

 เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษัิทใหญล่ดลง 94 ลา้นบาท 

 เงนิสดรับจากการขายอปุกรณ์ทางการแพทยแ์ละสนิทรัพยถ์าวรอืน่ 546 ลา้นบาท 

 เงนิสดจ่ายซือ้สนิทรัพยไ์มม่ตัีวตน 18 ลา้นบาท 

3. บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมเีงนิสดใชไ้ปสทุธใินกจิกรรมจัดหาเงนิจ านวน 1,103 ลา้นบาท ดังนี ้

 เงนิปันผลจ่าย 1,000 ลา้นบาท 

 เงนิปันผลจ่ายของบรษัิทยอ่ยแกผู่ม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 45 ลา้นบาท 

 จ่ายช าระหนีส้นิตามสัญญาเชา่ 53 ลา้นบาท 

 เงนิสดจ่ายจากการซือ้เงนิลงทุนในบรษัิทย่อยจากผูม้ีส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี านาจควบคุมของ
บรษัิทยอ่ย 5 ลา้นบาท 

ทัง้นีเ้งนิสดคงเหลอืปลายงวดจ านวน 1,112 ลา้นบาท เป็นเงนิสดและเงนิฝากธนาคารทัง้จ านวน 
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อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั 

 

อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั 
31 ธนัวาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เปลีย่นแปลง 

อัตราสว่นความสามารถในการท าก าไร    

 อัตราก าไรขัน้ตน้ 35.03 37.14 (2.11) 

 อัตราก าไรสทุธ ิ 13.82 15.66 (1.84) 

 อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์(ROA) 14.06 20.59 (6.53) 

 อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) 15.21 22.89 (7.68) 

อัตราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารคา้ (เทา่) 7.25 8.85 (1.60) 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วัน) 50.34 41.26 9.08 

 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

หน่วย : ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

31 
ธนัวาคม 
2563 

31 
ธนัวาคม 
2562 

เปลีย่นแปลง % 

สนิทรัพยร์วม 13,729 13,530 199 1.47 

หนีส้นิรวม 3,245 3,490 (245) (7.03) 

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทใหญร่วม 9,716 9,313 403 4.32 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 10,485 10,040 445 4.43 

 

สนิทรพัยร์วม 

สินท รัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 13,729 ลา้นบาท 

เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ 199 ลา้นบาท เนื่องจากเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ 165 ลา้นบาท เงนิลงทุน
ชั่วคราวลดลง 874 ลา้นบาท ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ลดลง 298 ลา้นบาท เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษัิทใหญ่
ลดลง 94 ลา้นบาท สนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 6 ลา้นบาท สนิทรัพยท์างการเงนิหมุนเวยีนอืน่เพิม่ขึน้ 1,241 ลา้นบาท 
สนิทรัพยห์มุนเวยีนอืน่เพิม่ขึน้ 2 ลา้นบาท เงนิลงทุนในบรษัิทร่วมเพิม่ขึน้ 15 ลา้นบาท ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์
ลดลง 236 ลา้นบาท สนิทรัพยส์ทิธกิารใชเ้พิม่ขึน้ 427 ลา้นบาท สทิธกิารเชา่ลดลง 153 ลา้นบาท และสนิทรัพย์
ไมห่มนุเวยีนอืน่ลดลง 1 ลา้นบาท 

หนีส้นิรวม 

หนี้สนิรวมของบรษัิทและบรษัิทย่อย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 มจี านวน 3,245 ลา้นบาท เปลีย่นแปลง
ลดลง 245 ลา้นบาท เกิดจากเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นลดลง 200 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายลดลง 310  
ลา้นบาท หนีส้นิตามสัญญาเชา่เพิม่ขึน้ 323 ลา้นบาท ภาษีเงนิไดค้า้งจ่ายลดลง 81 ลา้นบาท รายไดค้า่บัตรสมาชกิ
รอตัดบัญชลีดลง 33 ลา้นบาท หนี้สนิหมุนเวยีนอื่นเพิม่ขึน้ 7 ลา้นบาท ประมาณการหนี้สนิไม่หมุนเวยีนส าหรับ
ผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึน้ 15 ลา้นบาท หนี้สนิภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชเีพิ่มขึน้ 32 ลา้นบาท และหนี้ส ิน 

ไมห่มนุเวยีนอืน่เพิม่ขึน้ 1 ลา้นบาท  

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

ส่วนของผูถ้ือหุน้รวมของบรษัิทและบรษัิทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 10,485 ลา้นบาท
เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ 445 ลา้นบาท 
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16. เอกสารแนบ 

16.1 รายละเอยีดเกีย่วกับกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคมุ และเลขานุการบรษัิท 

 

1. ศาสตราจารย ์(พเิศษ) ดร.สมชยั  ฤชพุนัธุ ์
ต าแหน่ง : ประธานกรรมการ 
วนัทีไ่ดร้ับแตง่ตัง้ : 26 เมษายน 2543 

อาย ุ(ปี) : 82 

คณุวฒุทิางการศกึษา :  Ph.D. และ M.A. สาขาเศรษฐศาสตร ์(University of Florida, สหรัฐอเมรกิา) 

 เศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ประสบการณ ์: 

2559 - 2563 กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ คณะกรรมการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

2558 – 2560 สมาชกิและประธานอนกุรรมาธกิารปฏริปูการเงนิ การคลงั  สภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ 
(สปท.) 

2557 – 2558 สมาชกิสภาและประธานกรรมาธกิารปฏริปูเศรษฐกจิการเงนิ การคลงั  สภาปฏริปูแหง่ชาต ิ
(สปช.) 

2557 – 2558 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  สถาบนัพระปกเกลา้ 
2554 – 2559 กรรมการและประธานอนุกรรมการระบบการเงนิการคลงั คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.) 
2551 – 2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ ภาคราชการ กระทรวงการคลงั 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทอืน่:  

2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท ดบัเบิล้เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 
การอบรมของสมาคมสง่เสรมิกรรมการบรษัิทไทย :  Director Certification Program DCP 6/2001 

 Role of the Chairman Program RCP 6/2001 

 Director Certification Program Update DCPU 5/2015 

สดัสว่นการถอืหุน้ (%) : 0 

ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ ี

จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุคณะกรรมการบรษัิท : 7/7 

มคีณุสมบตักิรรมการตามกฎหมาย และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ : ใช ่

ประวตักิารกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลงั : ไมม่ ี

 
 

2. นายสมชาต  อนิทรทตู 

ต าแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ  และกรรมการอสิระ 
วนัทีไ่ดร้ับแตง่ตัง้ : 27 พฤษภาคม 2552 

อาย ุ(ปี) : 83 

คณุวฒุทิางการศกึษา :  ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ (BBA.) 

 พาณชิยศาสตรม์หาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปรญิญาบตัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร ปรอ.4 

ประสบการณ ์: 
2540 กรรมการผูจั้ดการใหญ ่ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
2541 - 2562 ประธานกรรมการ บรษัิท กนัตนากรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2541 - 2545 กรรมการตรวจสอบ  ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
2555 - 2557 ทีป่รกึษาประธาน  คณะกรรมาธกิารการศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม สภาผูแ้ทนราษฎร 
2555 - 2557 ทีป่รกึษาประธาน  คณะกรรมาธกิารการเงนิ การคลงั การธนาคารและสถาบนัการเงนิ  

สภาผูแ้ทนราษฎร 
2510 - 2520 อาจารย ์ คณะเศรษฐศาสตร ์และคณะพาณชิยศาสตรก์ารบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2503 - 2510 รับราชการ  ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทอืน่:  

ปัจจบุนั ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรษัิท  บรษัิท กนัตนากรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  มลูนธิพินักงานธนาคารทหารไทย 

2541 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ  มลูนธิศินูยส์รินิธร เพือ่การฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการแพทยแ์หง่ชาต ิ

การอบรมของสมาคมสง่เสรมิกรรมการบรษัิทไทย :  Directors Accreditation Program รุ่นที ่22 
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สดัสว่นการถอืหุน้ (%) : 0 

ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ ี

จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุคณะกรรมการบรษัิท : 7/7 

มคีณุสมบตักิรรมการตามกฎหมาย และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ : ใช ่

ประวตักิารกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลงั : ไมม่ ี

 

3. นายไกรทพิย ์ ไกรฤกษ ์

ต าแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
วนัทีไ่ดร้ับแตง่ตัง้ : 27 พฤษภาคม 2552 

อาย ุ(ปี) : 66 

คณุวฒุทิางการศกึษา :  ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร ์Northeastern University สหรัฐอเมรกิา 
 ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์Tufts University, USA. 

ประสบการณ ์: 
2547 - 2551 ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารดา้นปฏบิตักิาร  ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
2521 - 2547 ต าแหน่งสดุทา้ย : กรรมการและผูจั้ดการทัว่ไป  บรรษัทเงนิทนุอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่: 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท อาเซยีนโปแตชชยัภมู ิจ ากดั (มหาชน) 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  บรษัิท เมเจอร ์ซนีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 
2556 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บรษัิท เพซ ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
2551 - ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  บรษัิท วนชยักรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทอืน่:  

2552 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บรษัิทหลกัทรัพย ์เคท ีซมีโิก ้จ ากดั 

การอบรมของสมาคมสง่เสรมิกรรมการบรษัิทไทย :  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

 หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market 

Intermediaries (CGI) 

การอบรมอืน่ๆ :  หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจักรภาครัฐรว่มเอกชน (ปรอ.) รุน่ที ่16 

 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการบรหิารงานพฒันาเมอืง (มหานคร 
รุน่ 1) 

สดัสว่นการถอืหุน้ (%) : 0 

ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ ี

จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุคณะกรรมการบรษัิท : 7/7 

มคีณุสมบตักิรรมการตามกฎหมาย และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ : ใช ่

ประวตักิารกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลงั : ไมม่ ี

 

4. นายประดษิฐ ์ ทฆีกลุ 

ต าแหน่ง : กรรมการ / กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 

วนัทีไ่ดร้ับแตง่ตัง้ : 29 เมษายน 2553 

อาย ุ(ปี) : 62 

คณุวฒุทิางการศกึษา :  นติศิาสตรบ์ณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 เนตบิณัฑติไทย 

 ศลิปศาสตรบ์ณัฑติ (รัฐศาสตร)์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่: 

ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการก ากบัดแูลกจิการ  
บรษัิท กรงุเทพดสุติเวชการ จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการ / กรรมการบรหิาร บรษัิท การบนิกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ  บรษัิท ธนบรุ ีเมดเิคลิ เซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทอืน่:  

ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บรษัิท ประสทิธิพ์ฒันา จ ากดั (มหาชน) 
 ประธานกรรมการ  บรษัิท บดีเีอ็มเอส เทรนนิง่ จ ากดั 

 ประธานกรรมการ บรษัิท บดีเีอ็มเอส จัดการทรัพยส์นิ จ ากดั 

 ประธานกรรมการ  บรษัิท รอยัลบางกอกเฮ็ลธแ์คร ์จ ากดั 

 ประธานกรรมการ  บรษัิท เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอรี ่(อ านวยเภสชั) จ ากดั 
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นายประดษิฐ ์ทฆีกลุ (ตอ่) ประธานกรรมการ  บรษัิท กรงุเทพเซฟดรัก จ ากดั 

 ประธานกรรมการ  บรษัิท เซฟดรกัเซน็เตอร ์จ ากดั 

 กรรมการ  บรษัิท โรงพยาบาลพญาไท 1 จ ากดั 

 กรรมการ  บรษัิท โรงพยาบาลพญาไท 2 จ ากดั 

 กรรมการ  บรษัิท โรงพยาบาลพญาไท 3 จ ากดั 

 กรรมการ  บรษัิท โรงพยาบาลศรรีาชานคร จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ  บรษัิท เปาโลเมดคิ จ ากดั 

 กรรมการ  บรษัิท เปาโล สมทุรปราการ จ ากดั 

 กรรมการ  บรษัิท การแพทยส์ยาม จ ากดั 

 กรรมการ  บรษัิท ศนูยก์ารแพทยไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ  บรษัิท โรงพยาบาลกรงุเทพ เชยีงใหม ่จ ากดั 

 กรรมการ  บรษัิท เนชัน่แนล เฮ็ลทแ์คร ์ซสิเท็มส ์จ ากดั 

 กรรมการ  บรษัิท เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส ์จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ บรษัิท บดีเีอ็มเอส เวลเนส คลนิกิ จ ากดั 

 กรรมการ บรษัิท บดีเีอ็มเอส เวลเนส รสีอรท์ จ ากดั 

 กรรมการ  บรษัิท บดีเีอ็มเอส แอคเคาทต์ิง้ จ ากดั 

 กรรมการ บรษัิท กรงุเทพเฮลคิอปเตอร ์เซอรว์สิเซส จ ากดั 

 กรรมการ  บรษัิท บางกอกแอรเ์วยส์โฮลดิง้ จ ากดั 

 กรรมการ  บรษัิท ครัวการบนิกรงุเทพ จ ากดั 

 กรรมการ  บรษัิท บรกิารภาคพืน้การบนิกรงุเทพเวลิดไ์วดไ์ฟลทเ์ซอรว์สิ จ ากดั 

 กรรมการ  บรษัิท ดบับลวิเอฟเอสพจีคีารโ์ก ้จ ากดั 

 กรรมการ  บรษัิท สนิสหกล จ ากดั 

 กรรมการ  บรษัิท ไทยปิโตรเลยีมเซอรว์สิ จ ากดั 

 กรรมการ บรษัิท ปราสาททองโอสถ จ ากดั 

 กรรมการ บรษัิท สบาย สบาย นเิวศน ์จ ากดั 

 กรรมการ บรษัิท สบาย สบาย สโุขทยั จ ากดั 

 กรรมการ บรษัิท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั 

 กรรมการ บรษัิท อูต่ะเภา อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอวเิอชัน่ จ ากดั 

การอบรมของสมาคมสง่เสรมิกรรมการบรษัิทไทย :  Director Certificate Program รุน่ที ่29 

สดัสว่นการถอืหุน้ (%) : 0 

ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ ี

จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุคณะกรรมการบรษัิท : 7/7 

มคีณุสมบตักิรรมการตามกฎหมาย และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ : ใช ่

ประวตักิารกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลงั : ไมม่ ี

 

5. นางนฤมล  นอ้ยอ า่ 

ต าแหน่ง : กรรมการ / กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 

วนัทีไ่ดร้ับแตง่ตัง้ : 5  เมษายน  2556 

อาย ุ(ปี) : 63 

คณุวฒุทิางการศกึษา :  ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ (เกยีรตนิยิม) การเงนิและการคลงั จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 ปรญิญาโท ดา้นบรหิารธรุกจิ (สาขาการเงนิการธนาคาร) มหาวทิยาลยั นอรท์เท็ก
ซสัสเตท  สหรัฐอเมรกิา 

ประสบการณ ์: 
 ผูอ้ านวยการอาวโุส ฝ่ายวาณชิธนกจิ  ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
 ผูอ้ านวยการอาวโุส ฝ่ายการเงนิ  บรรษัทเงนิทนุอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

รางวลัเกยีรตยิศ : 
 IAA Awards for Listed Companies 2020 

- Best CFO 

 Institutional Investor All-Asia Executive Team 2020 

- Best CEO in Thailand 
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นางนฤมล นอ้ยอ า่ (ตอ่) สมาคมนักเรยีนเกา่ราชนิ ีในพระบรมราชนูิปถมัภ ์

- รางวลันักเรยีนเกา่ดเีดน่ ปี 2563 ประเภทที ่2 ผูป้ระสบความส าเร็จในการท างานหรอืใน
วชิาชพีทัง้ภาครัฐและเอกชน 

 มลูนธิเิพือ่สงัคมไทย โครงการหนึง่ลา้นกลา้ความดตีอบแทนคณุแผน่ดนิ 

1) นักบรหิารดเีดน่แหง่ปี 2562 

2) สตรตีวัอยา่งแหง่ปี 2562 

 Institutional Investor All-Asia Executive Team 2019  

- Special Achievement Awards: Best CFO Healthcare & Pharmaceutical Industry 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่: 

ปี 2550 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้อี านาจลงนาม/ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญอ่าวโุส/ กรรมการบรหิาร/ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง/ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารดา้นการเงนิ/ ผูร้ับผดิชอบสงูสดุสายงาน
บญัชแีละการเงนิ (วันทีไ่ดร้ับแตง่ตัง้ 1/4/2551) บรษัิท กรงุเทพดสุติเวชการ จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการ  บรษัิท การบนิกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
       การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทอืน่: 

ปี 2550 – ปัจจบุนั กรรมการ  สมาคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย 

 กรรมการ  บรษัิท โรงพยาบาลกรงุเทพพทัยา จ ากดั 

 กรรมการ  บรษัิท โรงพยาบาลกรงุเทพภเูก็ต จ ากดั 

 กรรมการ  บรษัิท ประสทิธิพ์ฒันา จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ  บรษัิท โรงพยาบาลพญาไท 1 จ ากดั 

 กรรมการ  บรษัิท โรงพยาบาลพญาไท 2 จ ากดั 

 กรรมการ  บรษัิท โรงพยาบาลพญาไท 3 จ ากดั 

 กรรมการ  บรษัิท โรงพยาบาลศรรีาชานคร จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ  บรษัิท เปาโลเมดคิ จ ากดั 

 กรรมการ  บรษัิท เปาโล สมทุรปราการ จ ากดั 

 กรรมการ  บรษัิท การแพทยส์ยาม จ ากดั 

 กรรมการ  บรษัิท ศนูยก์ารแพทยไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ  Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. 

 กรรมการ  บรษัิท บดีเีอ็มเอส เวลเนส คลนีคิ จ ากดั 

 กรรมการ  บรษัิท บดีเีอ็มเอส เวลเนส รสีอรท์ จ ากดั 

 ประธานกรรมการ  บรษัิท กรงุเทพประกนัสขุภาพ จ ากดั (มหาชน) 
 ประธานกรรมการ  บรษัิท บดีเีอ็มเอส แอคเคาทต์ิง้ จ ากดั 

 ประธานกรรมการ  บรษัิท เนชัน่แนล เฮ็ลทแ์คร ์ซสิเท็มส ์จ ากดั 

 กรรมการ  บรษัิท บางกอก มเีดยี แอนด ์บรอดคาสติง้ จ ากดั 

 กรรมการ บรษัิท อูต่ะเภา อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอวเิอชัน่ จ ากดั 

การอบรมของสมาคมสง่เสรมิกรรมการบรษัิทไทย :  Director Certification Program (DCP) รุน่ 107 

 Successful Formulation & Execution of Strategy Class 6/2010 

การอบรมอืน่ๆ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CEO CLUB 2019 หวัขอ้ “GLOBAL RISKS: WHAT ARE THE 
IMPLICATIONS FOR YOUR BUSINESS” ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่
ประเทศไทย 

 CEO CLUB 2019 หวัขอ้ “Business Agility and Intrapreneurship” 
บรรยายโดย       Mr. William Malek, Senior Executive Director 
for Leadership and Innovation, SEAC Lifelong Learning Center 

 TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO 

CPD) ครัง้ที ่5/2562 “The CFO’s role in stakeholder 

communications” (English Session) 
 TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 

ครัง้ที ่3/2562 หวัขอ้ “การทบทวนการก ากบัดแูลของงบการเงนิราย
ไตรมาส” 

 TLCA CFO Professional Development Session (TLCA CFO CPD) 

ครัง้ที ่1/2562  หวัขอ้ “นโยบายของส านักงาน ก.ล.ต. ในการพัฒนา
ตลาดทนุและการสนับสนุนการท างานของบรษัิทจดทะเบยีน” 

 หลกัสตูร “นักบรหิารระดบัสงูดา้นการพฒันาธรุกจิอตุสาหกรรมและ
การลงทนุ” (วธอ.) รุน่ที ่3 สถาบนัวทิยาการธรุกจิและอตุสาหกรรม 
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นางนฤมล นอ้ยอ า่ (ตอ่)  ประกาศนยีบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ที ่15  สถาบนัวทิยาการ
ตลาดทนุ  (วตท.) ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 TLCA Leadership Development Program “Enhancing 
Competitiveness”  จัดโดย สมาคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย รว่มกบั
สถาบนั IMD 

 หลกัสตูรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย ส าหรับนัก
บรหิารระดบัสงู รุน่ที ่13 สถาบนัพระปกเกลา้ (ปปร.13) 

 Financial Executive Development Program รุน่ที ่12 จัดโดย  
The Thai Institute of Banking and Finance for Executives  

from Financial Institutions 

 Applied International Management Program, Sweden จัดโดย
รัฐบาลสวเีดน 

สดัสว่นการถอืหุน้ (%) : 0 

ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ ี

จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุคณะกรรมการบรษัิท : 7/7 

มคีณุสมบตักิรรมการตามกฎหมาย และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ : ใช ่

ประวตักิารกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลงั : ไมม่ ี

 

6. นายแพทยช์ยัรตัน ์ ปณัฑรุอมัพร 

ต าแหน่ง : กรรมการผูจั้ดการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร / กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 

วนัทีไ่ดร้ับแตง่ตัง้ : 25 พฤศจกิายน 2556 

อาย ุ(ปี) : 66 

คณุวฒุทิางการศกึษา :  วทิยาศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัมหดิล 

 แพทยศาสตรบ์ณัฑติ ศริริาชพยาบาล 

 วฒุบิตัรผูเ้ชีย่วชาญสาขาสตูนิรเีวช ศริริาชพยาบาล 

ประสบการณ ์: 
2550 – 2552 รองผูอ้ านวยการ  โรงพยาบาลสมติเิวช ศรนีครนิทร ์
2552 – 2554 ผูอ้ านวยการ  โรงพยาบาลสมติเิวช ศรรีาชา 

2554 – 2558 ผูอ้ านวยการ  โรงพยาบาลสมติเิวช ศรนีครนิทร ์
2555 – 2556 รองประธานคณะผูบ้รหิาร  บรษัิท สมติเิวช จ ากดั (มหาชน) 
2556 – 2557 กรรมการ  บรษัิท สมติเิวช ชลบรุ ีจ ากดั 

2556 – 2558 กรรมการผูจั้ดการ  บรษัิท สมติเิวช ศรรีาชา จ ากดั 

2556 – 2558 กรรมการผูจั้ดการ  บรษัิท ธนบรุ ีเมดเิคลิ เซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2557 – 2558 กรรมการผูจั้ดการ  บรษัิท บเีอน็เอช เมดเิคลิ เซน็เตอร ์จ ากดั 

2558 – 2561 กรรมการ บรษัิท กรนีไลน ์ซนิเนอรจ์ี ้จ ากดั 

2559 รักษาการกรรมการผูจั้ดการ  บรษัิท สมติเิวช ศรรีาชา จ ากดั 

2561 – 2562 กรรมการ บรษัิท ดจิทิลั เวนเจอรส์ จ ากดั 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่: 

2558 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ  บรษัิท ธนบรุ ีเมดเิคลิ เซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2561 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท กรงุเทพดสุติเวชการ จ ากดั (มหาชน)  
2561 – ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ทีป่ฏบิตักิาร  บรษัิท กรงุเทพดสุติเวชการ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทอืน่: 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท สมติเิวช ศรรีาชา จ ากดั 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท เฟิสท์ เฮ็ลธ ฟู้ด จ ากดั 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท เออรว์ิง่ เชอรเิดน เอส อ ีจ ากดั 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท เอส ว ีโฮลดิง้ จ ากดั 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท บเีอ็นเอช เมดเิคลิ เซน็เตอร ์จ ากดั 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท ไบโอ โมเลกลุลาร ์แลบบอราทอรีส่ ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท เนชัน่แนล เฮลทแ์คร ์ซสิเท็มส ์จ ากดั 

2558 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ  บรษัิท สมติเิวช ชลบรุ ีจ ากดั 

2562 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บรษัิท กรนีไลน ์ซนิเนอรจ์ี ้จ ากดั 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ดจิทิลั เฮลท ์เวนเจอร ์จ ากดั 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ไทยพาณชิย ์โพรเทค จ ากดั   
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การอบรมของสมาคมสง่เสรมิกรรมการบรษัิทไทย :  Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่99 

 Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)  
รุน่ที ่5/2016 

การอบรมอืน่ๆ :  หลกัสตูรประกาศนยีบตัร Advanced Executive Program, Kellogg 

School of Management 

 หลกัสตูรประกาศนยีบตัร Forces of Change: New Strategies for 

the Evolving Health Care Marketplace, Harvard University 

 หลกัสตูรประกาศนยีบตัร Cleveland Clinic’s Samson Global 

Leadership Academy for Healthcare Executives 

 หลกัสตูรประกาศนยีบตัรธรรมาภบิาลทางการแพทยส์ าหรับผูบ้รหิาร
ระดบัสงู (ปธพ.)  
รุน่ที ่1 

 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที ่
19 

 หลกัสตูรนักบรหิารระดบัสงูดา้นการพฒันาธรุกจิอตุสาหกรรมและ
การลงทนุ (วธอ.) รุน่ที ่2 

 หลกัสตูร การบรหิารจัดการดา้นความมัน่คงขัน้สงู รุน่ที ่7 (มส.7)  
สมาคมวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร ในพระบรมราชปูถมัภ ์

 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณชิย ์(TEPCoT) 
รุน่ที ่10/2017 สถาบนัวทิยาการการคา้ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู (บยส.) รุน่ที ่23 
วทิยาลยัการยตุธิรรม สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตลุาการศาล
ยตุธิรรม 

สดัสว่นการถอืหุน้ (%) : 0 

ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ ี

จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุคณะกรรมการบรษัิท : 7/7 

มคีณุสมบตักิรรมการตามกฎหมาย และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ : ใช ่

ประวตักิารกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลงั : ไมม่ ี

 

7. ดร. สภุคั  ศวิะรกัษ ์

ต าแหน่ง : กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

วนัทีไ่ดร้ับแตง่ตัง้ : 17 สงิหาคม 2561 

อาย ุ(ปี) : 63 

คณุวฒุทิางการศกึษา :  ปรญิญาเอก เศรษฐศาสตร ์University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

 ปรญิญาโท ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ Tufts University, Massachusetts ประเทศ
สหรัฐอเมรกิา 

 ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์และวรรณคดภีาษาองักฤษ Georgetown University ประเทศ
สหรัฐอเมรกิา 

ประสบการณ ์: 
2559 – 2561 กรรมการ อนกุรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการบรรษัทภบิาลและความรับผดิชอบตอ่สงัคม 

ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

2552 – 2559 กรรมการผูจั้ดการใหญแ่ละประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร  ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 
2556 – 2559 ประธานกรรมการ  บรษัิท บรหิารสนิทรพัยส์าทร จ ากดั 

2554 – 2556 กรรมการ อนกุรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการสรรหาและพฒันาบรษัิทจดทะเบยีน 

ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

2551 – 2552 กรรมการ  ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย 

2551 – 2552 ประธานกรรมการ  บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุทหารไทย จ ากดั 

2546 – 2551 กรรมการผูจั้ดการใหญแ่ละประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร  ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่: 

ปัจจบุนั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกจิการ และกรรมการ 
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  บรษัิท ไทยวา จ ากดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั กรรมการอสิระ  บรษัิท กรงุเทพดสุติเวชการ จ ากดั (มหาชน) 
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การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทอืน่: 

ปัจจบุนั กรรมการ ประธานกรรมการก ากบัดแูลความเสีย่ง กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงนิ  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทอืน่: 

ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษัิท พรเูด็นเชยีล ประกนัชวีติ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บรษัิท จารด์นี แมธทสีนั (ประเทศไทย) จ ากดั 

ปัจจบุนั กรรมการ  ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

การอบรมของสมาคมสง่เสรมิกรรมการบรษัิทไทย :  Director Accreditation Program (DAP), 42/2005 

 Director Certification Program (DCP), 72/2006 

 Financial Institutions Governance Program (FGP), 3/2011 

 Advance Audit Committee Program (AACP), 26/2017 

การอบรมอืน่ๆ :  วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ 2550 

 หลกัสตูรผูบ้รหิารธนาคารและสถาบนัการเงนิ(FINEX IV) 

 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ  
(หลกัสตูร วตท.) รุน่ที ่10 

สดัสว่นการถอืหุน้ (%) : 0 

ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ ี

จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุคณะกรรมการบรษัิท : 7/7 

มคีณุสมบตักิรรมการตามกฎหมาย และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ : ใช ่

ประวตักิารกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลงั : ไมม่ ี

 

8. แพทยห์ญงิสรุางคณา  เตชะไพฑรูย ์

ต าแหน่ง : กรรมการ / กรรมการผูม้อี านาจลงนาม / รองประธานคณะผูบ้รหิาร  
วนัทีไ่ดร้ับแตง่ตัง้ : 10 เมษายน 2562 

อาย ุ(ปี) : 61 

คณุวฒุทิางการศกึษา :  วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 แพทยศาสตรบ์ณัฑติ  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 วฒุบิตัรผูเ้ชีย่วชาญ สาขากมุารเวชศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติส าหรับผูบ้รหิาร  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 อนุมตัผิูเ้ชีย่วชาญ สาขาเวชศาสตรค์รอบครัว 

ประสบการณ ์: 
2558 – ปัจจบุนั ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลเด็กสมติเิวช 

2545 – 2557 รองผูอ้ านวยการโรงพยาบาล  โรงพยาบาลสมติเิวช ศรนีครนิทร ์
การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทอืน่ :  

2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เฟิสท ์เฮ็ลธ ฟู้ด จ ากดั 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เออรว์ิง่ เชอรเิดน เอส อ ีจ ากดั 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เอส ว ีโฮลดิง้ จ ากดั 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ดจิทิลั เฮลท ์เวนเจอร ์จ ากดั 

การอบรมของสมาคมสง่เสรมิกรรมการบรษัิทไทย :  Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่280 

การอบรมอืน่ๆ :  Senior Executive Program (SEP), Sasin 

 หลกัสตูรประกาศนยีบตัรธรรมาภบิาลส าหรับผูบ้รหิารทางการแพทย ์
(ปธพ.) รุน่ที ่2 สถาบนัพระปกเกลา้ 

 หลกัสตูรวทิยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส.) รุน่ที ่9 

สดัสว่นการถอืหุน้ (%) : 0 

ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ ี

จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุคณะกรรมการบรษัิท : 7/7 

มคีณุสมบตักิรรมการตามกฎหมาย และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ : ใช ่

ประวตักิารกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลงั : ไมม่ ี
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9. นายแพทยโ์ชคชยั  จารศุริพิพิฒัน ์

ต าแหน่ง : ผูอ้ านวยการใหญฝ่่ายแพทย ์

วนัทีไ่ดร้ับแตง่ตัง้ : 15 กรกฎาคม 2556 

อาย ุ(ปี) : 66 

คณุวฒุทิางการศกึษา :  แพทยศาสตรบ์ณัฑติ คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
 วฒุบิตัรผูเ้ชีย่วชาญสาขาอายรุศาสตร ์
 แพทยป์ระจ าบา้น โรงพยาบาลศริริาช 

 นักเรยีนทนุอานันทมหดิล ศกึษาทางดา้นโรคไต มหาวทิยาลยั Colorado Health 

Sciences Center, Denver, Colorado, U.S.A. 

 อนุมตับิตัรผูช้ านาญสาขาอายรุศาสตรโ์รคไต 

ประสบการณ ์: 
2553 – 2556 ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลสมติเิวช สขุมุวทิ 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทอืน่: 

ม.ิย. 2562 – ปัจจบุนั ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสมติเิวช ไชนา่ทาวน ์

การอบรมอืน่ๆ : Advanced Management Program, Harvard Business Review 

สดัสว่นการถอืหุน้ (%) : 0 

ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ ี

 

10. นายแพทยน์ธิวิฒัน ์ กจิศรอีไุร 

ต าแหน่ง : ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสมติเิวช สขุมุวทิ 

วนัทีไ่ดร้ับแตง่ตัง้ : 1 มกราคม 2559 

อาย ุ(ปี) : 62 

คณุวฒุทิางการศกึษา :  แพทยศาสตรบ์ณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 วทิยาศาสตรก์ารแพทยม์หาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 สตูนิรเีวชกรรม โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
 ประกาศนยีบตัรฝึกอบรมอนุสาขาเทคโนโลยกีารเจรญิพนัธุ ์(Assisted Reproductive 

Technology) PIVET Medical Centre, Perth, Australia 

ประสบการณ ์: 
2556 – 2558 รองผูอ้ านวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลกรงุเทพ 

2554 – 2555 ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล  โรงพยาบาลหวัเฉียว มลูนธิปิอเต็กตึง้ 

2545 – 2553 รองผูอ้ านวยการโรงพยาบาล  โรงพยาบาลสมติเิวช สขุมุวทิ 

2522 – 2529 ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล  โรงพยาบาลรอืเสาะ จังหวดันราธวิาส 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทอืน่: 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท Samitivej International Company Limited (Myanmar) 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท เออรว์งิ เชอรเิดน เอสอ ีจ ากดั 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท เฟิสท ์เฮ็ลธ ฟู้ด จ ากดั 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท เอส ว ีโฮลดิง้ จ ากดั 

2558 – ปัจจบุนั Project Director,  BDMS TPAS (Third Party Payer Administration) 

การอบรมรมอืน่ๆ :  Advanced Management Program (AMP) ABAC University 

 หลกัสตูรธรรมาภบิาลทางการแพทย ์รุน่ที ่2 

 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวทิยาการตลาดทนุ รุน่ที ่30 

สดัสว่นการถอืหุน้ (%) : 0 

ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ ี

 

11. นายแพทยอ์ดนินัท ์ กติตริตันไพบลูย ์

ต าแหน่ง : ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสมติเิวช ศรนีครนิทร ์
วนัทีไ่ดร้ับแตง่ตัง้ : 1 กนัยายน 2558 

อาย ุ(ปี) : 56 

คณุวฒุทิางการศกึษา :  แพทยศาสตรบ์ณัฑติ  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 Certificate Board of Obstetrics and Gynecology  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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ประสบการณ ์: 
2556 – 2559 กรรมการ บรษัิท ธนบรุ ีเมดเิคลิ เซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2556 – 2558 ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสมติเิวช ธนบรุ ี
2553 – 2556 ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสมติเิวช ศรนีครนิทร ์
2548 – 2553 ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการโรงพยาบาลบเีอ็นเอช 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทอืน่:  

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เออรว์ิง่ เชอรเิดน เอสอ ีจ ากดั 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เฟิสท ์เฮ็ลธ ฟู้ด จ ากดั 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เอส ว ีโฮลดิง้ จ ากดั 

การอบรมของสมาคมสง่เสรมิกรรมการบรษัิทไทย : Director Certification Program รุน่ที ่178 

การอบรมอืน่ๆ :  หลกัสตูรวทิยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส.) รุน่ที ่7 

 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที ่
27 

 หลกัสตูรนักบรหิารระดบัสงูดา้นการพฒันาธรุกจิอตุสาหกรรมและ
การลงทนุ (วธอ.) รุน่ที ่3 

สดัสว่นการถอืหุน้ (%) : 0 

ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ ี

 

12. นายจริฐั  จกัรพ์ทิกัษส์ตัย ์

ต าแหน่ง : ประธานเจา้หนา้ทีด่า้นการเงนิ 

วนัทีไ่ดร้ับแตง่ตัง้ : 1 ตลุาคม 2554 

อาย ุ(ปี) : 47 

คณุวฒุทิางการศกึษา :  ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 ผูส้อบบญัชรีับอนุญาต 

ประสบการณ ์: 
2552 – 2554 ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิและบญัช ี โรงแรมเพนนซิลูา่ กรงุเทพฯ 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทอืน่: 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท สมติเิวช ชลบรุ ีจ ากดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท สแตนดารด์พลสั คอนซลัติง้ จ ากดั 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท นูทรชิัน่ เจล จ ากดั 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ดจิทิลั เฮลท ์เวนเจอร ์จ ากดั 

การอบรมอืน่ๆ : สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ ์

สดัสว่นการถอืหุน้ (%) : 0 

ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ ี

 

13. นางนาฏสภุา  ไชยะกลุ 

ต าแหน่ง : เลขานุการบรษัิท  

วนัทีไ่ดร้ับแตง่ตัง้ : 18 เมษายน 2551 

อาย ุ(ปี) : 65 

คณุวฒุทิางการศกึษา :  B.S. Computer Science, Hofstra University, N.Y., USA 

 A.S. Data Processing, Nassua Community College, N.Y., USA 

ประสบการณ ์: 
2543 – 2562 ผูจั้ดการฝ่ายส านักกรรมการผูจั้ดการ  บรษัิท สมติเิวช จ ากดั (มหาชน) 

การอบรมของสมาคมสง่เสรมิกรรมการบรษัิทไทย :  Company Secretary รุน่ที ่1 

 Effective Minute Taking รุน่ที ่1/2006 

 Board Reporting Program รุน่ที ่1/2009 

การอบรมอืน่ๆ :  ประกาศนยีบตัร หลกัสตูร “Computer Audit” รุน่ที ่1 โดย The 

South-East Asian Central Banks (SEACEN) Research and 

Training Center, Malaysia 

 ประกาศนยีบตัร หลกัสตูรการบรหิารงานโรงพยาบาลเอกชน โดย
สมาคมโรงพยาบาลเอกชน 

สดัสว่นการถอืหุน้ (%) : 0 

ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ ี
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16.2 รายละเอยีดเกีย่วกับกรรมการของบรษัิทยอ่ย 

 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 

                                  รายชือ่
บรษัิท 

              
   รายชือ่ผูบ้รหิารและต าแหน่ง 

บรษัิท เออรว์ ิง่  
เชอรเิดน เอสอี

จ ากดั 

บรษัิท เฟิสท ์
เฮล็ธ ฟู้ด 

จ ากดั 

บรษัิท เอสว ี
โฮลดิง้ 
จ ากดั 

บรษัิท 
ดจิทิลั 

เฮลท ์เวน
เจอร ์จ ากดั 

บรษัิท สมติ ิ
เวช  

ศรรีาชา 
จ ากดั 

บรษัิท เนชัน่
แนล เฮลทแ์คร ์ 
ซสิเท็มส ์จ ากดั 

1.  นายประดษิฐ ์ทฆีกลุ 

     กรรมการ 
   

 
 / 

2.  นางนฤมล นอ้ยอ า่ 

     กรรมการ 
   

 
 / 

3.  นายชยัรัตน ์ปัณฑรุอมัพร 
     กรรมการผูจ้ดัการและ 
     ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

/ / / 
 

/ / / 

4.  นางสรุางคณา  เตชะไพฑรูย ์

     กรรมการ 
/ / / 

/ 
  

5.  นายแพทยน์ธิวิัฒน ์กจิศรอีไุร 
     ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล 

 สมติเิวช สขุมุวทิ 

/ / / 
 

  

6.  นายแพทยอ์ดนัินท ์กติตรัิตน
ไพบลูย ์

     ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล 

 สมติเิวช ศรนีครนิทร ์

/ / / 

 

  

 

หมายเหต:ุ- 

/     =  กรรมการ 
 

 

 



 



 


