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ข้อมูลท่ัวไป 

   1. ข้อมูลบริษัท  
ช่ือบริษทั  บริษทั โรงพยาบาล ศรีราชานคร จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือสถานประกอบการ   โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา 
ประกอบธุรกิจ                              โรงพยาบาลเอกชน 
ท่ีตั้งส านกังาน   90 ถนนศรีราชานคร 3 ต าบลศรีราชา อ  าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี   20110                 
เลขทะเบียนบริษทั    0107538000088 
Homepage     www.phyathai-sriracha.com 
E-mail Address  pytswebinfo@phyathai.com 
โทรศพัท ์      038-317333 

            โทรสาร       038-317481 
               ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2565        ทุนจดทะเบียน           359,541,800 บาท  
                                ทุนเรียกช าระแลว้   359,541,800 บาท 
                 จ านวนหุน้     35,954,180 หุน้ 
                    มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ              10 บาท 
 บริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลในนามโรงพยาบาลพญาไท  ศรีราชา  (Phyathai 

Sriracha General Hospital) ให้บริการดา้นรักษาพยาบาลทั้งผูป่้วยนอกและผูป่้วยในระดบัตติยภูมิขั้นพ้ืนฐาน (Basic Tertiary) ตลอด 24 

ชัว่โมง มีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขา พร้อมอุปกรณ์ทางการ แพทยแ์ละเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั เช่น เคร่ืองเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์ CT 256 Slices เคร่ืองสร้างภาพดว้ยสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า (MRI) จึงสามารถใหบ้ริการรักษาพยาบาลไดก้บัผูป่้วยเกือบทุก

ประเภท 

โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา เร่ิมก่อตั้งเม่ือปี  2535 ในนาม “ บริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จ ากดั (มหาชน) ” (Sriracha 
Nakorn General Hospital Co., Ltd.) โดยเกิดจากความร่วมมือของ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผูป้ระกอบการโครงการศรีราชานคร,  กลุ่มแพทย์
ทอ้งถ่ินและบริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จ ากัด (มหาชน) ผูป้ระกอบธุรกิจโรงพยาบาลพญาไท โดยมีเหตุผลส าคญัเพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนของประชาชนทอ้งถ่ินและจงัหวดัขา้งเคียง  ซ่ึงขณะนั้นการให้บริการของโรงพยาบาลเอกชนยงัไม่
เพียงพอกบัความตอ้งการ บริหารงานดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 1,000,000  บาท (หน่ึงลา้นบาทถว้น) ต่อมา ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2548 
บริษทัมีทุนจดทะเบียน  359,541,800 บาท  และเรียกช าระแลว้  359,541,800 บาท 

โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชาเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 257 เตียงตั้งอยู่ เลขท่ี 90 ถนนศรีราชานคร 3 ต าบลศรีราชา 
อ  าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี  ซ่ึงอยู่ภายในโครงการศรีราชานคร  ใจกลางอ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี  เร่ิมเปิดให้บริการเม่ือเดือน
กนัยายน 2538 ใช้งบประมาณการลงทุนทั้งส้ินประมาณ 740 ลา้นบาท รองรับผูป่้วยนอกไดไ้ม่เกิน 2,500 คนต่อวนั ในปี 2542 
โรงพยาบาลไดเ้ขา้โครงการประกนัสังคมปัจจุบนั  มีผูป้ระกนัตนท่ีข้ึนทะเบียนไวก้บัโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชาจ านวนกว่า 206,509 ราย 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ( ปี 2565 ไดรั้บโควตา้เพ่ิมเป็น 207,000 ราย )  และอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง รพ.พญาไท ศรีราชาสาขา 2 
คาดวา่จะแลว้เสร็จเปิดใหบ้ริการไดป้ลายปี 2566  พ้ืนท่ี 5 ไร่ 44 ตารางวา  ประกอบดว้ยอาคาร 2 อาคาร คือ อาคารโรงพยาบาล 12 ชั้น 
1 ชั้นใตดิ้น อาคารจอดรถและหอพกัพยาบาล 14 ชั้น  ปัจจุบนัมีเตียงส าหรับผูป่้วย 257 เตียง   
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วิสัยทัศน์ และพนัธกจิ ของบริษัท ดงันี้ 

วิสัยทัศน์ ดว้ยปรัชญาแนวทางการบริหารงานเครือโรงพยาบาลพญาไทกับการมีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล สู่จุดยืนท่ีโดดเด่น
ของโรงพยาบาลเอกชน จึงท าใหเ้กิดปรัชญาท่ีวา่ 

       "เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์สุขภาพท่ีด ีเพ่ือศักยภาพแห่งการใช้ชีวิต" 

พันธกิจ  เรามุ่งมัน่ในการดูแลลูกคา้ให้มีสุขภาพดี สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ดว้ยการสร้างความโดดเด่นโดยการ
ผสมผสานความรู้ ดา้นการบริการทางการแพทยท่ี์มีมาตรฐานระดบัสากล เขา้กบัการใหบ้ริการลูกคา้อยา่งเอาใจใส่ ดว้ยเอกลกัษณ์ของ
ความเป็นไทย จนเกิดรูปแบบการบริการท่ีสร้างคุณค่าและประโยชน์สูงสุดโดยยึดถือความพึงพอใจของลูกคา้เป็นส าคญั และเป็น
องคก์รท่ีมีผลประกอบการชั้นน าในธุรกิจการดูแลสุขภาพ 

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล ดงันี้ 

1. มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบบัเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบติั 60 ปี (Hospital Accreditation & Health 
Promoting Hospital; HA&HPH) จากสถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) ต่ออายุการรับรองคร้ังท่ี 4: วนัท่ี 14 
พฤศจิกายน 2564 – 13 พฤศจิกายน 2566 

2. มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม ไดรั้บการรับรองซ ้า วนัท่ี 20 กนัยายน 2563 – 19 กนัยายน 2567 
3. มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) “ระดบัพ้ืนฐาน” ไดรั้บการรับรองซ ้า คร้ังท่ี 1 ถึงเดือน สิงหาคม 2566 
4. มาตรฐานในการให้บริการดา้นเทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธ์ุทางการแพทยต์ามพระราบญัญติัคุม้ครองเด็กท่ีเกิด      

โดยอาศยัเทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธ์ุทางการแพทย ์พ.ศ.2558 (แบบ คทพ.9 เลขท่ี 200100765) มีผลการรับรองตั้งแต่วนัท่ี 26 
มกราคม 2565 ถึง 31 ธนัวาคม 2567 และมีแผนขอรับรองมาตรฐาน AACI ซ่ึงเป็นมาตรฐานระดบัสากล ในระยะอนัใกลน้ี้ 

5. ระบบการจดัการความปลอดภยัสารสนเทศ ISO27001:2005 มีผลการรับรองตั้งแต่วนัท่ี 10 มกราคม 2563 – 13 
ธนัวาคม 2566 

6.มาตรฐาน SHA (Amazing Thailand Safety & Health Administration) จากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สร้างความ
เช่ือมัน่ดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยัใหก้บัผูรั้บบริการเป็นโครงการสร้างมาตรฐานความปลอดภยัดา้นสุขอนามยั โดยการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกบักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กรมควบคุมโรค กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข  

7. มาตรฐานส้วมสะอาดไดม้าตรฐานสะอาดเพียงพอและปลอดภยั (HAS) ประจ าปีงบประมาณ2565 
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2. บุคคลอ้างองิอ่ืน ๆ  
 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 ช่ือส านกังาน   บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
 ท่ีอยู ่    ชั้น 33 อาคารเลครัชดา  

     193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
     เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์   02-2640777 
โทรสาร    02-2640789-90 

 
ช่ือผูส้อบบญัชี  : นางสาวกมลทิพย ์ เลิศวทิยว์รเทพ ทะเบียนเลขท่ี 4377   หรือ 
     นายวชิาติ       โลกเกศกระว ี ทะเบียนเลขท่ี 4451   หรือ 

  นายส าราญ            แตงฉ ่า  ทะเบียนเลขท่ี 8021    
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ประวัติคณะกรรมการ 

นายแพทย์จุลเดช  ยศสุนทรกุล ประธานกรรมการ 
การศึกษา :   แพทยศ์าสตร์บณัฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหิดล 

  Diplomate  of  American Board  of  Surgery 
  Fellow  American  College  of  Surgeons 
   Fellow  American  College  of  Chest  Physicians 
  Fellow  Royal  College  of  Surgeons  of  Thailand 

การอบรม :   ประกาศนียบตัรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
-  Directors Accreditation Program (DAP) 

ต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั :   1. รองประธานกรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและ 
      พิจารณาค่าตอบแทน บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 
2.   ประธานกรรมการบริษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จ  ากดั 
3.   ประธานกรรมการบริษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จ  ากดั 
4.   ประธานกรรมการบริษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จ  ากดั 
5.   ประธานกรรมการบริษทั ศูนยก์ารแพทยไ์ทย จ ากดั (มหาชน)    

ประสบการณ์ :     หวัหนา้ฝ่ายศลัยกรรม สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ 
    ผูอ้  านวยการ โรงพยาบาลกรุณาพิทกัษ ์
    ผูอ้  านวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพ 
    ประธานกรรมการบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จ ากดั 
    ประธานกรรมการบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จ ากดั 
    ประธานกรรมการบริษทั วฒันเวช จ ากดั 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั : ไม่มี 
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นายอฐั  ทองแตง กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม/ รองประธานคณะผู้บริหาร/ ประธานคณะผู้บริหาร 
การศึกษา :  ปริญญาตรี  Bachelor’s Degree of Science, Business Administration (Finance)  

     San Francisco State University USA 
 Advanced Executive Program (AEP), Kellogg School of Management,  
      Northwestern University, IL, USA 
 Executive Program for Senior Management (EXPSM), Fiscal Policy Research Institute   

Foundation, Thailand 
การอบรม :  ประกาศนียบตัรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- Directors Accreditation Program (DAP) 
- Directors Certification Program (DCP) 
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 
- Audit Committee  Program (ACP) 
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 13 สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท) 
     ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 Executive Program for Senior Management (EXPSM), Fiscal Policy Research Institute    
     Foundation, Thailand 
 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้ และการพาณิชย ์รุ่นท่ี 10 (TEPCOT) 
 ประกาศนียบตัรหลกัสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทยส์ าหรับผูบ้ริหารระดบัสูงรุ่นท่ี 2 (ปธพ) 

ต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั : 1. ประธานคณะผูบ้ริหาร กลุ่ม 5  บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 
2. รองประธานคณะผูบ้ริหาร เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล 
3. กรรมการ บริษทั ประสิทธิพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
4. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จ  ากดั 
5. กรรมการ โรงพยาบาลพญาไท 3 จ  ากดั 
6. กรรมการ บริษทั การแพทยส์ยาม จ ากดั 
7. กรรมการ บริษทั ไทรทอง พร๊อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
8. กรรมการ บริษทั ส านกักฎหมายวชิยั  ทองแตง จ ากดั 
9. กรรมการ บริษทั ไทรทองธุรกิจ จ ากดั 

ประสบการณ์ :   กรรมการ บริษทั เฮลท ์เน็ตเวร์ิค จ ากดั (มหาชน) 
  กรรมการ บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จ ากดั 
  กรรมการ บริษทั เปาโล เมดิค  จ  ากดั 
  กรรมการ บริษทั ศูนยก์ารแพทยไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
  กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จ  ากดั 
  กรรมการ บริษทั ศิครินทร์ จ ากดั (มหาชน) 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั : ไม่มี    
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นายประดษิฐ์ ทีฆกุล ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม / คณะผู้บริหาร 
การศึกษา :   นิติศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   

  เนติบณัฑิตไทย 
  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณัฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

การอบรม :   ประกาศนียบตัรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 29 

ต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั : 1. กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม/ กรรมการบริหารความเส่ียง/ 
    กรรมการก ากบัดูแลกิจการ บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 
2. ประธานกรรมการ บริษทั รอยลับางกอกเฮล็ธ์แคร์ จ  ากดั 
3. ประธานกรรมการ บริษทั เอ. เอน็. บี. ลาบอราตอร่ี (อ  านวยเภสัช) จ ากดั 
4. ประธานกรรมการ บริษทั กรุงเทพเซฟดรัก จ ากดั 
5. ประธานกรรมการ บริษทั เซฟดรักเซ็นเตอร์ จ  ากดั 
6. ประธานกรรมการ บริษทั บีดีเอม็เอส เทรนน่ิง จ ากดั 
7. ประธานกรรมการ บริษทั บีดีเอม็เอส จดัการทรัพยสิ์น จ ากดั 
8. ประธานกรรมการ บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
9. คณะผูบ้ริหารเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล 
10. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จ ากดั 
11. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จ  ากดั 
12. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จ  ากดั 
13. กรรมการ บริษทั เปาโลเมดิค จ ากดั อนัประกอบไปดว้ย  
     โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โรงพยาบาลเปาโล รังสิต และโรงพยาบาลเปาโลเกษตร 
14. กรรมการ บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จ ากดั 
15. กรรมการ บริษทั การแพทยส์ยาม จ ากดั 
16. กรรมการ บริษทั ศูนยก์ารแพทยไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
17. กรรมการ บริษทั เนชัน่แนล เฮล็ทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จ  ากดั 
18. กรรมการ บริษทั บีดีเอม็เอส เวลเนส คลีนิค จ ากดั 
19. กรรมการ บริษทั บีดีเอม็เอส แอคเคาทต้ิ์ง จ ากดั 
20. กรรมการ บริษทั บีดีเอม็เอส เวลเนส รีสอร์ท จ ากดั  
21. กรรมการ บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วสิเซส จ ากดั 
22. กรรมการ บริษทั บางกอกแอร์เวยโ์ฮลด้ิง จ ากดั 
23.  กรรมการ บริษทั ครัวการบินกรุงเทพ จ ากดั  
24.  กรรมการ บริษทั บริการภาคพ้ืนการบินกรุงเทพเวลิดไ์ฟลทเ์ซอร์วสิ จ  ากดั 
25.  กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก ้จ  ากดั 
26. กรรมการ บริษทั เดอะ วนั เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั 
27. กรรมการ บริษทั อู่ตะเภา อินเตอร์เนชัน่แนล เอวเิอชัน่ จ  ากดั 
28. กรรมการ บริษทั จีเอม็เอม็ มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) 
29. กรรมการ บริษทั จีเอม็เอม็ แชนแนล โฮลด้ิง จ ากดั 
30. กรรมการ บริษทั จีเอม็เอม็ ทีว ีจ  ากดั 
31. กรรมการ บริษทั จีเอม็เอม็ สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
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32. กรรมการ บริษทั เชน้จ ์2561 จ  ากดั 
33. กรรมการ บริษทั เอ-ไทม ์มีเดีย จ  ากดั 
34. กรรมการ บริษทั วนั สามสิบเอด็ จ  ากดั 
35. กรรมการ บริษทั เอก็แซ็กท ์ซีเนริโอ จ ากดั 
36. กรรมการ บริษทั แอก็ซ์ สตูดิโอ จ ากดั 
37. กรรมการ บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ  ากดั (มหาชน) 
38. กรรมการ บริษทั สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) 
39. กรรมการ บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
40. กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั : ไม่มี 
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แพทย์หญิงปรมาภรณ์  ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม/ ประธานคณะผู้บริหาร 
การศึกษา :   FRCS (Glasg)/ Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow 

  MSc in Surgical Science/ Imperial Collage of Science, Technology and 
 Medicine, University of London, United Kingdom 

  Diploma in Clinical Science มหาวิทยาลยัมหิดล 
  แพทยศาสตร์บณัฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 

การอบรม :   ประกาศนียบตัรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 74 
- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 107/2557 

  หลกัสูตรประกาศนียบตัรธรรมาภิบาล สถาบนัพระปกเกลา้  
 ส าหรับผูบ้ริหารทางการแพทย ์(ปธพ.1) 

  Advanced Management Program Harvard Business School, (AMP)  
 Executive Education, U.S.A 

  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงรุ่นท่ี 20 (วตท.20) สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 
  หลกัสูตรวทิยาการประกนัภยัระดบัสูง (วปส.) รุ่นท่ี 7 /คปภ. 
  หลกัสูตร วปท. รุ่นท่ี 63 

ต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั : 1. กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม/ กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่/ ประธานกรรมการบริหาร/  
    ประธานคณะผูบ้ริหารกลุ่ม 1  บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 
2. ประธานกรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. 
3. ประธานกรรมการ บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จ ากดั 
4. ประธานคณะผูบ้ริหารเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล 
5. กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วสิเซส จ ากดั 
6. กรรมการ บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
7. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จ  ากดั  
8. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จ ากดั  
9. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จ  ากดั  
10. กรรมการ บริษทั เปาโลเมดิค จ ากดั อนัประกอบดว้ย 
     โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โรงพยาบาลเปาโลรังสิต โรงพยาบาลเปาโล เกษตร 
11. กรรมการ บริษทั ศูนยก์ารแพทยไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
12. กรรมการ บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จ ากดั  
13. กรรมการ บริษทั การแพทยส์ยาม จ ากดั  
14. กรรมการ บริษทั บีเอน็เอช เมดิคลั เซ็นเตอร์ จ  ากดั 
15. กรรมการ บริษทั บีดีเอม็เอส เวลเนส คลีนิค จ ากดั 
16. กรรมการ บริษทั บีดีเอม็เอส เวลเนส รีสอร์ท จ ากดั 
17. กรรมการ บริษทั สินสหกล จ ากดั 
18. กรรมการ บริษทั ประนนัทภ์รณ์ จ ากดั 
19. กรรมการ บริษทั ปราสาททองโอสถ จ ากดั  
20. กรรมการ บริษทั สบาย สบาย นิเวศน์ จ  ากดั 
21. กรรมการ บริษทั สบาย สบาย สุโขทยั จ ากดั 
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22. กรรมการ บริษทั เดอะ วนั เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั 
ประสบการณ์ :   ประธานคณะผูบ้ริหารกลุ่ม 1 และผูอ้  านวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ 

  รองประธานคณะผูบ้ริหาร กลุ่ม 1 และผูอ้  านวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ 
  รองผูอ้  านวยการ/ โรงพยาบาลกรุงเทพ 
  รองผูอ้  านวยการ/ โรงพยาบาลบีเอน็เอช 
  ผูช่้วยคณบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 
 ผูช่้วยคณบดี ฝ่ายกิจการนกัศึกษา คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 
  อาจารย ์ภาควชิาศลัยศ์าสตร์ คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 
  Clinical and Research Fellow/ ศลัยก์รรมต่อมไร้ท่อ Hammersmith Hospital, United         

Kingdom 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั : ไม่มี 
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นางนฤมล  น้อยอ า่ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม/ คณะผู้บริหาร 
การศึกษา :   ปริญญาโท ดา้นบริหารธุรกิจ (สาขาการเงินการธนาคาร)  

     มหาวทิยาลยันอร์ทเทก็ซสัสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม) การเงินและการคลงั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรม :   ประกาศนียบตัรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- Successful Formulation & Execution of Strategy Class 6/2553 
- Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 107 

  ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 15  
    สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
   TLCA Leadership Development Program “Enhancing Competitiveness” จดัโดยสมาคม   
บริษทัจดทะเบียนไทย ร่วมกบัสถาบนั IMD 

  Financial Executive Development Program รุ่นท่ี 12 จดัโดย  
    The Institute of Banking and Finance for  Executives from Financial Institutions 
  Applied International Management Program, Sweden จดัโดยรัฐบาลสวีเดน 
  หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส าหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 13  
สถาบนัพระปกเกลา้ (ปปร. 13) 

  หลกัสูตร “นกับริหารระดบัสูงดา้นการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” (วธอ.) รุ่นท่ี 
3 สถาบนัวทิยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม 

  CEO CLUB 2019 หัวขอ้ “GLOBAL RISKS: WHAT ARE THE IMPLICATIONS FOR  
YOUR BUSINESS” ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  CEO CLUB 2019 หัวขอ้ “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) คร้ังท่ี 5/2562 “The CFO’s  
role in stakeholder communications” (English Session) 

  TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) คร้ังท่ี 3/2562 หัวขอ้ “การ
ทบทวนการก ากบัดูแลของงบการเงินรายไตรมาส” 

  TLCA CFO Professional Development Session (TLCA CFO CPD) คร้ังท่ี 1/2562  หัวขอ้ 
“นโยบายของส านกังาน ก.ล.ต. ในการพฒันาตลาดทุนและการสนบัสนุนการท างานของบริษทั
จดทะเบียน” 

  หลกัสูตร Ethical Leadership (ELP) รุ่นท่ี 24/2021 จดัโดย สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 

  TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) คร้ังท่ี 6/2021 หัวขอ้ “ESG 
Integration in Sustainable Investing” 

  TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) คร้ังท่ี 5/2021 หัวขอ้ 
“Fraud & Cyber Security Risk” 

  TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) คร้ังท่ี 2/2021 หัวขอ้ 
“COVID 19 Implications for Financial Reporting and Audit” 

ต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั : 1. กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม/ รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่อาวโุส/กรรมการบริหาร/  
กรรมการบริหารความเส่ียง/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน/ ผูรั้บผดิชอบสูงสุดสาย
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งานบญัชีและการเงิน บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 
2. ประธานกรรมการ บริษทั บีดีเอม็เอส แอคเคาทต้ิ์ง จ ากดั 
3. ประธานกรรมการ บริษทั กรุงเทพประกนัสุขภาพ จ ากดั (มหาชน) 
4. ประธานกรรมการ บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จ ากดั 
5. กรรมการ บริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
6. กรรมการ บริษทั สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) 
7. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จ ากดั 
8. คณะผูบ้ริหารเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล 
9. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จ ากดั 
10. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จ ากดั 
11. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จ ากดั 
12. กรรมการ บริษทั เปาโลเมดิค จ ากดั อนัประกอบไปดว้ย โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน 
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต และโรงพยาบาลเปาโล เกษตร 
13. กรรมการ บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จ ากดั 
14. กรรมการ บริษทั การแพทยส์ยาม จ ากดั 
15. กรรมการ บริษทั ศูนยก์ารแพทยไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
16. กรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. 
17. กรรมการ บริษทั บีดีเอม็เอส เวลเนส คลีนิค จ ากดั 
18. กรรมการ บริษทั บีดีเอม็เอส เวลเนส รีสอร์ท จ ากดั 
19. กรรมการ บริษทั บางกอก มีเดีย แอนด ์บรอดคาสต้ิง จ ากดั 
20. กรรมการ บริษทั อู่ตะเภา อินเตอร์เนชัน่แนล เอวเิอชัน่ จ  ากดั 

ประสบการณ์ :   ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายวาณิชธนกิจ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
  ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายการเงิน บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

รางวลัเกียรติยศ :   Institutional Investor All-Asia Executive Team 2021 
- Best CFO in Healthcare & Pharmaceuticals Sector for the rest of Asia (ex-China) 

  มูลนิธิเพ่ือสังคมไทย โครงการหน่ึงลา้นกลา้ความดีตอบแทนคุณแผน่ดิน  
     1. นกับริหารดีเด่นแห่งปี 2562 
     2. สตรีตวัอยา่งแห่งปี 2562 
  Institutional Investor All-Asia Executive Team 2019  

- Special Achievement Awards: Best CFO Healthcare & Pharmaceutical Industry 
  IAA Awards for Listed Companies 2020 

-  Best CFO 
  Institutional Investor All-Asia Executive Team 2020 

 - Best CEO in Thailand 
  สมาคมนกัเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถมัภ ์

- รางวลันกัเรียนเก่าดีเด่น ปี 2563 ประเภทท่ี 2 ผูป้ระสบความส าเร็จในการท างาน หรือ 
ในวชิาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั : ไม่มี 
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นางสาวเกษรา  วงศ์เกตุ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
การศึกษา :   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการเงินการธนาคาร  

     คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรม :   ประกาศนียบตัรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 166/2555 
- Role of the Nomination and Governance Committee รุ่นท่ี 5/2556 
- Role of the Compensation Committee รุ่นท่ี 16/2556 
- Anti – Corruption : The Practical Guide รุ่นท่ี 28/2559 
- Company Secretary Program 

ต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั : 1. ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่และเลขานุการบริษทั บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั 
(มหาชน) 

2. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จ  ากดั 
3. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จ  ากดั 
4. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จ  ากดั 
5. กรรมการ บริษทั เปาโลเมดิค จ ากดั อนัประกอบไปดว้ย 
    โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธินโรงพยาบาลเปาโล รังสิต และโรงพยาบาลเปาโล เกษตร 
6. กรรมการ บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จ ากดั 
7. กรรมการ บริษทั การแพทยส์ยาม จ ากดั 
8. กรรมการ บริษทั ศูนยก์ารแพทยไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
9. กรรมการ บริษทั กรุงเทพประกนัสุขภาพ จ ากดั (มหาชน) 
10. กรรมการ Phnom Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. 

ประสบการณ์ :   ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 
  ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ืออาวโุส  ธนาคารศรีนคร จ ากดั (มหาชน)  ส านกังานใหญ่ 
  ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน บริษทั บีอีซี เอน็เตอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน)  
  ผูช่้วยผูจ้ดัการส่วนสินเช่ือ  บริษทัเงินทุนหลกัทรัพยน์วธนกิจ จ ากดั (มหาชน) 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั : ไม่มี 
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นายแพทย์ชาญชัย ลีส้มประสงค์ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม/คณะผู้บริหาร 
การศึกษา :  แพทยศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปีการศึกษา 2533 

    วฒิุบติัผูเ้ช่ียวชาญดา้นอายรุกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปีการศึกษา 2539 
การอบรม :  หลกัสูตร HA ดา้นต่าง ๆ 
ต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั : 1.  คณะผูบ้ริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล 

2.  ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 
ประสบการณ์ : ผูอ้  านวยการฝ่ายแพทยน์าน 15 ปี 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั : ไม่มี 
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ข้อมูลการเงิน 

1.  สรุปฐานะการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2563-2565 

          (หน่วย:  พนับาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2565 2564 2563 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 4,905,717,968 4,575,570,995 3,678,767,209 
สินทรัพยร์วม 6,636,880,669 6,022,774,140 5,196,957,939 
หน้ีสินหมุนเวียน 565,390,598 591,276,681 446,449,665 
หน้ีสินรวม 750,418,338 780,526,947 656,859,387 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 5,886,462,331 5,242,247,193 4,540,098,552 
รายไดค่้ารักษาพยาบาล 3,299,609,117          2,777,227,628 2,876,865,488 
รายไดอ่ื้น 42,713,588 237,987,368 35,937,876 
รายไดร้วม  3,342,322,705 3,015,214,996 2,912,803,364 
รวมค่าใชจ่้าย 2,365,847,587 2,032,731,950 2,167,102,829 
ก าไรส าหรับปี 780,393,014 785,842,674 598,393,189 
ก าไรต่อหุน้ 21.71 21.86 16.64 
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2.   อตัราส่วนทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2563-2565 

 2565 2564 2563 
 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) 
 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) = 8.68 7.74 8.24 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) = 8.57 0.93 0.73 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) = 1.13 2.00 1.86 
อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) = 6.68 8.04 8.92 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) = 54.65 45.39 40.91 
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) = 48.82 46.74 51.98 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) = 7.48 7.81 7.02 
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี การคา้(เท่า) = 20.71 16.77 16.54 
ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) = 17.63 21.76 22.07 
CASH  CYCLE (วนั) = 44.50 31.44 25.87 

 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY RATIO) 

 
อตัราก าไรขั้นตน้ (%) = 43.4 41.4 38.5 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน ( % ) = 29.6 35.4 25.9 
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร ( % ) = 66.8 105.6 110.2 
อตัราก าไรสุทธิ (%) = 23.3 26.1 20.5 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) = 14.0 16.1 14.2 

 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) 

 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) = 12.3 14.0 12.5 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) = 61.2 69.7 59.4 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) = 0.53 0.54 0.61 

 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO) 

 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) = 0.13 0.15 0.14 
อตัราส่วนความสามารถช าระผกูพนั (เท่า) = 1.15 4.32 4.65 
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การประกอบธุรกจิ 

บริษทัเร่ิมประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเม่ือปี 2538 ภายใตช่ื้อ “โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา” เป็นโรงพยาบาลเอกชน
ขนาด 257 เตียง ใหบ้ริการดา้นรักษาพยาบาลทั้งผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน ตลอด 24 ชัว่โมง มีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางหลากหลาย
สาขา พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทยแ์ละเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั จึงสามารถใหบ้ริการรักษาพยาบาลไดก้บัผูป่้วยเกือบทุกประเภท โดยแบ่ง
ประเภทการใหบ้ริการไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกั คือ ผูป่้วยใน และผูป่้วยนอก ดงัน้ี 

  ผูป่้วยใน โรงพยาบาลมีจ านวนหอ้งพกัและเตียงคนไข ้พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกและ อุปกรณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ 
เพื่อบริการผูป่้วยท่ีตอ้งเขา้พกัรักษาตวัในโรงพยาบาล ซ่ึงตอ้งอยู่ในความดูแลของแพทยอ์ย่างใกลชิ้ด 
โดยไดจ้ดัหอ้งพกับริการผูป่้วยไวรั้กษาตวัในโรงพยาบาล รวม 236 หอ้ง 257 เตียง 

  ผูป่้วยนอก   มีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขาพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทยแ์ละเคร่ืองมือ ท่ีทนัสมยั  
จึงสามารถใหบ้ริการรักษาพยาบาลไดก้บัผูป่้วยเกือบทุกประเภท  และสามารถรองรับผูม้าใชบ้ริการได ้
2,500 คนต่อวนั 

 
ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 
บริษทัประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเพียงอยา่งเดียว โดยแบ่งประเภทการใหบ้ริการ  ดงัน้ี 

1. แผนกตรวจสุขภาพ 2. แผนกหู ตา คอ จมูก 

3. แผนกตา 4. แผนกทางเดินอาหารและตบั 

5.   แผนกอายรุกรรม 6.   แผนกหวัใจและหลอดเลือด 

7.   แผนกวคัซีน 8.   แผนกระบบประสาท 

9.   แผนกศลัยกรรม 10. แผนกกุมารเวชกรรม 

11. แผนกสูตินารีเวชกรรม 12. แผนกเอกซเรย ์

13. แผนกผวิหนงัและความงาม 14. แผนกกายภาพบ าบดั 

15. แผนกวจิยั 16. ศูนยรั์กษาผูมี้บุตรยาก 

17. แผนกไตเทียม 18. ศูนยเ์วชศาสตร์ชะลอวยั 

19. แผนก ICU / CCU / NCU 20. แผนกหอ้งคลอด 

21. แผนกผา่ตดั 22. แผนกหอ้งพกัผูป่้วย 

23. แผนกเดก็อ่อน 24. แผนก CCU 

25. แผนกจิตเวช 26. แผนก Cath Lab 

27. แผนกศลัยกรรมพลาสติก 28. แผนกทางเดินหายใจ (ARI clinic) 
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ด้านการบริการและความก้าวหน้าทางการแพทย์ 
 ดา้นบริการและความก้าวหน้าทางการแพทยปี์ 2565 โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ไดพ้ฒันาตามแนวทางยุทธศาสตร์
“ฉุกเฉิน ฉบัไว เขา้ถึง พึ่งได”้ ดงัน้ี 

1. พฒันามาตรฐานและบริการของศูนย์อุบัติเหตุ  หลงัจากผา่นการรับรองมาตรฐานศูนยบ์ริบาลผูบ้าดเจ็บ (Trauma Center) 
ระดบั 3 ตามมาตรฐานราชวิทยาลยัศลัยแพทย ์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 16 ธันวาคม 2564 แลว้ ไดมี้การพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือ
ครอบคลุมบริการ ตั้งแต่ก่อนรับเขา้รับการรักษา คือ (1) การอบรมเจา้หน้าท่ีมูลนิธิต่างๆ ในดา้นการเคล่ืนยา้ย การปฐมพยาบาล
ตลอดจน การฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นการเสริมพลงัให้กบัคู่ความร่วมมือท่ีส าคญั (2) พฒันากระบวนการรับส่งผูไ้ดรั้บบาดเจ็บ
ตามมาตรฐาน TEMSA เพื่อการขอรับรองมาตรฐานในอนาคตอนัใกลน้ี้ (3) การจดัซ้ือรถพยาบาลใหม่ให้ไดม้าตรฐานท่ีสูงข้ึนเพ่ือ
ทดแทนคนัเดิม และไดมี้การบริจาครถพยาบาลคนัเดิมให้กับมูลนิธิ 2 แห่ง และในปี 2566 จะมีการปรับปรุงและขยายพ้ืนท่ีบริการ
แผนกฉุกเฉินใหม้ากข้ึน 

2.  การพฒันาเป็นศูนย์รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดครบวงจรในอนาคต ในปี 2565 ถือเป็นกา้วแรกๆ เพ้ือกา้วไปสู่ศูนย์
รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดครบวงจรในอนาคต จึงมีการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐาน  Disease Specific 
Certification ด้านการบริบาลโรคหลอดเลือดหัวใจในปี 2566 มีการจดัอบรมเชิงปฏิบัติการดา้นการฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน ให้แก่
ประชาชนทัว่ไปและเจา้หนา้ท่ีเกือบทั้งหมด  

3.  การจัดบริการแก่ผู้ประกันตน ในปี2565 ทางโรงพยาบาลไดรั้บโควตาผูป้ระกนัตนเพ่ิมข้ึนจาก 175,000 เป็น 207,500 คน    
ท  าใหต้อ้งมีการยา้ยหอ้งตรวจผูป้ระกนัตนไปสถานท่ีใหม่ เพ่ือรองรับปริมาณผูป่้วยท่ีเพ่ิมมากข้ึนไดเ้พียงพอ นอกจากน้ียงัเพ่ิมบริการ 
Telemedicine ให้แก่ผูป้ระกันตนโดยไม่คิดค่าบริการเพ่ิมเติม ท าให้ในปี 2565 ทางโรงพยาบาลยงัคงไดรั้บรางวลัสถานพยาบาล       
ในดวงใจประเภทท่ีมีผูป้ระกนัตน >100,000 คน ในระดบัรองชนะเลิศอนัดบัสอง 

4.  พฒันาระบบการแพทย์ทางไกล Telemedicine อยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี  
1. เพ่ิมจ านวนหอ้งตรวจท่ีใหบ้ริการ telemedicine ใหม้ากข้ึน 
2. เพ่ิมบริการ first free tele-consultation จากช่องทางการตลาด  
3. วางแผนเพื่อใช ้tytocare ในการใหบ้ริการกบัสถานประกอบการพนัธมิตรท่ีส าคญัเพ่ือบริการโรคเฉียบพลนั เพ่ิมจาก
โรคเร้ือรัง 

5.  พัฒนาระบบแอพลิเคช่ัน Health Up ในปี 2565 พฒันาดา้นการนัดหมายผ่านแอปพลิเคชนัรวมถึงการนัดหมายเขา้ใช้
บริการ telemedicine  

 การตลาดและภาวะแข่งขัน  

สภาพเศรษฐกจิทั่วไป 
จงัหวดัชลบุรีอยู่ทางภาคตะวนัออก มีพ้ืนท่ีทั้ งส้ิน 4,363 ตารางกิโลเมตร มีความเจริญในทุกๆ ดา้น เป็นศูนยก์ลางการ

คมนาคมขนถ่ายสินคา้ เป็นเมืองท่าชายฝ่ังทะเล มีท่าเรือน ้าลึกและนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่ง รวมทั้งเป็นเมืองท่องเท่ียว 
การเดินทางสะดวก การส่ือสารรวดเร็ว มีสาธารณูปโภคครบครัน มีการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสร้างความเช่ือมัน่
ใหก้บันกัลงทุนชาวไทยและชาวต่างชาติ 

จากแผนพฒันาประเทศ ไดก้ าหนดให้ภาคตะวนัออก เป็นเขต EEC ประตูสู่เอเซียซ่ึงไดน้ าความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี  
ทั้ งนวัตกรรมด้านการผลิต, การส่ือสาร และการคมนาคมทั้ งทางบกท่ีจะสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเ ช่ือมต่อจาก
กรุงเทพมหานครและภูมิภาคอ่ืน และทางอากาศ ซ่ึงจะมีการพฒันาสนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินนานาชาติ และทางน ้ าขยายท่าเรือ
เพ่ือรองรับการสัญจรทางน ้าและการขนส่งสินคา้จากต่างประเทศ ท าให้เกิดการลงทุนของชาวต่างชาติและธุรกิจขนาดใหญ่ของคนไทย 
เพ่ิมมากข้ึนเท่าตวั ความเจริญทางเศรษฐกิจของจงัหวดัชลบุรีขยายตวั ท าให้มีการยา้ยเขา้มาพกัอาศยัและเพ่ิมจ านวนประชากรใน
จงัหวดัข้ึนอย่างรวดเร็ว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและแรงงานเป็นจ านวนมาก ท าให้มีความตอ้งการดา้นการแพทยท่ี์มีมาตรฐาน
สูงข้ึนเพ่ือรองรับจ านวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุน เพื่อให้บริการทางการแพทย์มีมาตรฐาน                      
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การใชเ้ทคโนโลย ีAI เขา้มาประยกุตก์บับริการทางการแพทยแ์ละขีดความสามารถทางดา้นภาษาให้สามารถรองรับไดท้ั้งคนไทยและ
ระดบันานาชาติ 

ส่ิงท่ีต้องค านึงถึงคือ พฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปหลังโรคระบาดโควิด 19 บริบทของธุรกิจการบริการจะเปล่ียนไปเป็น          
การสนองความตอ้งการท่ีตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ในการป้องกันการแพร่กระจายเช้ือ ประชาชนตอ้งการมาตรการป้องกันท่ีสูงข้ึน 
ร่วมกบัการใชร้ะบบ Telemedicine ในการใหบ้ริการท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะมากข้ึนในอนาคต 

กลยุทธ์การแข่งขัน 
โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ให้บริการดา้นสุขภาพแก่ประชาชนดว้ยค่าใชจ่้าย ท่ีคนส่วนใหญ่สามารถเขา้ถึงได ้โดยเน้น

การสร้างความแตกต่างดว้ยคุณภาพบริการดา้นความเช่ียวชาญดา้นการแพทยเ์ฉพาะทางและทีมสุขภาพ รวมถึงพฤติกรรมบริการใน
การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกคา้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติดว้ยการพยายามเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ ใช้กลยุทธ์ 
Customer centric และปรับปรุงพฒันาบุคลากรให้เป็นพนักงานท่ีมีความสามารถและมีเป้าหมายในการสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กบั
ลูกคา้ และการปรับตวัเขา้กบัวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมประจ าชาติของลูกคา้ต่างชาติท่ีจะเขา้มาใชบ้ริการ  

นโยบายด้านการพฒันาผลิตภัณฑ์ โรงพยาบาลได้ก่อตั้ งศูนยก์ารบริการเฉพาะสาขาข้ึนเพ่ือเป็นจุดขายในการบริการ
ประชาชนในภูมิภาคซ่ึงมีเทคโนโลยีขั้นสูงเทียบเท่ากบัระดบัโลก คือศูนยรั์กษาผูมี้บุตรยากแห่งภาคตะวนัออก ในปี 2550  ไดก่้อตั้ง
ศูนยค์วามงามและศลัยกรรมตกแต่ง  ศูนยโ์รคประสาทข้ึน และในปี 2551 โรงพยาบาล เร่ิมศกัยภาพโดยบริการอ่ืนๆ ข้ึน อาทิ ศูนยห์วัใจมี  
Cath Lab , ศูนยรั์กษาโรคระบบทางเดินอาหารและตบั, ศูนยแ์พทยเ์ฉพาะทางกระดูกและขอ้, ศูนยแ์พทยเ์ฉพาะทางดา้นกุมารเวช, 
ศูนยสุ์ขภาพและเวชศาสตร์ชะลอวยั ,คลินิกนิทราเวชศาสตร์ ศูนยผ์่าตดัผ่านกลอ้งครบวงจร อาทิ การผ่าตดัลดขนาดกระเพาะผ่าน
กลอ้ง นอกจากน้ีทางโรงพยาบาลไดท้  าการปรับปรุงสถานท่ีให้บริการแผนกผูป่้วยนอก เช่น การยา้ยห้องตรวจผูป่้วยประกนัสังคม 
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีบริการให้มากข้ึน ในปี 2566 มีแผนขยายพ้ืนท่ีบริการห้องฉุกเฉินเพ่ือให้เพียงพอต่อผูรั้บบริการท่ีเพ่ิมมากข้ึน  และมี
แผนการปรับปรุงหอผูป่้วยใน ท่ีจะน าเทคโนโลยีต่างๆมาใช ้โดยจะมีการจดับริการแบบ Smart ward ในการให้บริการผูป่้วยสูงอาย ุ
เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบาย ความปลอดภยัให้มากข้ึน นอกจากน้ีเครือโรงพยาบาลพญาไทไดมี้นโยบายในการน าเทคโนโลยีดา้น
คอมพิวเตอร์มาใชเ้พ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายในการเขา้ถึงการบริการและขอ้มูลทางการแพทย ์สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพ
ในการบริการใหสู้งข้ึน อาทิเช่น แอปพลิเคชนั Health Up ท่ีผูรั้บบริการสามารถนดัหมายแพทย ์ดูการติดต่อ Telemedicine และขอ้มูล
สุขภาพของตนเองผา่นแอพพลิเคชัน่น้ีได ้เป็นตน้ 

ส าหรับนโยบายการก าหนดราคาของผลิตภัณฑ์หรือบริการ มีทั้ งราคาปกติและราคาท่ีเป็นชุดเหมาจ่าย เช่น แพคเกจ        
การคลอดบุตร แพคเกจการผ่าตดัผ่านกลอ้ง แพคเกจศลัยกรรมตกแต่ง แพคเกจรักษาผูมี้บุตรยาก แพคเกจการตรวจสุขภาพ แพคเกจ
การตรวจตา แพคเกจดา้นความงาม เป็นตน้ ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดความสะดวกในการบริหารงบประมาณของผูบ้ริโภคและเป็นราคาท่ี
แข่งขนัได ้ ซ่ึงไดมี้การจดัตั้งแผนก Evaluation nurse ข้ึนมาเพ่ือดูแลการประเมินค่ารักษาผ่าตดัโดยใชพ้ยาบาลซ่ึงมีความรู้ดา้นวิธีการ
รักษา ท าให้การประเมินราคาถูกตอ้งใกลเ้คียงค่าใชจ่้ายจริงมากข้ึน นอกจากน้ีโรงพยาบาลยงัไดก้ าหนดส่วนลดให้กบับริษทัคู่สัญญา
และผูถื้อบตัรสิทธิพิเศษ หรือบตัรสมาชิกของบริษทัคู่คา้ในธุรกิจอ่ืน  ๆ

นอกจากน้ีโรงพยาบาลไดจ้ดัระบบเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเฉพาะกลุ่มมากข้ึน (Customized Service) 
โดยตั้งกลุ่มพนักงานข้ึนมาดูแลลูกคา้ท่ีมีกรมธรรมป์ระกันชีวิตให้ไดรั้บความสะดวกทุกขั้นตอน เน่ืองจากแนวโน้มพฤติกรรมของ
ประชาชนหนัไปซ้ือประกนัชีวติเพ่ือเป็นตวัช่วยในการจ่ายค่าดูแลสุขภาพมากข้ึน 

ส าหรับลูกคา้ชาวต่างประเทศ โรงพยาบาลไดป้รับปรุงการบริการเพ่ือรองรับชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในเขตศรีราชา 
และนอกจากนั้น ในเขตพ้ืนท่ีโดยรอบของโรงพยาบาลซ่ึงเป็นเขตอุตสาหกรรม เร่ิมมีชาวต่างชาติเขา้มาลงทุนและท างานมากข้ึน อาทิ
เช่น ชาวจีน ชาวอินเดีย สิงคโปร์ เขา้มาพกัอาศยัในเขตเมืองศรีราชามากข้ึน โดยเป็นการบริการท่ีเขา้ถึงความตอ้งการของลูกคา้และ
เขา้ใจในวฒันธรรม โดยการจดัตั้งศูนยบ์ริการข้ึนเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่คนไขช้าวต่างประเทศ ในปี 2551 ทางโรงพยาบาลได้
ขยายลูกคา้ไปสู่กลุ่มชาวยุโรปและสแกนดิเนเวียและชาติอ่ืนๆ ในแถบเอเชียมากข้ึนดว้ย โดยเฉพาะการขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกคา้   
ชาวจีนท่ีเป็น Potential Market ในการใชบ้ริการรักษาผูมี้บุตรยากด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง และกลุ่มลูกคา้จีนท่ีมาใชบ้ริการ Wellness 
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tourism รวมถึงกลุ่มลูกคา้ตะวนัออกกลางท่ีเขา้มาใชบ้ริการศูนยต์รวจสุขภาพ ศูนยห์ัวใจ และศูนยก์ระดูกและขอ้ โรงพยาบาลไดข้ยาย
การดูแลลูกคา้โดยการจดัหาล่ามไวร้องรับเพ่ิมข้ึน อาทิ อาหรับ รัสเซีย จีน เกาหลี 

ในปัจจุบนัโรงพยาบาลไดจ้ดัรูปแบบการให้บริการให้เขา้กับยุค New Normal โดยการจดับริการทางการแพทยแ์บบ 

Telemedicine  คนไขส้ามารถปรึกษาแพทย ์Online และตรวจร่างกายผ่านเคร่ืองมือลิงก์ Online ได ้ ช่วยเพ่ิมช่องทางเขา้ถึงบริการ

ใหก้บัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคเปล่ียนไป 

               กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

สามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ประเภท  คือ 

1. ลูกคา้ทัว่ไป 

2. ลูกคา้บริษทัคู่สัญญา 

3. ลูกคา้บริษทัประกนั 

4. ลูกคา้ประกนัสังคม 

5. กลุ่มลูกคา้เครือข่ายสถานบริการสุขภาพในการส่งต่อผูป่้วย 

6. กลุ่มลูกคา้ต่างชาติ 

เน่ืองจากโรงพยาบาลไดพ้ฒันามุ่งสู่การบริการแพทยเ์ฉพาะทางมากข้ึน ท าให้โรงพยาบาลมีแพทยเ์ฉพาะทางหลากหลาย
สาขาท่ีสามารถรักษาได้สุดทาง จึงสามารถรองรับผูป่้วยท่ีรับการส่งต่อมารักษาท่ีเหนือกว่าจากโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน
โดยรอบในเขตภาคตะวนัออกและนอกเขตพ้ืนท่ี โดยปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ตกลงระหวา่งองคก์ร 

ช่องทางการจ าหน่าย 
ภายในโรงพยาบาล 
1. ใหบ้ริการทางดา้นการรักษาพยาบาลส าหรับลูกคา้ทัว่ไป 
2. ใหบ้ริการทางดา้นการรักษาพยาบาลส าหรับกบัผูป้ระกนัตน 
3. ใหบ้ริการทางดา้นการรักษาพยาบาลส าหรับ บริษทัคู่สัญญา, บริษทัประกนั, รัฐวสิาหกิจ 
ภายนอกโรงพยาบาล 
1. การตรวจสุขภาพนอกสถานท่ีใหก้บับริษทัต่าง ๆ 
2. คลินิกเครือข่ายท่ีนิคมบ่อวนิ 
3. การจดัอบรม สัมมนา ในเชิงวชิาการ แก่ลูกคา้ทัว่ไป 
4. ใหบ้ริการท่ีบา้นตามแต่กรณีท่ีเหมาะสม 
5.  การบริการแพทยท์างไกล (Telemedicine) และ การใช ้แอพลิเคชัน่ Health up ในการลงทะเบียน เพื่อนดัหมายพบแพทย์

ตามตารางเวลาของแต่ละแผนก 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในทุก ๆ ดา้น ซ่ึงเกิดจากการด าเนินกิจการสถานพยาบาล เช่น การ
จดัเก็บขยะ การบ าบดัน ้าเสีย และการใชพ้ลงังาน ในปีท่ีผา่นมาโรงพยาบาลได ้ ปรับปรุงโรงพกัขยะให้ไดม้าตรฐาน ท าการคดัแยกขยะในการ
จดัเก็บ และจดัสถานท่ีมิดชิดไม่ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเช้ือโรค พร้อมอบรมพนักงานท่ีเก่ียวข้องในการเก็บขยะให้ถูกตอ้งตามท่ี
กฎหมายก าหนดไว ้

การบ าบดัน ้าเสียก่อนระบายสู่คลองสาธารณะโดยการเติมคลอรีนหลงัจากการบ าบดัและมีการเก็บตวัอย่างน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัแลว้
เพ่ือน าส่งตรวจค่าพารามิเตอรน ้ า ตามมาตรฐานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม โรงพยาบาลมีการลดการใชส้ารเคมี 
โดยมีการเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ EM ทดแทนเพ่ือลดภาระของบ่อบ าบดัน ้ าเสีย ซ่ึงไดข้ยายผลไปทัว่ทั้งโรงพยาบาล  เช่น ใช้ในการท าความ
สะอาดของแม่บา้น, ใชท้  าความสะอาดภาชนะโรงครัว เป็นตน้ 
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กจิกรรมเพ่ือสังคม (Corporate Social Responsibility) และเหตุการณ์ต่างๆ   

โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ไดก้ าหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมหลายโครงการอย่างต่อเน่ือง พนักงานทุกระดบัลว้นมี
ส่วนสนบัสนุนโครงการ และความรู้ในสายวิชาชีพ ดา้นการแพทย ์การพยาบาล ทั้งดา้นรักษา ป้องกนัและส่งเสริมสุขภาพในการดูแลสังคม
ผา่นทางกิจกรรมและโครงการต่าง  ๆหลายรูปแบบดงัน้ี 
 1. จดักิจกรรมการมอบทุนการศึกษาใหก้บันกัเรียนดีเด่นแต่ขาดแคลนทุนทรัพย ์ไดแ้ก่ โรงเรียนศรีราชา โรงเรียนชลหญิง 
โรงเรียนชลชาย 

 
 
 
 
 
 
 2. ปรับปรุงหอ้งพยาบาลใหโ้รงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย ์จ  านวน 3 โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 3. มอบรถ Ambulance ใหแ้ก่ มูลนิธิช่วยเหลือผูป้ระสบภยัในเขตอ าเภอศรีราชา จ านวน 2 คนั 
 
 
 
 
 
 
 

4. สนบัสนุนอุปกรณ์เวชภณัฑแ์ละยาเพ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบภยัใหแ้ก่มูลนิธิ 3 มูลนิธิทุกเดือน 
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 5. อบรมการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐานใหก้บัประชาชนในชุมชน จ านวน 16 คร้ัง รวม 715 คน 

 
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ  
1. โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 สถานพยาบาลในดวงใจ ประจ าปี 2565 จากส านักงาน

ประกันสังคม นายศกัดินาถ สนธิศกัด์ิโยธิน ผูต้รวจราชการกรม ส านักงานประกันสังคม พร้อมคณะ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 
“สถานพยาบาลในดวงใจ ประจ าปี 2565”รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 ประเภทสถานพยาบาลท่ีมีจ านวนผูป้ระกันตนเลือกเกิน 
100,000 คน ใหก้บัโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชาไดรั้บรางวลั BDMS Excellent insurance service award 2022ระดบัรองชนะเลิศอนัดบั 1 
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3. ได้รับรางวลัดีเด่นดา้นการจดัการความเหมาะสมดา้นการแพทย ์ประจ าปี 2565 จากงานประกาศรางวลัโครงการ 
Bangkok Life Insurance Smart Hospital Awards 2022 เม่ือวนัที่ 18 พฤศจิกายน 2565 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

4. ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 Best Claim Management โรงพยาบาลท่ีมีการจดัการสินไหมยอดเยี่ยม จากงานมอบ
รางวลั AIA Hospital Awards 2022 เม่ือวนัที่ 18 พฤศจิกายน 2565  
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 โครงสร้างรายได้ของบริษัท และบริษัทย่อย         

1.  โครงสร้างการถือหุ้น 

1.  หลกัทรัพยข์องบริษทั  

      ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2565 บริษัทมีทุนจดทะเบียน และทุนเรียกช าระแล้วจ านวน 359,541,800 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 
35,954,180 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 

      2.  ผูถื้อหุน้ 

    2.1 รายละเอียดผูถื้อหุน้ใหญ่ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2565 มีดงัน้ี 

ช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
ร้อยละของจ านวนหุ้น 

ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

1.   บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จ ากดั (มหาชน) 28,240,130 78.55 

2.   นายชูเดช เตชะไพบูลย ์ 1,400,000 3.894 

3.   นายวเิชียร เตชะไพบูลย ์ 1,100,000 3.059 

4.   นายไกรฤกษ ์ อธิรกุล 400,000 1.113 

5. นางภาวนา ศรีนิวาสัน 269,650 0.750 

6. นายศุภชยั เมธาประยรู 243,600 0.678 

7. นางสาวศรีรัตน์ ชิดวเิศษ 200,000 0.556 

8. นายวรัิช บรรยงคนนัท ์ 200,000 0.556 

9. นายวรสิทธ์ิ 
 

โภคาชยัพฒัน์ 
 

134,825 0.375 

 

 2.2 รายละเอียดกลุ่มผูถื้อหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป 
 

 
กลุ่มผู้ถือหุ้น 

 
 
 

30 ธนัวาคม 2563 30 ธนัวาคม 2564 30 ธนัวาคม 2565 

จ านวนหุน้ % จ านวนหุน้ % จ านวนหุน้ % 

กลุ่ม บมจ.ประสิทธ์ิพฒันา  * 27,106,930 75.39 27,164,530 75.55 28,240,130 78.55 

รวม 27,106,930 75.39 27,164,530 75.55 28,240,130 78.55 

 
หมายเหตุ 
  *   บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จ ากัด (มหาชน) ประเภทกิจการ โดยการถือหุ้น (Holding Company) ผูถื้อหุ้นใหญ่ คือ บริษทั 
กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 98.624 
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2. การจัดการ 

1.   โครงสร้างการจัดการ 

      โครงสร้างการจดัการของบริษทัประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั และคณะผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

  คณะกรรมการบริษทั  จ านวน 7 ท่าน  มีรายนามดงัต่อไปน้ี 

1.  นายแพทยจุ์ลเดช ยศสุนทรากุล ประธานกรรมการ 
2.  แพทยห์ญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการ 
3.  นางนฤมล นอ้ยอ ่า กรรมการ 
4.  นายประดิษฐ ์ ทีฆกุล กรรมการ 
5.  นางสาวเกษรา วงศเ์กตุ กรรมการ 
6.  นายอฐั ทองแตง กรรมการ 
7.  นายแพทยช์าญชยั ล้ีสมประสงค ์ กรรมการ 

             โดยมี  นางศุภณัฐ พงษเ์สริม เป็นเลขานุการบริษทั 

  กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัทฯ เป็นดงันี้ 

 “ นายอฐั  ทองแตง  หรือ นายชาญชยั  ล้ีสมประสงค ์หรือ นายประดิษฐ ์ทีฆกุล หรือ นางนฤมล น้อยอ ่า หรือ นางสาวเกษรา วงศเ์กตุ 
หรือ  นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการสองในหกคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษทั ในกิจการทุกเร่ือง
ยกเวน้เอกสารหรือสัญญาใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

(ก) ธุรกรรมหรือนิติกรรมท่ีเก่ียวกบัการกูย้มื (ยกเวน้การกูย้มืกบับริษทัในเครือ) หรือการค ้าประกนั 

(ข) ธุรกรรมหรือนิติกรรมประเภทการซ้ือ ขาย  จ  าหน่าย จ่ายโอนสังหาริมทรัพย ์ท่ีมีมูลค่าเกินกวา่  50,000,000 บาท 

(ค)  ธุรกรรมหรือนิติกรรมประเภทการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพยท่ี์มีก าหนดเวลาเกินกว่า 3 ปี หรือธุรกรรม หรือนิติ  
กรรมประเภทการจ าหน่ายจ่ายโอน หรือการไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพย ์หรือธุรกรรม หรือนิติกรรมประเภทการจ าน า  
จ  านอง หรือก่อภาระผกูพนัเหนือทรัพยสิ์นใดๆ 

(ง)  ธุรกรรมหรือนิติกรรมประเภทการเขา้เป็นผูถื้อหุน้หรือหุ้นส่วนหรือออกจากการเป็นผูถื้อหุน้หรือหุน้ส่วนในนิติบุคคลใด ๆ  
ท่ีมีมูลค่าเกินกวา่ 50,000,000 บาท 

(จ)  การยืน่จดทะเบียนเปล่ียนแปลงแกไ้ขอ านาจลงลายมือช่ือของกรรมการเพ่ือผกูพนับริษทั หรือ 

(ฉ)  การเปิดหรือปิดบญัชีเงินฝากหรือการเปล่ียนแปลงแกไ้ขอ านาจลงลายมือช่ือของบุคคลใดอนัเก่ียวขอ้งกบับญัชีเงินฝาก   
ธนาคารหรือสถาบนัการเงินใด ๆของบริษทั 

        ใหน้ายอฐั ทองแตง หรือ นายชาญชยั  ล้ีสมประสงค ์ลงลายมือช่ือร่วมกบั นายประดิษฐ์ ทีฆกุล หรือ นางนฤมล น้อยอ ่า 
หรือนางสาวเกษรา  วงศเ์กตุ หรือ  นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ รวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญัของบริษทั” 
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 ข้อก าหนดเกีย่วกบัอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท   
1.ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความรับผิดชอบ
ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต 

2.ใหค้วามเห็นชอบกลยทุธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนการด าเนินงาน และงบประมาของบริษัท   
และบริษทั ย่อย ตามท่ีคณะกรรมการบริหารจดัท าและน าเสนอต่อคณะกรรมการ ก ากบัดูแลการบริหารงาน และผล
การ ปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลใด ๆ ซ่ึงไดรั้บมอบหมายใหท้  าหนา้ท่ีดงักล่าว เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด 

3.ด าเนินการให้บริษัทและบริษทัย่อยน าระบบงานบัญชีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจดัให้มีระบบ
ควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน 

4.แต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย เช่น คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนใด เพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุน 
การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตามความเหมาะสม  

5. แต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัอาวโุสของบริษทั เช่น ประธานคณะกรรมการบริหาร หรือเจา้หนา้ท่ีอาวุโสอ่ืนใด 
6. แต่งตั้งเลขานุการบริษทั เพ่ือช่วยเหลือคณะกรรมการบริษทัในการปฏิบติังานต่าง ๆ เพ่ือใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษทั 
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

7. ขอความเห็นทางวชิาชีพจากองคก์รภายนอก หากมีความจ าเป็นเพื่อประกอบการตดัสินใจท่ีเหมาะสม 
8. คณะกรรมการบริษทัจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะท างาน และ/หรือบุคคลใด ๆ เพ่ือท าหน้าท่ีกลัน่กรอง
งานท่ีน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือเพ่ือให้ด  าเนินงานใดอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของ
คณะกรรมการบริษทั หรือเพื่อให้ด าเนินการใดแทนตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัภายในขอบเขต
แห่งอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัก็ได ้

9. ใหข้อ้ก าหนดเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฉบบัน้ี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2555 เป็นตน้ไป 

 คณะผู้บริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล จ านวน  19 ท่าน  ประกอบด้วย 

1. แพทยห์ญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผูบ้ริหาร 
2. นายอฐั ทองแตง รองประธานคณะผูบ้ริหาร 
3. นายประดิษฐ ์ ทีฆกุล คณะผูบ้ริหาร 
4. นางนฤมล นอ้ยอ ่า คณะผูบ้ริหาร 
5. นายอิทธิ ทองแตง คณะผูบ้ริหาร 
6. นายไพบูลย ์ เฟ่ืองฟูสกุล คณะผูบ้ริหาร 
7. นายสิทธิชยั สุขเจริญมิตร คณะผูบ้ริหาร 
8. นายสุเทพ ตนัสงวนวงศ ์ คณะผูบ้ริหาร 
9. นายแพทยอ์ภิรักษ ์ ปาลววิฒัน์วไิชย คณะผูบ้ริหาร 
10. นายแพทยอ์นนัตศกัด์ิ อภยัรัตน์ คณะผูบ้ริหาร 
11. นายแพทยสุ์รพล โล่ห์สิริวฒัน์ คณะผูบ้ริหาร 
12. นายแพทยช์าญชยั ล้ีสมประสงค ์ คณะผูบ้ริหาร 
13. นายแพทยพ์ิชยั แพร่ภทัร คณะผูบ้ริหาร 
14. นายแพทยส์ยาม พิเชฐสินธุ์ คณะผูบ้ริหาร 
15. นายแพทยย์งยทุธ มยัลาภ คณะผูบ้ริหาร 
16. นายแพทยน์พรัตน์ โงว้จุงดี คณะผูบ้ริหาร 
17. ผศ.นายแพทยว์รียะ เภาเจริญ คณะผูบ้ริหาร 
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18. นายแพทยดุ์สิต   ปัญญาประเสริฐ คณะผูบ้ริหาร  
19. นายแพทยกิ์ติกรณ์  ชลวสุิทธ์ิ คณะผูบ้ริหาร  

ข้อก าหนดเกีย่วกบัอ านาจหน้าท่ีของคณะผู้บริหาร   

1.ใหค้ณะผูบ้ริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล เป็นผูใ้ชอ้  านาจแทนคณะกรรมการบริษทั ใน
การบริหารกิจการของบริษทัฯ ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดเก่ียวกับอ านาจหน้าท่ีของคณะผูบ้ริหารเครือโรงพยาบาล
พญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล ฉบบัน้ี 

2.ให้คณะผูบ้ริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล มีหน้าท่ี ในการบริหาร กิจการของบริษทัฯ ให ้     
เป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารประกอบกิจการของบริษทัฯ ทั้งน้ี ตามนโยบาย ขอ้บงัคบั หรือค าส่ังใด ๆ ท่ีคณะกรรมการ
บริษทัก าหนด และใหมี้อ  านาจอนุมติั และ/หรือเห็นชอบแก่การด าเนินการใด ๆ ตามปกติ และอนัเป็นการบริหารกิจการ
ของบริษทัฯ เป็นการทัว่ไป นอกจากนั้นใหค้ณะผูบ้ริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล มีหน้าท่ี
ในการพิจารณากลัน่กรองขอ้พิจารณาต่าง ๆ ท่ีจะไดมี้การน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาอนุมติั หรือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้ งน้ี ตามท่ีก าหนดไวใ้นข้อบงัคับ หรือค าส่ังของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการ
มอบหมายใหป้ฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัเป็นคราว ๆ ไป รวมถึงให้มีหน้าท่ีด าเนินการในเร่ือง และตามความ
จ าเป็นแก่การประกอบกิจการดงักล่าวต่อไปน้ีดว้ย โดยตอ้งน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือการอนุมติัหรือให้
ความเห็นชอบ 

2.1 นโยบาย เป้าหมาย และแผนงานประจ าปีของบริษทัฯ 
2.2 งบประมาณประจ าปีของบริษทัฯ  
2.3 แนวทาง นโยบาย และเป้าหมายการลงทุน เพ่ือเป็นกรอบการด าเนินการใหฝ่้ายจดัการน าไปปฏิบติังานต่อไป 

3.มอบอ านาจใหค้ณะผูบ้ริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล ในการด าเนินงานต่อไปน้ี 
3.1 การกูย้มืเงิน การออกหุ้นกูห้รือตราสารทางการเงินอ่ืนทุกประเภท การค ้าประกนั ให้หลกัประกนั หรือก่อภาระ

ผกูพนัเหนือทรัพยสิ์นของบริษทั การจ าหน่ายจ่ายโอนซ่ึงสังหาริมทรัพย ์หรือการท าสัญญาท่ีมีระยะเวลาเกินกว่า 
1 ปี ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้มิไดร้วมไวใ้นแผนงานธุรกิจของบริษทัฯ หรือมิไดเ้ก่ียวกบัการด าเนินงาน
ธุรกิจรายวนั (day-to-day operation) ของบริษทัฯ หรือ (ส าหรับกรณีการจ าหน่ายจ่ายโอนสังหาริมทรัพยท่ี์มี
มูลค่าตลาดไม่เกิน 1,000,000 บาท) มิใช่การจ าหน่ายจ่ายโอนสังหาริมทรัพย ์ ซ่ึงตดัค่าเส่ือมทางบญัชีหมดแลว้ 
หรือสังหาริมทรัพย ์ ซ่ึงหมดอายุการใช้ หรือเน่ืองจากมีเหตุจ าเป็นโดยสมควรและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับ
บริษทัฯ 

 3.2 การจ าหน่ายจ่ายโอนหรือการไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพย ์การเช่าอสังหาริมทรัพยท่ี์มีก าหนดเวลาเกินกว่า 3 ปี หรือ
การเช่าอสังหาริมทรัพยท่ี์มีก าหนดเวลาไม่เกิน 3 ปี ท่ีมีการก าหนดค่าเช่าสูงกว่าราคาตลาดหรือมิไดเ้ป็นธุรกิจ
ปกติ รวมถึงการจ านอง หรือการก่อภาระติดพนัหรือการท าให้เสียสิทธิในอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงมิไดร้วมอยู่ใน
แผนงานธุรกิจของบริษทั 

 3.3 การพิจารณาแต่งตั้ ง ถอดถอน โยกยา้ย หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการว่าจ้างของผูบ้ริหาร ระดับตั้ งแต่รอง
ผูอ้  านวยการหรือเทียบเท่า หรือพนกังานในระดบัอ่ืนใดท่ีไดรั้บเงินค่าจา้งรายเดือน ตั้งแต่  022,222 บาทข้ึนไป  

 3.4 การก าหนดจ านวนรวมของค่าตอบแทน โบนสั เงิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงเป็นจ านวนรวมรายปี ท่ีจะจ่ายให้
พนกังาน            

3.5 การประกอบกิจการใดนอกเหนือจากธุรกิจปกติของบริษทัฯหรือลงทุน เขา้ท าสัญญา รายการ ธุรกรรมการด าเนินการ 
หรือพันธะผูกพันใด เวน้แต่ท่ีเป็นส่วนหน่ึงในทางการค้าตามปกติหรือเป็นกิจการอ่ืนใดท่ีมีลักษณะเอ้ือ
ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทัดงักล่าว 

 3.6 การจัดให้มี หรือคงรักษา หรือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการแบ่งผลประโยชน์จากการด าเนินงานให้แก่พนักงาน 
ผูบ้ริหาร หรือกรรมการโครงการบ านาญ หรือโครงการอ่ืนท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
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3.7  การแกไ้ขเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีของบริษทัฯ 
 3.8  การแกไ้ขเปล่ียนแปลงผูมี้อ  านาจลงนามเบิกถอนส่ังจ่ายบญัชีธนาคารและสถาบนัการเงินใดๆ  
 3.9  การแกไ้ขเปล่ียนแปลงระเบียบขอ้บงัคบัการท างานรวมถึงสวสัดิการและสิทธิประโยชน์พนกังาน  

4.ใหค้ณะผูบ้ริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล รายงานผลการด าเนินงานในเร่ือง และภายใน
ก าหนดเวลาดงัต่อไปน้ี ต่อคณะกรรมการบริษทั ทราบ 

4.1 รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ รายไตรมาส 
4.2 รายงานของผูต้รวจสอบบญัชีเก่ียวกบังบการเงินของบริษทัฯ  
4.3 รายงานอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั พิจารณาเห็นสมควร 

5. ในการประชุมคณะผูบ้ริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล เพื่ อพิจารณาด าเนินการใด ๆ ตาม 
อ  านาจหน้าท่ีของตนท่ีก าหนดในค าส่ังน้ี จ  าตอ้งประกอบดว้ยผูบ้ริหารไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของคณะผูบ้ริหารเครือ
โรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล ทั้ งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมในอันท่ีจะสามารถ
ด าเนินการใด ๆ ดงักล่าวได ้

6.ในการออกเสียงของผูบ้ริหารในการประชุมคณะผูบ้ริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล ให้ผูบ้ริหาร
แต่ละคนมีสิทธิออกเสียงไดท่้านละ 1 เสียง ในกรณีท่ีเสียงเท่ากนั ให้ประธานคณะผูบ้ริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท 
และเครือโรงพยาบาลเปาโล มีสิทธิออกเสียงช้ีขาดอีก 1 เสียง 

7.การลงมติในเร่ืองใดของคณะผูบ้ริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล จ าตอ้งไดรั้บการออกเสียงไม่น้อยกว่า
ก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมดขององคป์ระชุมในคราวการประชุมเพ่ือลงมตินั้น 

8.ให้มีการประชุมคณะผูบ้ริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
ผูบ้ริหารเพียงท่านใดท่านหน่ึงจะเรียกให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติก็ได ้แต่ทั้งน้ี 
ตอ้งบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหนา้แก่ผูบ้ริหารอื่นในระยะเวลาตามสมควรและมีเพียงพอแก่การท าหนา้ท่ีผูบ้ริหาร
ในการพิจารณาวาระการประชุมนั้น 

9.คณะผูบ้ริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะท างาน 
และ/ หรือบุคคลใด ๆ เพ่ือท าหน้าท่ีกลัน่กรองงานท่ีน าเสนอต่อคณะผูบ้ริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือ
โรงพยาบาลเปา หรือเพ่ือให้ด  าเนินงานใดอนัเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะผูบ้ริหารเครือโรงพยาบาล
พญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล หรือเพื่อให้ด าเนินการใดแทนตามท่ีได้ รับมอบหมายจากคณะผูบ้ริหารเครือ
โรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล ภายในขอบเขตแห่งอ านาจหน้าท่ีของคณะผูบ้ริหารเครือโรงพยาบาล
พญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล ก็ได ้

10.ใหข้อ้ก าหนดเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีของคณะผูบ้ริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล ฉบบัน้ี มีผลบงัคบั
ใชต้ั้งแต่วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2556 เป็นตน้ไป 

 รายช่ือผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั  มีดงัต่อไปน้ี 

1)   นายแพทยช์าญชยั  ล้ีสมประสงค ์ ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 
2)   นางปวณีา   ฤกษจ์ารี  ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร 
3)   นางหฤทยั  สุรินทร์แกว้ ผูอ้  านวยการฝ่ายการพยาบาล 
4)   นางก่ิงกาญจน์  โยธาทิพย ์  ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด 

  

 

 



                                                                           รายงานประจ าปี 2565 / บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร  จ ากดั (มหาชน) 

28 
 

2.  ค่าตอบแทนกรรมการ 

            ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย ค่าบ าเหน็จ ส าหรับปี 2565 จ  านวน 7 ท่าน รวมค่าตอบแทนเป็นจ านวน
เงินทั้งส้ิน 2,400,000 บาท (สองลา้นส่ีแสนบาทถว้น)  

3. บุคลากร 

ณ วนัท่ี  30  ธนัวาคม 2565 บริษทัมีแพทยแ์ละพนกังานรวม 1,353 คน โดยแบ่งตามสายงานหลกั ดงัน้ี 
 สายงานดา้นการแพทย ์

- แพทยป์ระจ า  (ไม่ถือวา่เป็นพนกังาน)  จ านวน                      101 คน 
- บุคลากรทางการแพทย ์   จ านวน    773 คน 

 สายงานดา้นการบริหาร    จ านวน    479 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


