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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน) เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2524 ดาเนินกิจการเป็น
โรงพยาบาลเอกชนระดับตติยะภูมิ (Tertiary Care) ขนาด 208 เตียง ด้วยทุนจดทะเบียน 160 ล้านบาท จด
ทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี 2537 ให้บริการรักษาพยาบาลด้วยศูนย์เฉพาะทางกว่า 20
สาขา พร้ อ มที ม บุ ค ลากรทางการแพทย์ ที่ มี ป ระสบการณ์ ทั น สมั ย ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ ที่ มี
ประสิทธิภาพ ความพร้อมของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Center) ด้วยรถเอกซเรย์ระบบดิจิตอลแบบ
เคลื่อนที่ ให้บริการตรวจสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่ รถพยาบาลฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง









บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล ดังนี้
ระบบคุณภาพมาตรฐานอาหารสาหรับผู้ป่วย GMP/HACCP ตั้งแต่ปี 2550
ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA&HPH : Hospital Accreditation ตั้งแต่ปี 2550
มาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15189 ตั้งแต่ปี 2550
ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล Joint Commission International(JCI) ตั้งแต่ปี 2554
ระบบคุณภาพโรงพยาบาลที่มีการออกแบบระบบงานเพื่อการดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภาพ โดยอาศัยพื้นฐาน
ทางวิชาการ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดี ได้รับ Good Practice of Endometriosis
ของการดู แ ลผู้ ป่ ว ยโรคเยื่ อ บุ ม ดลู ก เจริ ญ ผิ ด ที่ ( Endometriosis) จากสถาบั น รั บ รองคุ ณ ภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ตั้งแต่ปี 2554
มาตรฐานคุณภาพการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 : 2011 ตั้งแต่ปี 2556
มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จากคณะอนุกรรมการตรวจรับรอง
มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของโรงพยาบาลนนทเวช
1. รางวัลเกียรติยศโรงพยาบาลคุณภาพ Hospital Quality Award 2009, 2011, 2014
(Reward and Recognition for Highest Quality Hospital) โรงพยาบาลได้รับรางวัล Platinum
Award ด้านการรักษาพยาบาลทางการแพทย์และระบบบริการบริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล
แอสชัวร์รัน จากัด (เอไอเอ)
2. รางวัลเกียรติยศการบริการ การประสานงาน และการให้บริการตรวจสุขภาพยอดเยี่ยม(AACP Best
Customer Service Award 2008-2009, 2011 , AACP Most Admired Award 2013, Allianz
Ayudhya Excellent Check Up Award 2013 , Allianz Ayudhya Most Admired Award) ใน
โครงการ “Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2015”) , Allianz Ayudhya Most
Admired Award, Group A) และ Allianz Ayudhya Excellent Check Up Award, Group A) ใน
โครงการ Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2018 จาก บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกัน
ชีวิต
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3. รางวัลเกียรติยศโรงพยาบาลดีเยี่ยมด้านมาตรฐานการรักษาพยาบาลและการบริการ Good
Provider Award 2005-2007 3 ปีซ้อนจากบริษัทบูพาประกันสุขภาพ จากัด (BUPA)
4. รางวัลยอดเยี่ยมด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร (The Best of Network Co-Operation Award)
ในโครงการ Muang Thai Life Assurance MODERN Hospital Award 2015 จาก บมจ.เมืองไทย
ประกันชีวิต
5. รางวัลดีเด่นอันดับที่ 1 โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความ
ต้องการลูกค้า (The Best of Customer Satisfaction Award) ในโครงการ “Muang Thai Life
Assurance Hospital Award 2016”
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และเป้าหมายการดาเนินธุรกิจของบริษทั ดังนี้
วิสัยทัศน์( Vision )
เป็นโรงพยาบาลชั้นนา ทีใ่ ห้บริการรักษาพยาบาลครอบคลุมทุกสาขาอย่างมืออาชีพด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นที่พึงพอใจ และไว้วางใจของผู้รับบริการ
พันธกิจ( Mission )
ให้บริการรักษาพยาบาลแบบองค์รวม ทั้งส่งเสริม ดูแลรักษา ป้องกัน และฟื้นฟู ด้วย
เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยบุคลากรทางการแพทย์มืออาชีพ
ค่านิยมองค์กร(Core Values) : “ CARES ”
C : Customer Centric
มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ
A : Accountability & Integrity มุ่งเน้นรับผิดชอบในหน้าทีแ่ ละปฏิบัติตามจริยธรรม
R : Result-oriented
มุ่งเน้นบรรลุเป้าหมายในการทางาน
E : Excellent Teamwork
มุ่งเน้นการทางานเป็นทีมและเคารพให้เกียรติผู้อื่น
S : Safety
มุ่งเน้นการยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย
เป้าหมายและกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ
บริษัทฯ มีเป้าหมายขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งองค์กร โดยมี 6 กลยุทธ์ดังนี้
1. ดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย
2. ดาเนินธุรกิจด้วยการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและวิชาการอย่างต่อเนื่องโดยเทียบเคียง
ผลการรักษากับมาตรฐานสากล
3. ดาเนินธุรกิจด้วยความจริงใจ ใส่ใจ ให้ใจ เข้าใจ ด้วยจิตวิญญาณแห่งวิชาชีพ
4. ดาเนินธุรกิจโดยให้ความสาคัญกับพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าด้วยการดูแลและส่งเสริม
ให้ทางานอย่างมีความสุข มีสขุ ภาพดี มีการเติบโตในหน้าที่อย่างภาคภูมิใจ
5. ดาเนินธุรกิจโดยใช้คุณธรรม และจิตวิญญาณเพื่อการดูแลผู้ป่วย โดยการฝึกสมาธิและเจริญสติ
รักษาจิต
6. ดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดใี นทุกกระบวนการทางาน
3

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจาปี 2562

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
 ปี 2556 : เมื่อเดือนมีนาคม บริษัทฯ ได้ดาเนินการจัดซื้อที่ดินทีต่ ดิ กับโรงพยาบาลโดยมี
วัตถุประสงค์สาคัญ เพื่อทาการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลใหม่ เพื่อรองรับการขยายบริการที่
เพิ่มขึ้นในอนาคต ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบ ในส่วนของการให้บริการจัดตั้งศูนย์ ศูนย์
สมองและระบบประสาท stroke fast track (Neurology Clinic) ให้การดูแลผู้ป่วยทางสมอง
ซึ่งแนวโน้มจะมีผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น
บริษัทฯ ร่วมรณรงค์เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วม
โครงการพัฒนาต่อยอดการดาเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทย
กับกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน
ไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล
(ISO 50001) เป็นโรงพยาบาลและสถานประกอบการแห่งแรกในประเทศไทย ที่สามารถ
ดาเนินการพัฒนาการจัดการพลังงานจนประสบผลสาเร็จ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัด
การพลังงาน (ISO 50001)
 ปี2557 : ได้รับการรับรอง JCI Re-Accreditation ในเดือนพฤษภาคม และมีการพัฒนา

การแพทย์ในสาขาต่างๆ เช่น ผ่าตัดหลอดเลือดสมองหรือโรคหัวใจ พัฒนาการรักษาโรคเรื้อรัง
เฉพาะทางแบบตติยภูมิดว้ ยมาตรฐานการรักษาสากล (Tertiary Care) โดยเน้นการรักษาแบบ
องค์รวม และมุง่ เน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การคัดกรอง การรักษาโรคและฟื้นฟู
สภาพร่างกายของผู้ป่วยให้กลับคืนเป็นปกติ ในส่วนที่ดินที่ติดกับโรงพยาบาล ขณะนีบ้ ริษัทฯ
อยู่ระหว่างดาเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล
ปี2558 : ได้นานวัตกรรมเพื่อการผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้อง 3 มิติ "3D Full High Definition
Laparoscopic Surgery" ยกระดับการบริการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อเสริมศักยภาพ
การรักษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพอย่างครบ
วงจรภายใต้คุณภาพมาตรฐานระดับสากล
 ปี2559 : ได้รับการรับรอง HA Re-Accreditation ครั้งที่ 2 เมื่อเดือน สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้
ร่วมลงนามทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อ
ร่วมมือทางวิชาการและการทาวิจัยทางการแพทย์ การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อ
ส่งเสริมให้กระบวนการรักษาพยาบาลมีคณ
ุ ภาพ
มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ป่วยและ
ผู้รับบริการในอนาคต
 ปี2560 : ได้รับการรับรอง Re-Accreditation JCI 5th Edition Standards ในเดือนมิถุนายน และ
มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์และการตรวจวินิจฉัยในสาขาต่างๆ เช่น พัฒนาศูนย์
เทคโนโลยีผ่าตัดผ่านกล้อง อาทิเช่น ศูนย์กระดูกและข้อผ่าตัดซ่อมเอ็นหัวเข่าผ่านกล้อง , ศูนย์
สุขภาพสตรี ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช และศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง ผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่ง
ผ่านกล้อง เน้นการรักษาแบบองค์รวม โดยส่งเสริมให้มกี ารดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค การ
คัดกรอง การรักษาโรคและฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้ป่วยให้กลับคืนเป็นปกติ ในปีที่ผ่านมา
บริษัทฯครบรอบ 36 ปี ได้จดั โครงการ “36 ดวงตา คืนชีวา ให้ชีวติ ” ร่วมกับจังหวัดนนทบุรี โดย
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ให้การรักษาผู้ป่วยต้อกระจกด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการให้
คาแนะนาแก่ผู้ป่วยตั้งแต่การผ่าตัดไปจนถึงการติดตามผลผู้ป่วย
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 ปี2561 : บริษัทฯ ได้ขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยได้ดาเนินการตัง้
สานักงานในเมืองย่างกุ้งประเทศพม่าเพื่อให้คาปรึกษาและส่งผู้ปว่ ยมารักษาที่โรงพยาบาล
การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ ในส่วนของการผ่าตัดโรงพยาบาลมุง่ เน้นการผ่าตัดผ่าน
กล้องโดยสาขาที่มงุ่ เน้นประกอบด้วย สาขาทางนรีเวช กระดูกและข้อ สมองและระบบ
ประสาท
และศัลยกรรม
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการ
รักษาพยาบาล พร้อมกันนี้ยังได้ลงทุนในเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยให้การฟื้นฟูรา่ งกาย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิเช่น หุ่นยนต์ฝึกเดิน (GAIT ROBOT) และ
เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าสาหรับผู้ป่วยที่มีปัญหา เป็นต้น
ในวาระครบรอบ 37 ปีโรงพยาบาลได้ร่วมบริจาคเงิน 37 บาทสาหรับทุกๆยอดค่า
รักษาพยาบาลตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป ตลอดเดือนกันยายน เพื่อสมทบทุนบารุงสภากาชาด
ไทยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1.33 ล้านบาท และได้จัดกิจกรรมโครงการ "แค่ให้ก็สุขใจ" (ร่วมบริจาค
โลหิต) ประจาปี 2561
เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดหา และร่วมบริจาคโลหิตให้กับ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จานวน 49,050 มิลลิลิตร
 ปี2562 : บริษัทฯผ่านการรับรอง HA Re-Accreditation เป็นครั้งที่ 3 เมื่อเดือน ตุลาคม ที่

ผ่า นมา มี ก ารพั ฒนาและเพิ่ ม ศั ก ยภาพของแต่ ละศู นย์ ก ารรั ก ษาโดยการเพิ่ ม แพทย์ แ ละ
เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ เ พื่ อ ให้ ทั น สมั ย และช่ ว ยให้ ก ารวิ นิ จ ฉั ย และการรั ก ษามี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เช่นศูนย์หลอดเลือดครบวงจร ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องในสาขาต่างๆทั้ง
ทางนรีเวช ศัลยกรรม และระบบประสาท พร้อมกับการขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่องทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
ในโอกาสครบรอบ 38 ปี ข องบริ ษั ท ได้ จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และปลู ก ฝั ง ให้
พนักงานมีคุณธรรมและรู้จักการแบ่งปันโดยจัดให้มีการบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ "แค่ให้ก็
สุ ข ใจ" เพื่ อ จั ด หาโลหิ ต ให้ กั บ ศู น ย์ บ ริ ก ารโลหิ ต แห่ ง ชาติ สภากาชาดไทย ตลอดปี ต าม
เป้าหมาย 38,000 มิลลิลิตร แต่ด้วยความที่พนักงานมีจิตศรัทธาทาให้ได้จานวนโลหิตที่ร่วม
บริจาคถึง 51,750 มิลลิลิตร
ในรอบปีที่ผ่านมามีกระแสเรื่องราคายาของโรงพยาบาลเอกชน ทางกรมการค้า
ภายในได้ขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลแสดงราคาเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาข้อมูลราคายา
และสามารถเปรียบเทียบราคายากับโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆ โดยผลสรุปจากการเปรียบเทียบ
ราคายากับโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆ แสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลมีการคิดราคายาในราคาที่
เหมาะสม ทาให้โรงพยาบาลนนทเวชได้รับมอบเกียรติบัตร จากกรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณิชย์ ให้เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม ธรรมภิบาลสูง ราคาและค่าบริการ โปร่งใส เป็นธรรม
(Good Governance Hospital)
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1.3 โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริษัท
- ไม่มี –
1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุน้ ใหญ่
- ไม่มี –
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของ
จังหวัดนนทบุรี ได้เปิดดาเนินการเมื่อ วันที่ 3 กันยายน 2524 โดยมีสานักงานใหญ่ตงั้ อยู่ที่ เลขที่ 432 ถนน
งามวงศ์วาน ตาบลบางเขน อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2596-7888
โทรสาร 0-2589-8753 www.nonthavej.co.th เป็นโรงพยาบาลระดับตติยะภูมิ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 80
ตารางวา ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล โดยเปิดบริการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน (In Patient) และ ผู้ป่วย
นอก (Out Patient) ตลอดถึงผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมด้วยบริการรถพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยงั ให้บริการ
ตรวจสุขภาพทัง้ ในและนอกสถานที่
โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในทุกสาขาและทีมงานที่มีความชานาญ
พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์การรักษาพยาบาลที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูง ปัจจุบันมีเตียงสาหรับผู้ป่วยใน 188
เตียง (จดทะเบียน 208 เตียง) ห้องตรวจผู้ปว่ ยนอก 90 ห้อง สามารถให้บริการผู้ป่วยนอกได้ประมาณ 2,200
รายต่อวัน ได้ขยายเวลาให้บริการคลินิกผู้ป่วยนอก จนถึงเวลา 24.00 น.
โครงสร้างรายได้จาแนกตามประเภทผู้ป่วย
ประเภทผู้ป่วย
ผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยใน
รวม
การให้บริการรักษาพยาบาลเพิ่ม(ลด)

2562
มูลค่า
1,259.67
996.69
2,256.36

%
55.83
44.17
100.00

58.83

2.68
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(หน่วย : ล้านบาท )
2561
2560
มูลค่า
%
มูลค่า
1,200.38
54.63 1,118.98
997.15
45.37
934.91
2,197.53 100.00 2,053.89
143.64
6.99
74.42

%
54.48
45.52
100.00
3.76
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โครงสร้างรายได้จาแนกตามประเภทการให้บริการ
(หน่วย : ล้านบาท)
ประเภทการให้บริการ

2562

ค่ายาและเวชภัณฑ์
ค่าธรรมเนียมแพทย์
ค่าห้องและบริการ
ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์แพทย์
ค่าตรวจวินิจฉัย
อื่น ๆ
รวมทั้งสิน้

2561
รายได้

%

2560
รายได้
%

รายได้

%

659.03

29.21

651.74

29.66

615.57

29.97

513.52
267.99
263.14
387.63
165.06
2,256.36

22.76
11.88
11.66
17.18
7.32
100.00

491.19
273.55
251.51
377.63
151.91
2,197.53

22.35
12.45
11.45
17.19
6.90
100.00

462.33
253.34
240.68
343.45
138.52
2,053.89

22.51
12.34
11.72
16.72
6.74
100.00

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
โรงพยาบาลนนทเวช เป็นโรงพยาบาลระดับตติยะภูมิ ขนาด 208 เตียง ให้บริการ
รักษาพยาบาลแบบสหสาขาวิชาชีพ ครบทุกสาขา โดยคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทเี่ ชีย่ วชาญ
และมากด้วยประสบการณ์ พร้อมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทนั สมัยครบวงจร เปิดให้บริการทัง้ ผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการจัดตั้งศูนย์การแพทย์เฉพาะทางและคลินิกรักษาโรคเฉพาะทางระบบ ด้วย
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค และบริการหลักต่างๆดังต่อไปนี้
2.1.1 ผู้ป่วยนอก มีห้องตรวจ จานวน 90 ห้อง ประกอบด้วย ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง จานวน
24 ศูนย์ แผนกเฉพาะทาง 5 แผนก ดังนี้
24 ศูนย์การแพทย์ และ 5 แผนกเฉพาะทาง
 ศูนย์เทคโนโลยีผ่าตัดแผลเล็ก (MIS)

 ศูนย์กระดูกและข้อ

 ศูนย์นรีเวช

 ศูนย์เด็กและวัยรุ่น

 ศูนย์มะเร็ง

 ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ

 ศูนย์รักษ์เต้านม

 ศูนย์หัวใจ

 ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชและมะเร็งทางนรีเวช

 ศูนย์เบาหวาน

 ศูนย์รักษามะเร็งทางนรีเวช

 ศูนย์สมองและระบบประสาท

 ศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม

 ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย

 ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ

 แผนกตา หู คอ จมูก

 ศูนย์ระบบทางเดินหายใจ

 ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

 ศูนย์ฉุกเฉินหลอดเลือดสมองและหัวใจ

 ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง

 ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ

 แผนกอายุรกรรม

 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบาบัด

 แผนกโรคไต

 ศูนย์โรคผิดปกติการหลับ

 แผนกสุขภาพใจ

 ศูนย์ฉุกเฉิน

 แผนกควบคุมน้าหนัก

 ศูนย์ครรภ์คุณภาพ
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ผูป้ ่วยใน ประกอบด้วยห้องพักประเภทต่างๆ ดังนี้



ห้องคลอด



ห้องทารกแรกเกิด



ห้องเดี่ยว



ห้องคู่



ห้อง Deluxe



ห้อง VIP

2.1.3

บริการสนับสนุนต่างๆ ดังนี้



แผนก ไอซียู และซีซียู



แผนกห้องผ่าตัด



แผนกไตเทียม



แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์



แผนกโภชนาการ/โภชนบาบัด



นนทเวชสหคลินิก



บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่



บริการรถพยาบาล รับ – ส่ง ผู้ป่วยตลอด 24ชม.

2.2 การตลาดและการแข่งขัน
2.2.1 นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
2.2.1.1 กลยุทธ์ทางการตลาด
(1) นโยบายการตลาด
เน้ นการตลาดเชิ ง รุ กไปพร้ อ มๆกั บการสร้ างแบรนด์ เพื่ อ เพิ่ ม ฐานลู กค้ าใหม่ ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ ทั้งกลุ่มลูกค้าทั่วไปและลูกค้าที่เป็นบริษัทฯ การรักษาลูกค้าเก่าโดยการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
(CRM) เฉพาะกลุ่มและรายบุคคลเพิ่มมากขึ้น โดยผ่านการจัดกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ เพื่อส่งเสริมการตลาดทั้ง
ภายในและภายนอก ตลอดจนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อเป็นการสื่อสารและให้ข้อมูลรวมทั้งการใช้สื่อดิจิตอล
(Digital) นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังให้ความสาคัญกับ การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ( Holistic Health
Promotion ) เป็นการช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้บริษัทมีการพัฒนาคุณภาพการบริการทั้ง
ด้านเทคโนโลยี และการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องให้เทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชนชั้นนา ในการเข้าสู่มาตรฐาน
การให้บริการระดับสากล เพื่อขยายตลาดให้ครอบคลุมทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
(2) นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพการรักษา
ยึดถือจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ( Excellent Center) เน้นการสรรหาและ
พัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญการรักษาเฉพาะทางในแต่ละสาขา
นาเทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีทันสมัย มี
ประสิทธิภาพสูงมาให้บริการ โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มคี วามรู้ความสามารถ และประสบการณ์
(3) นโยบายพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และปรับปรุงกระบวนการให้บริการผู้ป่วย สนับสนุนการให้บริการ
ตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุดด้วยบริการที่สะดวกและรวดเร็ว
โดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเสริมการให้บริการ
2.2.1.2 การจัดจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย
ด้วยประสบการณ์กว่า 38 ปีทาให้โรงพยาบาลมีความเชื่อมัน่ ในกลุ่มพันธมิตรธุรกิจกว่า 1,000 แห่ง โดย
ได้รับการยอมรับจากบริษัทต่างๆ เช่น บริษัทประกันชั้นนา รวมทัง้ บริษทั คู่สัญญาลูกค้าชัน้ นาระดับประเทศและ
ต่างประเทศที่ดาเนินงานในประเทศไทย จากอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการบิน และอุตสาหกรรมเครื่องดืม่ เป็นต้น
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โรงพยาบาลได้เพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายอย่างต่อเนื่อง
ยอมรับกลุ่มลูกค้าให้หลากหลายมากขึ้น

รวมทั้งเพิม่ ขีดความสามารถในการ

โรงพยาบาลมีสัดส่วนของการให้บริการ ดังนี้
สัดส่วนการให้บริการแก่ลกู ค้าแต่ละประเภท
2562
รายได้จากบริษัทที่ทาสัญญากับทาง
โรงพยาบาล
รายได้จากลูกค้าทั่วไป
รายได้รวม

908.68
1,347.68
2,256.36

%

2561

861.62
40.27
59.73 1,335.91
100.00 2,197.53

%

(หน่วย : ล้านบาท)
2560
%

39.21
772.80
60.79 1,281.01
100.00 2,053.81

37.63
62.37
100.00

2.2.1.3 ลักษณะลูกค้า
จาแนกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1.ลูกค้าทัว่ ไป

คือ กลุ่มลูกค้าที่เข้ามารับบริการรักษาพยาบาล หรือ
ตรวจสุขภาพโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

2.ลูกค้าที่มีสัญญาให้บริการ
2.1 ลูกค้าบริษัทคู่สัญญา

คือ กลุ่มลูกค้าที่มีสัญญาตรวจสุขภาพพนักงานหรือ
สัญญารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาล
คือ กลุ่มลูกค้าซึ่งทาสัญญาในรูปแบบประกันสุขภาพ
หรือประกันชีวิต กับบริษัทประกันชีวิตโดยค่าใช้จ่าย
บริษัทประกันฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบให้ตามเงื่อนไขแห่ง
สัญญาซึ่งผู้เอาประกันได้ทาไว้กบั บริษัทประกัน

2.2 ลูกค้าบริษัทประกัน

2.2.2 สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
2.2.2.1 โครงสร้างอุตสาหกรรมธุรกิจการแพทย์
ปัจจุบันประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ให้ความสาคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพและการสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดี ให้ความสาคัญในเชิงป้องกันดูแลรักษาสุขภาพเพิ่มขึ้น นอกจากการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย
ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น
2.2.2.2 สถานภาพในการแข่งขัน
ธุรกิจโรงพยาบาลมีการแข่งขันสูง
ประสบการณ์ในการให้บริการมีผลกับความน่าเชื่อถือของ
โรงพยาบาล ในปัจจุบันการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐมีการพัฒนาบริการเทียบเท่ากับบริการของโรงพยาบาล
เอกชน ทาให้โรงพยาบาลต้องเผชิญกับคู่แข่งทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและโรงพยาบาลเอกชน
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โรงพยาบาลนทเวชมีแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างข้อได้เปรียบและรองรับสภาวะการ
แข่งขันสูงของอุตสาหกรรมและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้าดังนี้
(1) มุ่งส่งเสริมการเป็นโรงพยาบาลครอบครัวชั้นนาทั้งด้านภาพลักษณ์ และบริการ เนื่องจาก
บริษัทเปิดให้บริการมากว่า 38 ปี เป็นที่รู้จักกลุ่มลูกค้า มีฐานลูกค้าครอบคลุมทุกช่วงอายุ
(2) มุ่งพัฒนาการรักษาในโรคที่มลี ักษณะเฉพาะทางและซับซ้อนมากยิง่ ขึ้น และต่อยอดการ
รับรองคุณภาพรายโรค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น มาตรฐาน JCI และ HA รายโรค รวมทัง้ นาเทคโนโลยี
ทางการรักษาพยาบาลที่ทันสมัยมาเพื่อเพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาล
(3) มุ่งพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนือ่ ง โดยการรักษาระดับคุณภาพมาตรฐานสากล (JCI)
รวมทั้งมาตรฐานระดับประเทศ (HA)และ มาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ (ISO 15189 :2007) และมาตรฐาน
ระบบคุณภาพอาหารสาหรับผู้ป่วย GMP/HACCP
(4) ขยายพื้นที่การให้บริการเนื่องจากทาเลที่ตงั้ ของบริษัท ตั้งอยู่บนถนนงามวงศ์วาน ซึง่ เป็น
ศูนย์กลางของชุมชน มีอัตราการเติบโตของชุมชนและที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้สูง ติดห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่
ใกล้กับสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่
(5) มีการบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล ทาให้สามารถวางแผนทรัพยากรเพื่อรองรับการ
เติบโต และการโยกย้ายบุคลากรทางสายวิชาชีพ ทาให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ และมีปริมาณเพียงพอต่อการขยายตัว
และให้บริการ
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
การจัดให้ได้มาซึง่ ผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจาหน่าย ประกอบด้วยปัจจัยที่สาคัญ 2 ประการ คือ
2.3.1 การจัดหาทีมแพทย์และพยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาของโรค เพื่อสามารถ
ให้บริการแก่ผู้ป่วยได้อย่างทัว่ ถึง แพทย์และพยาบาลทุกท่านล้วนมีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านการ
คัดเลือกจากองค์กรแพทย์
กาลังการให้บริการและปริมาณการให้บริการที่เกิดขึน้
กาลังการให้บริการ
ผู้ป่วยใน (188 เตียง)
ผู้ป่วยนอก (2,200 คนต่อวัน)

ปริมาณการให้บริการที่เกิดขึน้
ผู้ป่วยใน (เตียง)
ผู้ป่วยนอก (คน)

10

2562

2561

2560

68,620
803,000

73,000
803,000

73,000
803,000

2562

2561

2560

45,745
621,133

48,240
620,547

46,148
608,289

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจาปี 2562

การใช้กาลังการให้บริการผู้ป่วยใน
ผู้ป่วยใน (%)
ผู้ป่วยนอก (%)

2562

2561

2560

66.66
77.35

66.08
77.28

63.22
75.75

2.3.2 การจัดหาวัตถุดิบและผู้จาหน่ายวัตถุดิบ(Suppliers)
2.3.2.1 วัตถุดิบได้แก่ ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ทีใ่ ช้ในการรักษาพยาบาล
(หน่วย : ล้านบาท)
2562
2561
2560
การสั่งซื้อภายในประเทศ
499.95
487.77
455.06
การสั่งซื้อภายนอกประเทศ
รวม
499.95
487.77
455.06
การสั่งซื้อวัตถุดิบ จาพวก ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล เป็นการ
สั่งซื้อจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจาหน่ายภายในประเทศทั้งสิ้น โดยกาหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาการนาเข้ามาใช้
ในโรงพยาบาล
2.3.2.2 การกาจัดวัตถุดิบที่ใช้แล้ว
บริษัทฯ มีการคัดแยกวัตถุดิบที่ใช้แล้ว เป็นประเภทขยะrecycle ขยะทั่วไป และขยะอันตราย ซึ่งขยะ
อันตรายจะจาแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ ขยะติดเชื้อ ขยะสารเคมี ขยะมีคม โดยสานักงานเทศบาลนนทบุรีเข้ามารับขยะ
ทั่วไปและขยะอันตรายทุกวัน เพื่อนาไปกาจัดทาลาย ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการวัตถุดิบที่ใช้แล้วมีความปลอดภัยต่อชุมชน
และรักษาสิ่งแวดล้อม
สถิติจานวนน้าหนักขยะในแต่ละปี ดังนี้
รายการ
ปี 62

ลาดับ

ปี 61

ปี 60

1

ขยะทั่วไป (กก.)

259,421

281,273

278,455

2

ขยะอันตราย (กก.)

146,520

125,669

124,659

จานวนน้าหนักรวม (กก.)

405,941

406,942

403,114

จานวนผู้ป่วยนอก (ราย)

621,133

620,547

608,289

สัดส่วนจานวนน้าหนักขยะต่อจานวนผู้ป่วย(กก./ราย)

0.65

0.66

0.66
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3. ปัจจัยความเสี่ยง
3.1 ปัจจัยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
3.1.1 ปัจจัยความเสี่ยงในการแข่งขันการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจโรงพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์มีการแข่งขันสูงทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
ทุกแห่งต่างพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแข่งขันนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายคงไว้
ซึ่งความเป็นโรงพยาบาลชั้นนาทีม่ ีคุณภาพการให้บริการดีเยี่ยม โดยเข้มงวดกับระบบการรักษาพยาบาล นาระบบ
คุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล Hospital Accreditation (HA), ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI(USA),
มาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 15189, ระบบคุณภาพอาหาร ระดับสากล GMP/HACCP และมาตรฐาน
วิชาชีพต่างๆ ทางการแพทย์มาใช้อย่างต่อเนื่อง จัดหาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการ
พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ ความสามารถและพัฒนาการให้บริการที่เป็นเลิศ
(Excellent Services ) เพื่อสร้างความประทับใจและความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้ผู้รับบริการ
3.2 ปัจจัยความเสี่ยงด้านปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน ( Operation Risk )
3.2.1 ปัจจัยความเสี่ยงด้านบุคลากรทางการแพทย์
ความรู้ความสามารถและความเพียงพอ ของบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาวิชาชีพต่างๆ มีความ
สาคัญต่อคุณภาพของการให้บริการรักษาพยาบาลอย่างยิ่ง บริษทั ฯจึงให้ความสาคัญในการสรรหา พัฒนาและ
ธารงรักษาบุคลากรที่มคี วามรู้ ความสามารถและมีผลการปฏิบัตงิ านดี จึงมีการปรับปรุงกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดย
1.พัฒนากระบวนการสรรหาบุคลากรทีม่ ีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถ ให้เพียงพอกับ
ความต้องการในแต่ละตาแหน่งงาน
2.พัฒนาการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
3.พัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพต่างๆ
4. พัฒนาด้านแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความผูกพันและความผาสุกให้กับพนักงานขององค์กร
3.3 ปัจจัยความเสี่ยงด้าน IT ( IT Risk )
จัดทาแผนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (IT Infrastructure) , ด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ,
ด้านการละเมิดลิขสิทธิ์ รวมทั้งการพัฒนาระบบ HIS เพื่อให้เกิดความเสถียรภาพของการใช้งานในระบบ
3.4 ปัจจัยความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย
3.4.1 ปัจจัยความเสี่ยงจากการเกิดข้อพิพาททางกฎหมาย
การประกอบธุรกิจโรงพยาบาลมีความเสี่ยงที่สาคัญคือการถูกฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย เพื่อเป็น
การป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯได้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงในการรักษาพยาบาล โดยนา
ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล ต่างๆอาทิ ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI จากสถาบัน Joint
Commission International Accreditation (USA) ,ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA : Hospital
Accreditation และมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 15189 มาบังคับใช้และถือเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อให้
มั่นใจว่าการดาเนินการที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมีคุณภาพ ความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐาน จะช่วย
ให้บริษัทฯบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
บริษัทมีสินทรัพย์รวมสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 2,550 ล้านบาท ถือเป็น
สินทรัพย์ถาวรทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจทั้งสิ้นจานวน 1,237.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.55 ของสินทรัพย์
รวม โดยมีรายละเอียด สินทรัพย์ถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้
(1) ที่ดิน มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 575.21 ล้านบาท ประกอบด้วย
ประเภท/
ลักษณะทรัพย์สิน
1.ที่ดิน 5 แปลง
รวมเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา
ที่ตั้ง 432 ถนนงามวงศ์วาน ตาบลบางเขน
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
2.ที่ดิน 3 แปลง
รวมเนื้อที่ 3 งาน 29.7 ตารางวา
ที่ตั้ง 432 ถนนงามวงศ์วาน ตาบลบางเขน
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
3.ที่ดิน 5 แปลง
รวมเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 38 ตารางวา
ที่ตั้ง 530 ถนนรัตนาธิเบศร์
ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี
4.ที่ดิน 4 แปลง
รวมเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 33.7 ตารางวา
ที่ตั้ง 432 ถนนงามวงศ์วาน ตาบลบางเขน
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์
บริษัทเป็นเจ้าของ

บริษัทเป็นเจ้าของ

มูลค่า
ภาระผูกพัน
(ล้านบาท)
7.87 ลบ. ค้าประกันเงินกู้ระยะยาว
วงเงิน 400 ล้านบาท กับ
สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
(ปัจจุบัน ไม่มเี งินกู)้
12.96 ลบ. ไม่มีภาระผูกพัน

สาขาปา
สาขาปากเกร็ด

บริษัทเป็นเจ้าของ

197.47 ลบ. ไม่มีภาระผูกพัน

สาขาปากเกร็ด

บริษัทเป็นเจ้าของ

356.91 ลบ. ไม่มีภาระผูกพัน

(2) อาคารและสิ่งปลูกสร้างโรงพยาบาล ประกอบด้วย อาคาร 6 ชั้นและอาคาร 16 ชั้น มีมูลค่า
สุทธิหลังหัก ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 306.70 ล้านบาท
(3) เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ มีมูลค่าสุทธิหลังหัก ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 เท่ากับ 251.68 ล้านบาท
(4) สินทรัพย์ถาวรอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุ มีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 10 ของสินทรัพย์รวม
ของบริษัท มูลค่าสินทรัพย์ถาวรอืน่ ๆสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 103.87 ล้านบาท
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ซึง่ อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทฯ
เกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฏหมายอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
ดาเนินธุรกิจอย่างมีนัยสาคัญ
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น
6.1
บริษัท
ชื่อบริษทั
ชื่อสถานทีท่ าการ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)
โรงพยาบาลนนทเวช
ดาเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ให้บริการการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอก
และผู้ป่วยใน ตลอด 24 ชั่วโมง
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
432 ถนนงามวงศ์วาน ตาบลบางเขน อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ที่ตั้งสาขา
530 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
เลขทะเบียนบริษทั
0107536001087
Home Page
www.nonthavej.co.th
E-Mail
nonthavej@nonthavej.co.th
โทรศัพท์
0-2596-7888 (อัตโนมัติ 200 หมายเลข)
โทรสาร
0-2589-8753
จานวนและชนิดของหุ้นที่จาหน่าย หุ้นสามัญจานวน 160 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาทและเรียกชาระแล้ว
เต็มมูลค่า
6.2 จานวนและชนิดของหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลทีบ่ ริษัทถือหุน้ ตั้งแต่
ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของนิตบิ ุคคลนัน้
- ไม่มี –
6.3 บุคคลอ้างอิงอืน่ ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ชื่อสานักงาน
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
SET Contact center
Website
E-mail

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
: เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
: 0 2009-9000
: 0 2009-9991
: 0 2009-9999
: http://www.set.or.th/tsd
: SETContactCenter@set.or.th
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ฝ่ายกากับบริษทั จดทะเบียน
ชื่อสานักงาน
: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ตั้ง
: เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
: 0-2009-9000
โทรสาร
: 0-2009-9991
Set Contact Center
: 0-2009-9999
E-mail
: SETContactCenter@set.or.th
Website
: http://www.set.or.th
ผู้สอบบัญชี
ชื่อสานักงาน
ที่ตั้ง
โทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ปรึกษากฎหมาย
ชื่อสานักงาน
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
ชื่อสานักงาน
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร

: บริษัท สานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
: 518/3 อาคารภาณุนี ชั้น 7
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
: 0-2252-2860 , 0-2255-2518 , 0-2254-8386-7

: สานักงานกฎหมายฟาร์อีสฑ์ (ประเทศไทย) จากัด
: 121/74-75 อาคารอาร์.เอส.ทาวเวอร์ ชั้น 24
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10310
: 0-2641-3181-88 , 0-2248-6711
: 0-2641-3189 , 0-2248-6719
: สานักงานกฎหมายธรรมโชติ
: 6 ซ.นนทบุรี 24/2 ถนนสนามบินน้า
ตาบลท่าทราย อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
: 0-81815-5160
: 0-2526-6697
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ส่วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
บริษัทมีทุนจดทะเบียน 160 ล้านบาท เรียกชาระแล้วครบทั้งจานวน 160 ล้านบาท เป็น
หุ้นสามัญ 160 ล้านหุ้น มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
7.2 ผู้ถือหุน้
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ก) รายชื่อผู้ถอื หุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
ชื่อ – สกุล
พรมมาส

73,486,800

2. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก

38,487,414

% ของจานวนหุน้
ทั้งหมด
45.929
24.055

3. นายภาโณตม์

พรมมาส

11,430,000

7.144

4. นพ.พรมพันธ์

พรมมาส

9,670,000

6.044

5. นางปัทมา
6. นายลพชัย

พรมมาส
แก่นรัตนะ

6,040,000

3.775

1,500,000

0.938

7. นพ.สราวุฒิ

สนธิแก้ว

1,332,000

0.833

8. นายปราเสริฐ

ปราสาททองโอสถ

1,258,000

0.786

9. นางสาวฐิตยิ า

สนธิแก้ว

1,000,000

0.625

10. นายคติมันต์

สนธิแก้ว
รวมทั้งสิน้

1,000,000
145,204,214

0.625

1. นางสาวประพิชญา

จานวนหุ้น

90.753

ที่มา : บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายการจัดการหรือการดาเนินงาน
ของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ
- ไม่มี 7.3 การออกหลักทรัพย์อนื่
- ไม่มี -
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7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิของปีนั้น ๆ
สถิติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้
ปี

จ่ายเงินปันผลสาหรับผลการ

กาไรสุทธิ/หุ้น ร้อยละของกาไร จ่ายเงินปันผล/หุ้น

วันที่จ่ายเงินปันผล

ดาเนินงาน

(บาท/หุ้น)

สุทธิที่จ่าย

(บาท/หุ้น)

2562

เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2561

2.42

60.39

1.46

29 พฤษภาคม 2562

2561

เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2560

2.21

60.10

1.33

25 พฤษภาคม 2561

2560 เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2559

1.98

60.00

1.19

23 พฤษภาคม 2560

หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

19

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจาปี 2562

8. โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย คือ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดย
มีแผนผังองค์กรของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

โครงสร้างบรรษัทภิบาลของบริษัท
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แต่งตั้ง ถอดถอน และกาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)

.

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบ

สร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าในระยะยาว

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

แต่งตั้ง ถอดถอน และกากับดูแล
รายงานผลการดาเนินงาน

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
แผนกตรวจสอบภายใน
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

ผู้อานวยการโรงพยาบาล

รองผู้อานวยการโรงพยาบาล
(สายงานบริหาร)

รองผู้อานวยการโรงพยาบาล
(สายงานแพทย์และการแพทย์)

ผู้อานวยการฝ่ายบัญชี การเงิน
และนักลงทุนสัมพันธ์
ให้ความเป็นธรรม และสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
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8.1 คณะกรรมการบริษทั
ปัจจุบันคณะกรรมการของ บริษทั โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน) มีจานวน 7 คน
แบ่งเป็น
กรรมการทีเ่ ป็นผู้บริหาร
4 คน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน โดยมีกรรมการอิสระ 3 คน
ณ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ มีรายนามดังต่อไปนี้
รายชื่อ

ตาแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ และ
กรรมการชุดย่อย ณ 31 ธันวาคม 2562

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
1. นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์

กรรมการ

2. ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล

กรรมการ

3. นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว

กรรมการ

4. นพ.ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
5. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล
6. นพ.วิรุณพร พรหมพงศา
7. นพ.ไพบูลย์ สมานโสตถิวงศ์

วันจดทะเบียนแต่งตั้ง
เป็นกรรมการของบริษทั ฯ
29 กันยายน 2536

กรรมการ

ประธานกรรมการ /
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการทีเ่ ป็นผู้บริหาร / ประธาน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการทีเ่ ป็นผู้บริหาร /
กรรมการบรรษัทภิบาล /
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการทีเ่ ป็นผู้บริหาร

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

29 เมษายน 2552
29 กันยายน 2536
17 กรกฎาคม 2562

29 กันยายน 2536
29 กันยายน 2536

30 เมษายน 2562

ในปี 2562 มีกรรมการลาออกจานวน 1 คน คือ นพ.จรูญ ไชยโรจน์ และกรรมการถึงแก่กรรม จานวน
2 คน คือ นางปัทมา พรมมาส และ นายลพชัย แก่นรัตนะ
ทั้งนี้คณะกรรการบริษัท ได้ดาเนินการสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการใหม่ทดแทนตาแหน่งกรรมการเดิม
และดาเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการและอานาจกรรมการ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และออกหนังสือ
รับรองบริษัท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์ นายสราวุฒิ สนธิแก้ว
นายกมเลศน์ สันติเวชชกุล นายปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ โดยกรรมการสองในสี่นี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตรา
สาคัญของบริษัท
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นิยามผู้บริหารในความหมายของบริษทั
กรรมการทีเ่ ป็นผู้บริหาร (Executive director) หมายถึง กรรมการที่มตี าแหน่งเป็นผู้บริหาร ซึ่งมี
เงินเดือนประจาในบริษัท ทาหน้าที่บริหารจัดการบริษัทตามทีค่ ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive director) หมายถึง กรรมการที่เป็นกรรมการเพียงอย่าง
เดียวโดยไม่ได้เป็นผู้บริหาร
นิยามกรรมการอิสระของบริษทั
กรรมการอิ สระของบริ ษัท มีคุณ สมบัติ เป็นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากั บ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์(กลต.) ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจา หรือผู้ทมี่ ีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วน
ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่
เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้ บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้ มีอ านาจควบคุ มของบริ ษัท และไม่เ ป็น ผู้ถื อหุ้ นที่ มีนั ย ผู้มี อานาจควบคุ ม หรือ หุ้น ส่ว นของสานั ก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
1. บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ปฏิบัติ
ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และรับผิดชอบ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่าเสมอโดย
 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา
(Duty of Disclosure)
2. กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ นโยบายและทิศทางการดาเนินงานของ
บริษัท โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจาทุกปี กากับดูแล ให้ฝ่ายจัดการดาเนินการตามนโยบายที่
กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ติดตามการดาเนินกิจการของบริษัทตลอดเวลา และรับรู้ถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกาหนด
ในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อให้การดาเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
4. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น และปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติสาหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียน เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย
5. รับผิดชอบต่อรายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัท และข้อมูลทั่วไป ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใส
6. กากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการ
ปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ
7. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสานึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล
จริยธรรมธุรกิจและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัท พร้อมทั้งกากับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และ
การตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อานาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้ง
ป้องกันการกระทาผิดกฎหมาย
8. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริม
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและได้รับข่าวสารอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และทันเวลา
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9. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กากับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและ
จัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้
มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง
10. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกากับดูแลให้
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจาทุกปี และมีระบบการกาหนด
ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดาเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว
11. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกปี โดยให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานเป็น 3 แบบ คือประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole) ประเมิน
ตนเองเป็น รายบุ ค คล (Self-Assessment) รวมทั้ง ติด ตามผลการประเมิน ของคณะกรรมการบริ ษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
12. กากับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการ
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม
13. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอาจขอคาปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจาเป็นและเหมาะสม
บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พิจารณากาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
ดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการ
บริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
2. เป็นผู้นาของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
2.1 ดาเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และ
กฎหมาย
2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคานึงถึงผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดาเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
3. เป็นผู้นาในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันและดูแลให้มี การ
ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
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4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ
(Code of Conduct) ของบริษัท
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร และสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารตามนโยบายของบริษัท
6. กากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
7. กากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
8. กากับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9. กากับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการ
บริษัทรายบุคคล ประธานกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่ อนาผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และ
เสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ
การแต่งตั้งกรรมการบริษัทและองค์ประกอบ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้
1. บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้คัดเลือก และเสนอชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ดังนี้
2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 2.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว
หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
จานวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
ทั้งหมด กรรมการที่ออกตามวาระนั้นมีสิทธิได้รับเลือกให้เข้าเป็นกรรมการใหม่ได้
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนหุ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่
ใบลาออกไปถึงบริษัท
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
มีข้อบังคับของบริษัทได้กาหนดจานวนปีที่ดารงตาแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี กรรมการบริษัทต้อง
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ออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการบริษัทที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง ปัจจุบัน
บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น จานวน 7 คน อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้ง
กลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกีย่ วข้อง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัท และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุน้ อย่างสม่าเสมอ
2. สั่งการหรือดาเนินการใดๆ ที่จาเป็นและสมควร เพื่อให้การดาเนินการตามข้อ 1. สาเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี และหากเป็นเรื่องสาคัญให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
3. พิจารณาและอนุมัติการบรรจุ แต่งตัง้ โอนย้าย ถอดถอน รวมถึงพิจารณาความดีความชอบ
มาตรการทางวินยั ตลอดจนกาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้ดาเนินการต่างๆ
ต้องไม่ขัดแย้งกับอานาจของคณะกรรมการบริหาร
นโยบายการดารงตาแหน่งในสถาบันภายนอกบริษัทของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
บริษัทได้กาหนดนโยบายการกาหนดจานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดารงตาแหน่ง
กรรมการ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาสาหรับการปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกาหนดให้กรรมการบริษัทดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท
นอกจากนี้ บริษัทมีแนวปฏิบัติในกรณีประธานเจ้าหน้าบริหารและผู้บริหารระดับสูงจะเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
ในบริษัทอื่น โดยจะมีการเสนอเรื่องการดารงตาแหน่งในบริษัทอื่นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
นโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารเป็นกรรมการในสถาบันภายนอกบริษทั ของผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายให้ประธานเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายจัดการของ
บริษัทสามารถเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย และบริษัทร่วม หรือใช้เวลาของบริษัททา งานใน
สถาบันภายนอกได้ใน 3 กรณีดังนี้
(1) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของภาครัฐซึ่งไม่ได้ตั้งขึ้น เพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมือง
และเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ทางราชการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
(2) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ
(3)การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาคเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อการค้าและไม่ขัดกับผลประโยชน์ของ
บริษัท และไม่ใช้เวลาอันจะเป็นผลเสียแก่บริษัท
ทั้งนี้ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ ผู้บริหารระดับสูงเสนอขออนุมัติการเข้าดารงตาแหน่งกรรมการใน
บริษัทอื่นหรือสถาบันภายนอกจากคณะกรรมการบริษัท และในกรณีของผู้บริหารระดับสูงให้เสนอขออนุมัติตาม
อานาจดาเนินการของบริษัท โดยให้พิจารณาตามเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งให้พนักงานทุ่มเทและตั้งใจทางาน
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ตลอดจนอุทิศเวลาการทางานให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ รวมทั้งปฏิบัติตามแนวจรรยาบรรณเรื่อ งความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของบริษัทที่พนักงานจะไม่ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัท อนึ่งการพิจารณาอนุมัติให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นกรรมการหรือใช้เวลาของบริษัททางานให้กับ
สถาบัน/บริษัทภายนอก เป็นดุลยพินิจของบริษัทที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆไป ซึ่งบริษัทได้
สื่อสารให้ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วถึงกันด้วยแล้ว
8.2 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหารจานวน 4 คน ดังนี้
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ รองผู้อานวยการโรงพยาบาล สายงาน
บริหาร ( ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 )
2. นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว
ผู้อานวยการโรงพยาบาล
3. นพ.ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่
รองผู้อานวยการโรงพยาบาล สายงานแพทย์และบริการการแพทย์
( ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 )
4. นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช ผูอ้ านวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์ / เลขานุการบริษัท
8.3 เลขานุการบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี
8.3.1 เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการบริษั ท ได้ แต่ ง ตั้ง เลขานุก ารบริษั ท เพื่ อท าหน้ าที่ ดู แลและจั ดการการประชุ มของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ การประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทารายงานการประชุม
คณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจาปี และจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกาหนด
นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ช่วยให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาว สุรีย์ ศังกรพานิช ดารงตาแหน่ง เลขานุการบริษัท และ
ผูอ้ านวยการฝ่ายบัญชี การเงิน (CFO) และนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2551
บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทมีดังนี้
1. ให้คาแนะนาเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และ
ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสาคัญต่อกรรมการ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
3. บันทึกรายงานการประชุมรวมทั้งติดตามให้มีปฏิบัติตามมติที่ประชุมทั้งการประชุมผู้ถือหุ้นและ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกากับดูแล
ของบริษัท
5. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
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ประวัติเลขานุการบริษัท โดยย่อ ดังนี้
ชื่อ-สกุล
นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช อายุ 53 ปี
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์ / เลขานุการบริษัท
วันเข้าดารงตาแหน่งเลขานุการบริษัท : ปี2547 ถึง ปัจจุบัน
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
การอบรมหลักสูตรด้านเลขานุการบริษัท
- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนาเลขานุการบริษัท
- หลักสูตรนักลงทุนสัมพันธ์
- หลักสูตรการบันทึกรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2540 - ปัจจุบัน : ผู้อานวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์
2547 – ปัจจุบัน : เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
2533 - 2540
: ผู้ช่วยผู้อานวยการ ฝ่ายตรวจสอบ บริษัท นิลสุวรรณ จากัด
8.3.2 คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการ
ทาบัญชี
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสาคัญในการจัดทารายงานทางการเงินให้มีคุณภาพ และการกากับดูแลให้
มีความสอดคล้องกันกับแนวทางของสานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ทั้งนี้
บริษัท ฯ มีผู้รับผิด ชอบสู งสุ ดในสายงานบั ญชีและการเงิน (CFO ที่มี คุณสมบัติตามหลัก เกณฑ์ ที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินมากกว่า 5 ปี และผ่านการอบรม
ต่อเนื่องด้านบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีประสบการณ์ด้านบัญชี
และการเงินมากกว่า 5 ปี และผ่านการอบรมต่อเนื่องด้านบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประวัติผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) โดยย่อ ดังนี้
ชื่อ-สกุล
นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช อายุ 53 ปี
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์ / เลขานุการบริษัท
วันเข้าดารงตาแหน่งผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
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การอบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้ด้านบัญชี ในปี 2562 ดังนี้
- หลักสูตรก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ในอนาคตที่จะนามาใช้ใน
ปี2562และ2563 รุ่นที่1/62
- หลักสูตร Update ภาษีอากรและบัญชี ปี 2562 รุ่นที่2/62
- หลักสูตร TFRS ทุกฉบับ ปี 2562 รุ่นที่ 2/62 (หลักสูตรที่3)
- หลักสูตรสร้างความเข้าใจหลักการร่างมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ TFRS 16
รุ่นที่ 4/62
- หลักสูตรรับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม TFRS 15 รุ่นที่ 4/62
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2540 - ปัจจุบัน : ผู้อานวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์
2547 – ปัจจุบัน : เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
2533 - 2540
: ผู้ช่วยผู้อานวยการ ฝ่ายตรวจสอบ บริษัท นิลสุวรรณ จากัด
ประวัติผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี โดยย่อ ดังนี้
ชื่อ-สกุล
นางกิ่งกมล วงศ์ฟัก
อายุ 47 ปี
ตาแหน่ง
ผู้จัดการแผนกบัญชี
วันเข้าดารงตาแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี ตั้งแต่ ปี 2551 ถึงปัจจุบัน
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การอบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้ด้านบัญชี ในปี 2562 ดังนี้
- หลักสูตรก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ในอนาคตที่จะนามาใช้ใน
ปี2562และ2563 รุ่นที่1/62
- หลักสูตร Update ภาษีอากรและบัญชี ปี 2562 รุ่นที่2/62
- หลักสูตรสร้างความเข้าใจหลักการร่างมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ TFRS 16
รุ่นที่ 4/62
- หลักสูตรรับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม TFRS 15 รุ่นที่ 4/62
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2551 – ปัจจุบัน : ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)
2545 – 2551 : รองผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)
2542 – 2545 : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)
2537 – 2539 : ผู้ช่วยผูต้ รวจสอบบัญชี บริษัท นิลสุวรรณ จากัด
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
8.4.1.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ จาก
ขนาดธุรกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มี
มูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และผลการดาเนินงานในแต่ละปีเพื่อ
นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนนาเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
(1) ค่าตอบแทนประจา
รายการ
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

3,868,000

3,541,000

3,174,000

12,000

12,000

10,000

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

300,000

300,000

300,000

- กรรมการตรวจสอบ(บาท/คน)

120,000

120,000

120,000

- ค่าเบีย้ ประชุม (บาท/คน/ครัง้ )

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

- สิทธิประโยชน์อื่น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

- ค่าเบีย้ ประชุม (บาท/คน/ครัง้ )
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
- ค่าเบีย้ ประชุม (บาท/คน/ครัง้ )

12,000

12,000

10,000

12,000

12,000

10,000

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (บาท)
- ค่าเบีย้ ประชุม (บาท/คน/ครัง้ )
- สิทธิประโยชน์อื่น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ(บาท)
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รายละเอียดค่าตอบแทนจ่ายกรรมการเป็นรายบุคคลในปี 2562 ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ
รายชื่อ
ตาแหน่ง
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ย
สิทธิ
1. นางปัทมา พรมมาส

ประธานกรรมการ (ถึงแก่
กรรมเมื่อวันที่16 ก.ค.62)
2. นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์
ประธานกรรมการบริษัท
(ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค.62)
และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
3. นายลพชัย แก่นรัตนะ
กรรมการ(ถึงแก่กรรมเมื่อ
วันที่ 26 ต.ค.62)
4. นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว
กรรมการ / กรรมการ
บรรษัทภิบาล / กรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
5. ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล
กรรมการ / ประธาน
กรรมการบรรษัทภิบาล
6. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
7. นพ.วิรุณพร พรหมพงศา
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
8. นพ.จรูญ ไชยโรจน์
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
(ลาออกเมื่อวันที่ 30
เม.ย.2562)
9. นพ.ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่
กรรมการ (ตั้งแต่วันที่ 30
เม.ย.2562)
10. นพ.ไพบูลย์ สมานโสตถิวงศ์ กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
(ตั้งแต่วันที่ 17ก.ค.2562)
รวม
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รวม

คณะกรรมการ
บริษัทรายปี

คณะกรรม
การตรวจสอบ

ประชุม

ประโยชน์
อื่น

442,625

-

48,000

-ไม่มี-

490,625

442,625

-

144,000

-ไม่มี-

586,625

442,625

-

48,000

-ไม่มี-

490,625

442,625

-

156,000

-ไม่มี-

598,625

442,625

-

108,000

-ไม่มี-

550,625

442,625

300,000

96,000

-ไม่มี-

838,625

442,625

120,000

96,000

-ไม่มี-

658,625

442,625

40,000

36,000

-ไม่มี-

518,625

-

-

60,000

-ไม่มี-

60,000

-

50,000

24,000

-ไม่มี-

74,000

3,541,000

510,000

816,000

-ไม่มี-

4,867,000

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจาปี 2562

8.4.1.2 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน และสิทธิประโยชน์อนื่ ๆ
-ไม่มี8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณากาหนดจานวนและรูปแบบ
การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ โดยพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการ ผลสาเร็จทางธุรกิจ
ตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติสาหรับผู้บริหารระดับสูง ประธานกรรมการมอบหมายให้ประธานและรองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกาหนดค่าตอบแทนเป็ นรายบุคคลจากผลการบริหารงาน
ของผู้บริหารแต่ละท่าน ทั้งนี้การปรับอัตราเงินเดือนและโบนัสประจาปี ซึ่งจะสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและ
ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
8.4.2.1 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน
(1) ค่าตอบแทนของผู้บริหาร
ในปี 2562 บริษัทฯได้จา่ ยค่าตอบแทนให้กบั ผู้บริหาร ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส
รวมทั้งสิ้น 11.66 ล้านบาท
(2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
- ไม่มี –
8.4.2.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่เป็นตัวเงิน และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ
-ไม่มี8.5 บุคลากร
บริษัทฯ มีพนักงานระดับบริหาร จานวน 95 คน และพนักงานที่ปฏิบัติงาน จานวน 1,406 คน
รวมทั้งสิ้น 1,501 คน โดยในปี 2562 บริษัทฯได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่บุคลากรจานวนทั้งสิ้น 450.38 ล้านบาท
ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือนและค่าตอบแทน โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ ฯลฯ
ปี 2562
พนักงานระดับบริหาร
พนักงานที่ปฏิบัตงิ าน
รวม (คน)
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีสวัสดิการอื่นๆ อาทิ ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ หอพักพนักงาน ห้อง
ออกกาลังกาย รวมถึงมีการฝึกอบรมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถบุคลากรอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มี
การบริหารจัดการสภาพการจ้าง สภาพการทางาน และสวัสดิการต่างๆ ภายใต้กฎหมายแรงงานและ ข้อกาหนด
มาตรฐานแรงงานไทย โดยยึดหลักความยุตธิ รรม จริยธรรม และความโปร่งใส นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้
ความสาคัญกับการสรรหา คัดเลือก ว่าจ้าง และบรรจุบุคลากรเข้าทางาน โดยพิจารณาจากความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตาแหน่งตามที่บริษัทฯ กาหนด พร้อมกับการพิจารณาให้
ค่าตอบแทนและการเลื่อนตาแหน่ง โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตาม KPI ที่บริษัทฯ กาหนด
บริษัทฯ มีนโยบายและมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทางานอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามข้อกาหนด กฎหมาย และมาตรฐานด้านความปลอดภัย และ
อาชีวอนามัย ทั้งนี้ผู้บริหารทุกระดับมีหน้าทีด่ ูแลรับผิดชอบ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน โดยพนักงานทุกคนมีหน้าทีร่ ับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด บริษัทฯ มีการสนับสนุนงบประมาณ เวลา บุคลากร และทรัพยากรอื่นๆ อย่างเหมาะสมเพียงพอ
เพื่อให้การดาเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่กา หนด และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการทา
งาน โดยจัดอบรมให้ความรู้ การฝึกซ้อม และการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยใน
ปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอกเฉลี่ย 40 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 การกากับดูแลกิจการทีด่ ี
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดทากฎและข้อบังคับ
(Rule and Regulation ) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดาเนินธุรกิจ ประกอบด้วย นโยบายกากับดูแลกิจการ
โครงสร้างการกากับดูแล จริยธรรมองค์กร (Code of Conduct) และแนวปฏิบัติ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ทาหน้าที่กากับดูแลด้านบรรษัทภิบาลของ
บริษัท ทั้งการกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่าย
บริหารให้เป็นไปตามนโยบายบรรษัทภิบาล บริษัท รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล
ตลอดจนพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
ทางด้านบรรษัทภิบาลในระดับประเทศ เป็นประจาทุกปี โดยให้เรื่องบรรษัทภิบาลเป็นวาระหลักวาระหนึ่งในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัท ได้ปฏิบัติตามนโยบายกากับดูแลกิจการ สรุปได้ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทให้ความสาคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ ผู้ถือหุ้นรายย่อย
โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของ
บริษัท ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิกาหนดทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริษัท หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญต่ อบริษัท การประชุ มผู้ถือหุ้น จึงเป็นเวทีสาคัญสาหรับผู้ถือ หุ้นในการแสดงความคิดเห็ น ซักถาม
พิจารณาลงคะแนนเสียงชี้ขาด และคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อทาหน้าที่กากับดูแลบริษัทแทนผู้ถือหุ้น ดังนั้น
ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีเวลาเพียงพอสาหรับการพิจารณาและรับทราบผล
การประชุม
ในปี 2562 บริษัทได้ดาเนินการในเรื่องต่างๆที่เป็นการส่งเสริม และอานวยความสะดวกใน
การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ในการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้
1.1 กาหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้กาหนดให้มีการประชมุสามัญผูถ้ ือหุน้ ปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน
นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่ง เป็น
เรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้
บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2562
ณ ห้องประชุมนนทเวช โรงพยาบาลนนทเวช ในระหว่างปีไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1.2 การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า
ในปี 2562 จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562
มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจาปีผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยได้เปิดเผยมติการประชุม วัน
ประชุม ระเบียบวาระการประชุม และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้
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ถือหุ้นทราบล่ วงหน้ าในวั นที่คณะกรรมการมี มติ ก่ อนการจัดส่ งหนัง สือเชิญ ประชุ มโดยบริ ษัท ศูนย์ รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ เป็นผู้ดาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อมูลประกอบที่สาคัญและจาเป็นสาหรับการตัดสินใจ/ ความเห็นของ
คณะกรรมการ รายงานการประชุ มที่ผ่านมา ซึ่งมี รายละเอีย ดครบถ้ วน รายงานประจ าปีพ ร้อมทั้ง เอกสาร
ประกอบการประชุมเอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดย
ระบุวิธีการใช้ไว้ชัดเจนตามที่บริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือ
เชิญประชุมส่งออกวันที่ 10 เมษายน 2562 และได้ทาการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกัน อย่าง
ต่อเนื่อง 3 วัน ก่อนวันประชุม (วันที่ 10-12 เมษายน 2562) เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า
เพียงพอสาหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ในการประชุม ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นา
ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบเปิดเผยในเว็บไซต์ของ บริษัทฯล่วงหน้าก่อนวันประชุม
30 วัน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562)
1.3 การดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้น
ก่อนเริ่มการประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่ละครัง้ ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการ
บริษัทแนะนาคณะกรรมการบริษัท ประธานและคณะกรรมการย่อย และผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งทาหน้าที่เป็น
คนกลางให้ที่ประชุมรับทราบ รวมถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับ
ของบริษัทฯ รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน เมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบ
วาระแล้ว ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และซักถามในแต่ละ
วาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนั้นประธานฯ และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่าง
ชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสาคัญกับทุกคาถามแล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ สาหรับ
วาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ จะดาเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็น รายบุคคล ประธานฯ จะดาเนินการ
ประชุมตามลาดับวาระการประชุม และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เว้นแต่ที่
ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้า
ร่วมประชุม หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้น ที่จาหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่
ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่
กาหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ ของบริษัท ทั้งนี้ในการประชุม ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562 ไม่มีการเปลี่ยนลาดับระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กาหนดไว้
ในที่ประชุมอย่างใด
อนึ่ง ในการประชุมทุกครั้งจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน
และสรุปด้วยการลงมติพร้อมกับนับคะแนนเสียง ซึ่งรวมระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งประมาณ
1-2 ชั่วโมง ทั้งนี้ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ได้กาหนดการประชุมเวลา 10.00 น. โดยเริ่มรับ
ลงทะเบียนเวลา 08.00 น. ณ ตอนเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมรวมจานวนทั้งสิ้น 106 ราย จานวนหุ้น
รวมทั้งสิ้น 105,200,618 หุ้น จากจานวนหุ้นทั้งหมด 160,000,000 หุ้น คิดเป็น 65.75 % เกินกว่าหนึ่งในสามของ
จานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ
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1.4 การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2562 บริ ษั ท ฯ จั ด ส่ ง รายงานสรุ ป ผลการลงมติ ใ นที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ให้ ต ลาด
หลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ภายในช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม (วันที่ 30 เมษายน
2562) และจะจัด ส่ งรายงานการประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ซึ่ง จดบัน ทึ กรายงานการประชุ ม และบัน ทึ กการออกเสี ย ง
รวมทั้งข้ อซักถามของผู้ ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่ างละเอียดให้ ตลาดหลักทรัพย์ ฯ และคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ภายในกาหนด 14 วัน รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดย
การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน และออกเสียงลงคะแนน
แทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัด
ประชุม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้
อีกด้วย
(2) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดย
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อ มจัดทาบั ตรลงคะแนนสาหรั บแต่ละวาระ เพื่ อให้ขั้นตอนในการ
ลงทะเบียนและการนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง มีตัวแทนของ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดยเมื่อจบการประชุม ผู้ถือหุ้น
สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้
(3) ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้เลขานุการ
บริษัทแนะนาคณะกรรมการบริษัท ประธานและคณะกรรมการย่อย และผูส้ อบบัญชีของบริษทั
ซึ่งทาหน้าที่เป็นคนกลางให้ที่ประชุมรับทราบ รวมถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้อง
ลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
วาระอย่างชัดเจน และระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ทุกรายสามารถเสนอแนะ ซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นได้ทุกวาระ โดยประธานและผู้บริหารจะ
ให้ความสาคัญกับทุกคาถาม และตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น
(4) เลขานุการบริษัทได้บันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เปิดเผยมติการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยภายใน 14 วันหลังการประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้
รับทราบอย่างรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทมุ่งเน้นการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือ
หุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ทันเวลา เท่าเทียมกัน และโปร่งใส เพียงพอสาหรับการตัดสินใจในการ
ลงทุนของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
จากการพัฒนาปรับปรุงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้ในปี 2562 บริษัทฯ
ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ในโครงการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting – AGM) ประจาปี 2562 ซึ่งจัดโดย
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
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2. การปฏิบัตติ ่อผู้ถือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยได้ดาเนินการต่างๆ ดังนี้
2.1 การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทกาหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งกาหนดขั้นตอนแนวทางการพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมฯ และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณากาหนดเป็นระเบียบวาระการประชุม ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้โอกาสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการกากับ
ดูแลบริษัท และการคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของผูถ้ ือหุ้น และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายโดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่านเดียวหรือหลายท่านที่มีหุ้นรวมกัน และ
ต้องถือหุ้นบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม หรือเสนอ
ชื่อกรรมการ เป็นเวลาไม่น้ อยกว่า 1 ปี สาหรับการประชุ มใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 บริษัทฯได้นา
หลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมฯ
และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และไม่
มีการเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว
2.2 การอานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น
การดาเนินการที่ผ่านมา ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 บริษัทฯ ได้อานวย
ความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ
การเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง นาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการรับลงทะเบียนเพื่อความ
สะดวกรวดเร็ว
2.3 การมอบฉันทะ
เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ สะดวกเข้าประชุ ม ประจาปี 2562 ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้น
สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ ได้ระบุรายชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด เพื่อให้ เป็นผู้เข้า
ประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่น บริษัทฯ
ให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบ
ฉันทะที่แนบ พร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน โดย
ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ อีเมล์ เป็นต้น
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2.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษั ทได้ กาหนดมาตรการการป้องกัน การใช้ ข้อมู ลภายในโดยมิ ชอบ
(Insider Trading) เป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร
และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
ดังนี้
• ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์ก่อนมีการเปิดเผยงบ
การเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว
(Blackout Period)
• ในกรณีที่ทราบข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึง่ อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มกี ารเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่
สาธารณะทั้งหมดแล้ว
การติด ตามผลการปฏิ บัติต ามมาตรการดั งกล่าว ให้เลขานุการบริษัท รายงานเมื่อมี การ
เปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง ที่มีการประชุม และมีการเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวในรายงานประจาปี
3. บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์
ร่วมกันระหว่างบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้มีการกาหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้
เสียในคูม่ ือพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงาน ,เจ้าหน้าที่และผูบ้ ริหารตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิของผู้มี
ส่วนได้ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
และการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ โดย
บริษัทฯ มีนโยบายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิ
ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ยึดถือนโยบายดังกล่าวและปฏิบัติมาโดยตลอด
(ดูข้อ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น)
ลูกค้า
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มุ่งตอบสนองต่อ
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
โดยทาการสารวจความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการการให้บริการและจัดให้มีแผนกบริการลูกค้าที่ทา
หน้าที่รับและติดตามเรื่องร้องเรียนข้อเสนอแนะ มาดาเนินการให้ลูกค้า
พนักงาน
บริษัทฯ ให้การดูแล ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถ
พนักงาน อย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างวัฒนธรรมและจริยธรรม ในการ
ทางาน ในปี2562 บริษัทฯ ได้จัดอบรมหลักสูตร เรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ,
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น , นโยบายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม,
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แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย , การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
การช่ ว ยเหลื อ และฟื้ น คื น ชี พ เบื้ อ งต้ น ,การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน และจั ด
กิจกรรม NTV Safety Week ให้กับพนักงานและผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้ง
ให้มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการ ส่งเสริมให้มีความรู้ด้าน
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย การ
ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ และมีการจัดกิจกรรม NTV Safety Week
ให้พนักงาน ผู้บริหาร และแพทย์ เข้าร่วมอบรมทุกคน และให้ความรู้
เกี่ ย วกั ย นโยบายการจั ด การด้ า นพลั ง งาน โดยคณะกรรมการจั ด
การพลั ง งาน เพื่ อ ให้ พ นั ก งานทุ ก คนเข้ า ใจและร่ ว มกั น อนุ รั ก ษ์ ก ารใช้
พลังงาน และดูแลสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้มีการทางานเป็นทีม ปฏิบัติต่อ
พนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม และ
เหมาะสมตามความรู้ ค วามสามารถ ความรั บ ผิ ด ชอบ และผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละคน
โดยมี น โยบายการจ่ า ยค่ า ตอบแทน ใน
ระยะสั้ น โดยอิ ง ตามระดั บ ผลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน และ
สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษัท ฯ เทียบเคียงกับตลาด และ
อุตสาหกรรมเดียวกันได้
ส่วนในระยะยาวบริษัทฯ มีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของ
พนักงาน โดยจัดให้มีการเติบโตตามสายอาชีพ (Carrer Path) อัน
สอดคล้องกับแผนทดแทนตาแหน่งงานของบริษัท(Succession Plan)
นอกจากนี้จัดให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่างๆให้กับ
พนักงาน โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อดูแลสวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยของพนักงานและสวัสดิการที่เหมาะสม ดังนี้
- ให้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลแก่พนักงาน และมีส่วนลด
พิเศษสาหรับครอบครัวพนักงาน
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานเป็นประจาทุกปี โดยทา
การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์พร้อมจัด
โปรแกรมการตรวจสุขภาพให้เหมาะสมกับพนักงานแต่ละกลุ่ม และให้
ความรู้กับกลุ่มที่มีผลการตรวจสุขภาพผิดปกติ เข้าพบแพทย์และรับ
คาแนะนาในการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องในปี 2562 กาหนดให้
พนักงานทุกระดับตรวจสุขภาพในเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2562
- ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพและร่างกายที่แข็งแรงโดยนา
ข้อมูลจากผลการตรวจสุขภาพของพนักงานมาพิจารณาเพื่อให้ความรู้ใน
เรื่องโรคที่พนักงานเป็นจานวนมากในปีที่ผ่านมาได้จัดบรรยายให้ความรู้
ในเรื่อง โรคเบาหวาน ความดันและภาวะการมีไขมันในเลือดสูง และโรค
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ที่สาเหตุมาจากพฤติกรรมในระหว่างทางาน (Office Syndrome)
รวมทั้งรณรงค์ให้พนักงานออกกาลังกายมากขึ้น ทาให้มีสถิติการใช้ห้อง
Fitness เพิ่มมากขึ้น
- จัดให้มีการช่วยเหลือบุตรในด้านการศึกษาโดยมีการมอบทุน
ให้กับบุตรของพนักงาน
คู่แข่งขัน

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุน นโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี
และเป็นธรรม

คู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้ บริษัทฯ สร้างความเชื่อมั่น ให้แก่คู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้ของบริษัท ด้วย
การยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาและ
ข้อตกลงทีท่ าไว้กับคู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด บริษัทฯได้มีการ
ชาระเงินให้กับคู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้ ทุกรายอย่างถูกต้อง ตรงต่อเวลา
และครบถ้วนมาโดยตลอด นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังไม่ปกปิดข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริงอันทาให้เกิดความเสียหายแก่คู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้ ของบริษัท
ในปีที่ผ่านบริษัทได้เชิญคู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้ มาร่วมรับทราบ จริยธรรม
ทางธุรกิจ(Code of Conduct) และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
นอกจากนี้ยังเผยแพร่จริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชั่นผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท เพื่อให้บริษัทและคู่ค้า/พันธมิตร/
เจ้าหนี้ต่างๆที่มาจะเข้ามาทาธุรกิจกับบริษัทฯ เกิดความมั่นใจ
สังคม ชุมชน
บริษัทฯ ตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมซึง่ มีหน้าที่รับผิดชอบใน
และสิ่งแวดล้อม การช่วยเหลือสังคมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน โดย
มุ่งเน้นการให้ความรู้ Health Promotion และเน้นให้ความรู้เรื่องการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น แก่พนักงานบริษัท ทากิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ กับ
สังคมหมู่บ้านในจังหวัดนนทบุรี และในรัศมีโรงพยาบาล และการเข้าร่วม
ซ้อมแผนรองรับการเกิดอุบัติภัยหมู่ และซ้อมแผนป้องกันเมื่อเกิดอัคคีภัย
ร่วมกับหน่วยบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล จังหวัดนนทบุรี และชุมชน
ใกล้เคียง ซึ่งบริษัทฯได้ดาเนินการเป็นประจาทุกปี
ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ครบรอบ 38 ปี ได้จัดกิจกรรมโครงการ
"แค่ให้ก็สุขใจ" (ร่วมบริจาคโลหิต) ประจาปี 2562 เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการจัดหา
และร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์โดยมี จานวนโลหิตที่บริจาค
ทั้งสิ้น 51,750 มิลลิลิตร
บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมนโยบายเกี่ยวกับการลด ละ เลิกการ
ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน และร่วมรักษา
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สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงานโดยการให้ความรู้และสร้าง
ความตระหนักให้เกิดขึ้นกับพนักงานเพื่อให้ พนักงานทุกคนช่วยกัน
อนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม มีการควบคุมการปล่อยน้าเสียออกสู่
ชุมชนให้อยู่ในระดับที่ต่ากว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
 นโยบายจริยธรรมองค์กร
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มจี ริยธรรมองค์กร โดยให้ทั้งกรรมการ ผู้บริหาร แพทย์ และพนักงาน
ทุกระดับ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้บริษัทฯมีการดาเนินงานอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่างๆ ที่บริษัทฯให้ความสาคัญ
ดังนี้
1. การปฏิบัตติ ามกฎหมาย และยึดหลักสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ และข้อบังคับของทางราชการที่
เกี่ยวข้อง และจริยธรรมกับการดาเนินธุรกิจ รวมทัง้ ระเบียบข้อบังคับของบริษัท เคารพต่อวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและยึดหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในการดาเนินธุรกิจ
2. การใช้สิทธิทางการเมือง
บริษัทฯ เป็นองค์กรทีเ่ ป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการดาเนินการใด ๆ ที่เป็นไปตาม
ระบอบการปกครองของประเทศ และสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้สิทธิ
ทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมาย เพื่อให้บริษัทฯดาเนินธุรกิจโดยจากปราศจากความ
กดดันทางการเมือง
3. การมีส่วนได้สว่ นเสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ กาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กระทาการใดๆ โดยยึดถือผลประโยชน์
ของบริษัทฯ เป็นสาคัญ และไม่เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ .
4. การเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ขอ้ มูลภายใน
บริษัทฯจะรักษาข้อมูลที่เป็นความลับมิให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่
ข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อบริษทั ฯหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บริษัทฯไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือ
ผู้อื่น เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
บริษัทฯกาหนดแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญหรือของกานัล หรือประโยชน์อื่นใด
การเลี้ยง หรือการรับเลี้ยง กระทาได้ในวิสัยที่สมควรแต่ต้องไม่มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทฯ
6. ทรัพย์สิน ทรัพย์สนิ ทางปัญญา และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
โทรคมนาคม
บริษัทฯมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯให้เกิดประโยชน์อย่าง
เต็มที่ และดูแลมิให้สูญหายหรือนาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น
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บริษัทฯจัดให้มเี ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจ โดยกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานต้องใช้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามกฎหมาย และนโยบายด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั ฯ
นอกจากนี้บริษัทฯ มีความระมัดระวังในการใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยต้อง
เคารพลิขสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา
7.การปฏิบัตติ ่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มุ่งมั่นทีจ่ ะดาเนินงานโดยยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม สร้างความเจริญเติบโต
เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จาเป็น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
8. การปฏิบัตติ นของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
บริษัทฯ ปฏิบัติต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับคุณค่าของพนักงาน ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
พัฒนาความรู้ความสามารถ มีคณ
ุ ธรรม มีพฤติกรรมที่เหมาะสม
บริษัทฯ จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัย และปฏิบัตติ ่อพนักงานทุกคนโดยเสมอ
ภาค
บริษัทฯ จัดให้มีสภาพการจ้างงานที่ยตุ ิธรรม ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ตามความรู้
ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน มีโอกาสก้าวหน้าใน
บริษัทฯ อย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากพนักงานทุก
ระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
บริษัทฯ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน การเปิดเผยหรือการถ่าย
โอนข้อมูลส่วนตัวของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานสู่สาธารณะจะทาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้นั้น เว้นแต่ได้กระทาไปตามระเบียบของบริษัทฯ หรือตาม
กฎหมาย
9. การปฏิบัตติ ่อลูกค้า
บริษัทฯ คานึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าและมุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รบั บริการที่ดีมคี ุณภาพ
ปลอดภัยและเคารพสิทธิของผู้ป่วย
10. การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติตอ่ คูค่ ้า
บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทาให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริงรายงานที่
ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
11. การปฏิบัติตอ่ คู่แข่งทางการค้า
บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า อย่างยุติธรรม โดยคานึงถึงจริยธรรมในการประกอบ
การค้า
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12. การรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
บริษัทฯถือเป็นสมาชิกหนึ่งในสังคม ให้ความสาคัญในการมีส่วนร่วม และสร้างความสัมพันธ์
อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม นาไปสู่การ
พัฒนาสังคมอย่างยัง่ ยืน
13. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มุ่งมั่นทีจ่ ะดาเนินธุรกิจ ด้วยความปลอดภัยและคานึงถึงผลกระทบด้านอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม และกาหนดให้มีระบบการจัดการในระดับสากล ให้ความสาคัญและปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย นโยบาย มาตรฐาน และข้อกาหนดทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ของ ในแต่ละพื้นที่ของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด
14. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเชื่อถือได้ บริษัทฯ กาหนดนโยบายกากับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่
ดี มีการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่าเสมอ โดย
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และตามที่คณะกรรมการการตรวจสอบกาหนด โดยยึดหลักการ
ดาเนินงานและติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ มีการรายงานทางการเงิน บัญชี และผลการดาเนินงาน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมทัง้ การปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างถูกต้อง
15. การต่อต้านการคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ มีการดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี กาหนดแนวปฏิบัตใิ นการดาเนินการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการ
คอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจ
 การแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy)
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญในการกากับกากับดูแลกิจการที่ดี ด้วย
ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ยึดมั่นในความ
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุม่ บริษัทฯ ได้กาหนดแนวทางในการปฏิบัตใิ นการแจ้งเบาะแสและ
รับข้อร้องเรียนขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุม่ สามารถแจ้ง
เบาะแสหรือร้องเรียนในกรณีที่เกิดความผิดปกติในการดาเนินธุรกิจ การฝ่าฝืน หรือการกระทาที่ผดิ กฎหมาย ผิด
จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมทีส่ ่อไปทางทุจริต คอร์รัปชั่น โดยผ่านช่องทางพิเศษและกาหนดนโยบายการ
คุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้รายงานหรือผู้ร้องเรียน รวมถึงข้อมูลและเรื่องที่แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับ
เพื่อป้องกันกรณีถูกละเมิดสิทธิ และได้รับความเสียหาย จึงมีแนวทางปฏิบัติดงั นี้
ผู้มีสิทธิ์แจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือร้องเรียน
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่พบเห็นการกระทาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัท หรือนโยบายต่างๆที่บริษัทกาหนด
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ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือข้อร้องเรียน
เพื่อเป็นการกลั่นกรองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานและหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้
กาหนดประเภทของเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือรับข้อร้องเรียน ดังนี้
ประเภทของเรื่องแจ้งเบาะแส
การกระทาผิดหรือ ร้องเรียน
เรื่องการกระทาผิดกฎหมาย
ระเบียบบริษัทและจรรยาบรรณของ
พนักงาน

ผู้รับเรื่องแจ้งเบาะแสการ
กระทาผิดหรือรับข้อ
ร้องเรียน
ผู้บังคับบัญชาทีต่ นเองไว้วางใจ
ในทุกระดับ / หรือ ผู้จัดการฝ่าย
บริหารทรัพยากรมนุษย์

เรื่องการกระทาผิดจรรยาบรรณของ
กรรมการ

ประธานกรรมการบริษัท/หรือ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
หรือเลขานุการบริษัท

เรื่องการกระทาผิดจรรยาบรรณ
ทางการแพทย์

ผู้อานวยการโรงพยาบาล หรือ
รองผู้อานวยการสายงานแพทย์
และการแพทย์

เรื่องการทุจริต คอร์รัปชั่นหรือความ
ผิดปกติของรายงานทางการเงิน

ประธานกรรมการตรวจสอบ
หรือ / ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล
44

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการ
กระทาผิดหรือร้องเรียน
(1) ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตาบล
บางเขน อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 11000
(2) ทางโทรศัพท์ : 02-596-7888
(3) ทางอีเมล์:hr@nonthavej.co.th
(1) ทางไปรษณีย์ : ประธาน
กรรมการบริษัท /หรือประธาน
กรรมการตรวจสอบ/หรือเลขานุการ
บริษัท
เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตาบล
บางเขน อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 11000
(2) ทางโทรศัพท์ : 02-596-7888
(3) ทางอีเมล์
sb@nonthavej.co.th
(1) ทางไปรษณีย์ : ผู้อานวยการ
โรงพยาบาล
เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตาบล
บางเขน อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 11000
(2) ทางโทรศัพท์ : 02-596-7888
(3) ทางอีเมล์: md@nonthavej.co.th
(1) ทางไปรษณีย์ : ประธาน
กรรมการตรวจสอบ /หรือ ประธาน
กรรมการบรรษัทภิบาล
เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตาบล
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ประธานกรรมการบริษัท หรือ/
ผู้อานวยการโรงพยาบาล หรือ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ
หรือ / ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล

บางเขน อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 11000
(2) ทางโทรศัพท์ : 02-596-7888
(3) ทางอีเมล์ : ia@nonthavej.co.th
(1) ทางไปรษณีย์ : ประธานกรรมการ
บริษัท/หรือ ผู้อานวยการโรงพยาบาล
เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตาบล
บางเขน อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 11000
(2) ทางโทรศัพท์ : 02-596-7888
(3) ทางอีเมล์:cg@nonthavej.co.th
เว็บไซด์ : www.nonthavej.co.th

วิธีการร้องเรียน
แจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือร้องเรียนต่อผู้รับข้อร้องเรียนคนใดคนหนึ่งได้โดยตรงผ่านช่องทางที่
กาหนดดังนี้
1. ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อกั ษร
2. ผ่านทางโทรศัพท์ หรือโทรสาร ของผู้รับเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือข้อร้องเรียน
3. ผ่านทาง E-mail Address ของผูร้ ับเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือข้อร้องเรียน
4. ทาเป็นจดหมายถึงผู้รับเรื่องแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามประเภทเรื่อง
ส่งที่ : บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)
เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตาบลบางเขน อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
5. ในกรณีที่ผรู้ อ้ งเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐาน
ทีช่ ัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทาที่เป็นการฝ่าฝืน
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
เกิดขึ้น ทัง้ นีก้ ารร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุดและผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้
มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จาเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน แต่หากเปิดเผยตนเอง
จะทาให้บริษัทสามารถแจ้งผลการดาเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียน
ให้ทราบได้
ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการรายงาน
1. ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ดาเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงหรืออาจมอบหมายให้บุคคล
หรือหน่วยงานที่ไว้วางใจเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
2. ผู้รับข้อร้องเรียนนหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเชิญให้พนักงานคนหนึ่งคนใดมาให้ข้อมูล หรือ
ขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
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3. หากเรื่องทีถ่ ูกแจ้งถูกพิจารณาแล้วมีความเป็นจริงทีจ่ ะเกิดการทุจริต หรือเกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของบริษัท ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสืบสวนและรายงานต่อ
ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานบรรษัทภิบาล โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้คาแนะนาใน
วิธีการจัดการต่อคณะกรรมการบริษัท ถ้าเรื่องดังกล่าวถูกสงสัยว่าจะเกีย่ วข้องกับการทุจริตทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ผู้บริหารของบริษัท รายงานการสืบสวนดังกล่าวจะต้องส่งตรงให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา
หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความจริงบริษัทจะดาเนินการดังต่อไปนี้
 รวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงทีเ่ กี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน การละเว้น หรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักจรรยาบรรณนั้น โดยผู้ที่ดูแลข้อมูลที่เกีย่ วข้องต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดแก่
ผู้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบการกระทาผิดหรือข้อร้องเรียน
 ประมวลผลและวิเคราะห์ผลข้อมูลเพื่อทาการพิจารณาหาต้นเหตุวา่ มีการกระทาใด
ที่ฝ่าฝืน ละเว้นหรือไม่ปฏิบัติ ตามหลักจรรยาบรรณนั้นหรือไม่ และรายงานการ
ประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล แก่ผู้ที่มีอานาจสั่งการในเรื่องนั้นๆ ต่อไป
 รายงานข้อเท็จจริงแจ้งต่อประธานกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อสรุปรายงาน
ข้อเท็จจริงแจ้งประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริง และ
กาหนดการมาตรการดาเนินการเพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติ ามหลัก
จรรยาบรรณของบริษัท ฯ
 แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตน
4. ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องทีบ่ ริษัทกระทาผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณ
ของบริษัทจะเสนอเรือ่ งพร้อมความเห็น และกาหนดแนวทางในการปฎิบัติที่ถูกต้องต่อผูม้ ีอานาจดาเนินการใน
บริษัทพิจารณาดาเนินการ และในกรณีที่เป็นเรื่องสาคัญ เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์หรือฐานะ
ทางการเงินของบริษัท ขัดแย้งกับนโยบายในการดาเนินธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง ให้
เสนอเรือ่ งต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเพือ่ พิจารณา และนาเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท รับทราบในที่ประชุมกรรมบริษัทเป็นประจาทุกไตรมาส
5. ในกรณีที่ข้อร้องเรียนให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึง่ จะเสนอวิธกี ารบรรเทาความเสียหายที่
เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย
6. ในกรณีที่ข้อกล่าวหานั้นไม่เป็นที่น่าสงสัยเพียงพอที่จะเกิดการทุจริต และไม่มคี วามจาเป็นต้อง
สืบสวน ฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องแจ้งไปยังเบาะแสให้ทราบว่าเหตุใด จึงไม่มีการสืบสวน
7. ถ้าเหตุสงสัยว่าทุจริตเรื่องปลีกย่อยไม่สาคัญ และปราศจากความเป็นจริงหรือไม่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของบริษัท หัวหน้าของพนักงานที่แจ้งเรื่องปลีกย่อยนั้นจะเป็นผู้รับรายงานเรื่องดังกล่าวต่อไป
การคุ้มครองปกป้องผู้ที่แจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือข้อร้องเรียน
1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจทาให้เกิดความเสียหาย
กับตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่า
มีการกระทาที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของ
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บริษัทเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามหากเลือกที่จะเปิดเผยตนเองก็จะทาให้ผู้รับข้อร้องเรียนสามารถดาเนินการได้อย่าง
รวดเร็วยิ่งขึน้
2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บริษัทถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จาเป็น โดยคานึงถึงความปลอดภัย
และความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนีผ้ รู้ ับผิดชอบในทุกขั้นตอน
จะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับรู้ชนั้ ความลับสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทา
ความผิดวินยั
3. กรณีทผี่ ู้ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย
ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษทั กาหนดมาตรการคุม้ ครองทีเ่ หมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกาหนดมาตรการ
คุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องทีม่ ีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดความเสียหายหรือความไม่
ปลอดภัย
4. พนักงานที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นนัน้
อันมีเหตุจงู ใจมาจากการที่บุคคลอืน่ นัน้ ได้ร้องเรียน ได้แจ้งข้อมูล
ร้องเรียนหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับกรทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับหรือจรรยาบรรณ
ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงการทีบ่ ุคคลอืน่ นัน้ ฟ้องร้องดาเนินคดี เป็นพยาน ให้ถ้อยคา หรือให้ความ
ร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐถือเป็นการกระทาความผิดวินัยที่ต้องได้รับโทษ ทัง้ นีอ้ าจได้รับโทษ
ตามทีก่ ฎหมายกาหนดไว้หากการกระทาความผิดตามกฎหมาย
5. ผู้ทไี่ ด้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มี
ความเหมาะสม และเป็นธรรม
บทลงโทษ
ผู้ใดกระทาการใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งมีพฤติกรรมทีก่ ลั่นแกล้งข่มขู่
ลงโทษทางวินัย หรือเลือกปฏิบตั ิ ด้วยวิธีการอันไม่ชอบเนื่องมาจากการร้องเรียนต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนกับระเบียบนี้ ถือว่าผู้นั้น กระทาผิดวินยั และต้องรับผิดชอบชดใช้ความ
เสียหายแก่บริษัทหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทาดังกล่าว ตลอดจนรับผิดในทางแพ่งและทางอาญาหรือ
ตามกฎหมายต่อไปด้วย
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4.1 ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไป และ
สารสนเทศที่สาคัญให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามข้อกาหนดของสานักงาน
ก.ล.ต. และ ตลท. เพื่อให้ผถู้ ือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง จึงได้จดั ให้มีหน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์( Investor Relations) เป็นตัวแทนในการสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
และหน่วยงานอื่นที่เกีย่ วข้อง รวมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลของบริษทั ผ่านทางต่างๆ ดังนี้
1. การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่าง
รวดเร็วบริษัทได้นาเสนอข้อมูลทีส่ าคัญของบริษัทซึง่ มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยูเ่ สมอ บนเว็บไซต์ ของบริษัท
ฯที่ www.nonthavej.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่าง
รวดเร็ว บริษัทได้นาเสนอข้อมูลที่สาคัญของบริษัทบนเว็บไซต์ โดยมอบหมายให้ คุณสุรีย์ ศังกรพานิช ซึ่งทาหน้าที่
เลขานุการบริษัทเป็นผูป้ ระสานงาน ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ โทร 0-2596-7888 ต่อ 2515 หรือที่ e-mail:
suree.s@nonthavej.co.th หรือ ir@nonthavej.co.th
2. การให้ข้อมูลผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสาร
3. การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
4. เผยแพร่หนังสือข้อบังคับของบริษัทฯ นอกเหนือจากนโยบายบรรษัทภิบาล
ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ
5. มีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ทาหน้าที่ติดต่อประสานงานกับนักวิเคราะห์ นักลงทุน
และบุคคลอื่นที่ต้องการข้อมูลทางการเงิน ผลการดาเนินงาน ฐานะของบริษั ทฯและธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อ
บริษัทฯ
6. เผยแพร่ข้อมูลสาคัญของบริษทั ฯ อย่างสม่าเสมอผ่านช่องทางตลท. แบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี รายงานประจาปี รวมถึงเว็บไซด์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
7. มีนโยบายและมาตรการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทาผิดกฎหมาย
จรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง
รวมถึงมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสโดยเก็บข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4.2 การจัดทารายงานทางการเงิน
เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดทารายงานทางการเงินว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
และรักษาทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้สูญหายหรือนาไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอานาจหน้าที่ ป้องกันการทุจริตและการ
ดาเนินการที่ผิดปกติ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎหมายและประกาศที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อี ก ทั้ ง เพื่ อ ให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในรายงานทางการเงิ น
คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน การใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมซึ่งถือปฏิบัติโดยสม่าเสมอและสอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
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การสอบทานความถูกต้องและความเพียงพอของรายงานทางการเงิน ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ
กาหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง นอกจากคณะกรรมการยังได้ประชุม
ร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อสอบถามและขอความเห็น
จากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังจัดทารายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งครอบคลุมเรื่องสาคัญตามข้อพึงปฏิบัติสาหรับกรรมการบริษัทจด
ทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจาปี โดยในปี 2562
บริษัทฯให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงานดร.วิรัชแอนด์แอสโซซิเอสท์ จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งมี
ความรู้ความชานาญในวิชาชีพ ไม่มีความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ที่จะทาให้ขาดความเป็นอิสระและความเป็น
กลาง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนด เพื่อสร้างความมั่นใจแก่กรรมการและผู้ถือหุ้นว่า รายงานทาง
การเงินของบริษัทสะท้อนให้เห็นฐานะทางการเงินและผลการดาเนินการของบริษัทที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ในทุก
แง่มุมตามความเป็นจริงทุกประการ
บริษัทฯไม่เคยมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดย ก.ล.ต. และได้เปิดเผยงบการเงินประจาปี
และรายไตรมาสต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนก่อนระยะเวลาครบกาหนด
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์
ในหลายๆด้าน ตลอดจนกากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดาเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับ บริษัทและความมั่นคงสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการมี การ
ประชุมทุกไตรมาสเพื่อพิจารณาการรายงานผลการดาเนินกิจการของฝ่ายบริหาร โดยรายละเอียดของอานาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ สามารถดูได้จากข้อ 8.1 โครงสร้างการจัดการคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดาเนินงานของ บริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ
ข้อบังคับของบริษัทกาหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดย
ประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริ หาร และกรรมการอิสระ(ข้อกาหนดคุณสมบัติ
กรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏอยู่ในภาคผนวก) ปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัทมีจ านวน 7 ท่า น
ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จานวน 4 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จานวน 3 ท่าน และกรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหารและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการบริษัททั้งหมด เพื่อทาหน้าที่ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการ
บริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน โดยได้กาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการดาเนินการของคณะกรรมการ
ดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน

49

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจาปี 2562

ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริษัทจะกาหนดแผนการประชุมประจาปีและกาหนดวาระการประชุม
หลักในแผนการประชุม ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการทบทวนและอนุมัติ วิสัยทัศน์
พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนธุรกิจ ของบริษัท รวมถึงทบทวนนโยบายที่สาคัญให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องต่อการดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เช่น นโยบายการกากับดูแลกิจการ จริยธรรม
ทางธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น เป็นต้น และถือเป็นหัวข้อหลักที่กาหนดไว้ในแผนการประชุมประจาปี
ของบริษัท พร้อมทั้งร่วมกาหนดตัวชีว้ ัดและการตัง้ ค่าเป้าหมายของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้ตดิ ตามดูแลให้มีการนาวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย
แผนธุรกิจ และนโยบายที่สาคัญของบริษัทไปปฏิบัติ โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทาหน้าที่
ติดตามผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนกาหนดวิธีการในการดาเนินการสาหรับตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ
เป้าหมายและติดตามผลการดาเนินงานของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด เพื่อสอบทานให้การดาเนินงานของบริษัท
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจาอย่างน้อยไตร
มาสละครั้ง กรณีทมี่ ีเรื่องสาคัญและเร่งด่วนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถหารือและขอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัท โดยไม่ต้องรอให้ถึงกาหนดการประชุมที่จะมีขึ้นในครั้งต่อไป
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทาหน้าที่สอดส่อง ดูแล
อย่างใกล้ชดิ โดยมีแผนกตรวจสอบภายในทาหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้บริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในทีด่ ีและเหมาะสม รวมถึงการดูแลเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะนาเสนอผลการ
ตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทั ทราบเป็นประจา กรณีที่เป็นเรื่องสาคัญและเร่งด่วนคณะกรรมการตรวจสอบ
จะนัดหารือนอกแผนการประชุมประจาปีเพื่อรายงานผลทันที
การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และผู้อานวยการโรงพยาบาลจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
เพื่อทาหน้าที่ดูแลให้ทุกหน่วยงาน
ดาเนินการบริหารคุณภาพและจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้านทั่วทัง้ องค์กร
โดยกาหนดให้นาเสนอ
รายงานคุณภาพตามตัวชี้วดั และความเสี่ยงทุกไตรมาส
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่สอบทานและประเมินความเสี่ยงขององค์กร และรายงานผลการบริหารความ
เสี่ยงขององค์กรให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจาทุกปี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย
ขั้น ตอนการเข้า ท ารายการระหว่ างกั น ของบริ ษั ทฯกั บ บุค คลที่ อาจมี ค วามขั ด แย้ ง จะต้ อ งผ่ านกระบวนการ
กลั่นกรองจากฝ่ายบริหารและผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย
ในวาระใดๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว มีคณะกรรมการตรวจสอบที่ทาหน้าที่ใน
การสอดส่อง ดูแลเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
สาหรับการดูแลเรื่ องการใช้ข้ อมู ลภายในนั้ น บริษั ทได้มีน โยบายกาหนดห้า มมิใ ห้ก รรมการ
ผู้บริหารหรือพนักงานในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มี
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หน้าที่เกี่ยวข้องและไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 2 สัปดาห์ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจาปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)ก่อนที่งบ
การเงิ น จะเผยแพร่ ต่ อ สาธารณชนและก าหนดให้ ผู้บ ริ ห ารรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ต่ อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ลาดับ

รายชื่อกรรมการ

จานวนหุ้น (หุ้น)
ณ 31ธ.ค.2562

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์
นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว
ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล
ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล
นพ.วิรุณพร พรหมพงศา
นพ.ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่
นพ.ไพบูลย์ สมานโสตถิวงศ์

90,000
1,332,000
275,000
NA
230,000
NA
NA

ณ 31ธ.ค.2561

90,000
1,332,000
275,000
NA
230,000
NA
NA

จานวนหุ้น (หุ้น)

หมายเหตุ

เพิ่มขึ้น(ลดลง) ระหว่างปี

-

จริยธรรมองค์กร
บริษัทฯ กาหนดให้มีจริยธรรมองค์กร โดยให้ทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดถือ
ปฏิบัติ เพื่อให้บริษัทฯมีการดาเนินงานอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่างๆ ที่บริษัทฯให้ความสาคัญ ทั้งนี้บริษัทฯ
ได้เผยแพร่จริยธรรมองค์กรของบริษัท ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารให้กับ กรรมการ
ผู้บริหารและพนักงาน หรือบุคคลภายนอก ได้รับทราบ
ในปี 2562 บริษัทฯ ทบทวน จัดอบรมและทดสอบจริยธรรมองค์กรและแนวปฎิบัติของกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและผู้บริหารทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติตามจริยธรรมองค์กรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ในการอบรมได้จัดทาคาอธิบายสาหรับปัญหาที่มักถาม
บ่อย รวมทั้งการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเมื่อพบผู้กระทาผิด ให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนทราบ และได้
ดาเนินการให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนทาแบบทดสอบ และนาผลที่ได้มาประเมินระดับความรู้ ความเข้าใจ
ของพนักงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแบบทดสอบให้สอดคล้องกับจริยธรรมองค์กร นโยบาบายและระเบียบ
ปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลง และในการเข้าอบรมได้ให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนลงนามรับทราบ และเก็บไว้ใน
ประวัติพนักงาน ทั้งนี้การเข้าอบรมและผลการทดสอบถือเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้
จริยธรรมองค์กรคงอยู่ต่อไป คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้บรรจุจริยธรรมองค์กรอยู่ในแผนฝึกอบรมประจาปี
ของพนักงานและผู้บริหารทุกระดับ
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การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทมี จานวน
7
คน ประกอบด้วย
คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4
คน
คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3
คน
บริษัทฯมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อให้การดาเนินงานมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
การรวมหรือการแยกตาแหน่ง
ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของหุ้นทัง้ หมด
ประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้ง 2 ท่านเป็นตัวแทนจาก
ผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน อย่างไรก็ตามโครงสร้างของกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเกินกว่า
1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด ทาให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ท าหน้ า ที่ ใ นการคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ จ ะด ารง
ตาแหน่งกรรมการเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุม และทาหน้าที่ในการเสนอค่าตอบแทนของ
กรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท กาหนดแผนประชุมประจาปี ไว้อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง เพื่อพิจารณางบ
การเงิน การวางนโยบายและติดตามผลการดาเนินงาน มีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจาเป็น มีการกาหนด
วาระการประชุมล่วงหน้า มีการออกหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และส่งเอกสารก่อนการ
ประชุมล่วงหน้า 5-7 วัน เพื่อให้กรรมการได้ศกึ ษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม
ในปี 2562 ได้มกี ารกาหนดตรางการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจาปี 2563 เป็นการ
ล่วงหน้า (ตารางการประชุมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ ดังนี้
ครั้ง
ที่

คณะกรรมการบริษัท

1
2
3
4
5
6
7

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 19 มีนาคม 2563
วันที่ 20 เมษายน 2563
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
วันที่ 10 สิงหาคม 2563
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 22 ธันวาคม 2563

การประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรรษัทภิบาล
วันที่ 13 มกราคม 2563
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
วันที่ 10 สิงหาคม 2563
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
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วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 6 สิงหาคม 2563
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
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บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับจานวนองค์ประชุมขั้นต่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติใน
ที่ประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
ในปี 2562 คณะกรรมการได้จัดประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง มีอัตราการเข้าร่วมประชุมของกรรมการคิด
เป็นร้อยละ 90
รายชื่อ
1. นางปัทมา พรมมาส

2. นายลพชัย แก่นรัตนะ

3. นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์

4. ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล
5. นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว

6. นพ.ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่
7. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล
8. นพ.จรูญ ไชยโรจน์
9. นพ.วิรุณพร พรหมพงศา
10. นพ.ไพบูลย์ สมานโสตถิวงศ์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
(ถึงแก่กรรมการ เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม
2562)
กรรมการ
(ถึงแก่กรรมการ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม
2562)
ประธานกรรมการ (ตัง้ แต่วันที่ 17
กรกฏาคม 2562 ) และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ และประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลื
กรรมการืืกรรมการบรรษัทภิบาล และ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการ (เริ่มเป็นกรรมการวันที่ 30
เมษายน 2562)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
(ลาออก 30 เมษายน 2562)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
(เริ่มเป็นกรรมการวันที่ 17 กรกฎาคม
2562)
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จานวนครั้งการ
เข้าร่วมประชุม
ของ
คณะกรรมการ
4/4
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เข้าร่วม
ประชุม

4/6

67%

8/8

100%

8/8

100%
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100%
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100%
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100%
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100%
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คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการย่อย ขึ้น 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้รายละเอียดของ
คณะกรรมการชุดย่อย และขอบเขตหน้าที่ตามที่ปรากฏในข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญต่อ ระบบการควบคุมภายในทั้งระดับบริหารและระดับ ปฏิบัติการ
ได้มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ในการดาเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรมีการ
ควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ติดตามควบคุมและ
ประเมินผลออกจากกัน เพื่อเกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม มีการควบคุมภายใน
ทางด้านการเงิน มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ในการสอดส่องการดาเนินงานของบริษัท
และแผนกตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงิน
สาคัญของบริษัทได้ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดอย่างมีประสิ ทธิภาพรวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท(Compliance Control) เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความ
เป็นอิสระจึงกาหนดให้รายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯให้ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก
ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ทาหน้าทีค่ ้นหา ประเมิน และหามาตรการป้องกันความเสีย่ งของการดาเนินกิจการ ตลอดจนมี
การติดตามกากับดูแลและรายงานผลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป
คณะกรรมการบริษั ทได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนกับฝ่ ายบริหารในเรื่อ ง
นโยบายการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และให้
นาเสนอรายงานเรื่องการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกปี เพื่อพิจารณาความเพียงพอ
ของระบบการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
แผนงาน และวิธีการบริหารจัดการ
บริษัทได้กาหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ดังนี้
 จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารของแต่ละฝ่าย ร่วมกันกาหนด
นโยบายและติดตามการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างใกล้ชิด ติดตามและประเมินผล
การบริหารความเสี่ยงเพื่อนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง
จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อกาหนดนโยบายและดูแลการบริหารความเสี่ยง
 จัดให้งานบริหารความเสี่ยงอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย และจัดทาบัญชีความเสี่ยง
ในงานให้เชื่อมโยงบัญชีความเสี่ยงองค์กร
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 ส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึง
ความสาคัญของการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมการทุจริต
คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นว่า การทุจริตเป็นความเสี่ยงที่สาคัญขององค์กร จึงได้กาหนดมาตรการในการ
ควบคุมการทุจริต ดังนี้
 มาตรการป้องกัน มีการจัดผังองค์กรให้เหมาะสมกับการควบคุมและการบริหารธุรกิจ มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบและแผนกตรวจสอบภายในทาหน้าที่สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทาหน้าที่กากับให้ทุกหน่วยงานมีการบริหารความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม กาหนดให้มีจริยธรรมธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกาหนดให้มีระบบการแจ้งเบาะแสเมื่อพบปัญหา
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการแก้ไขและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 การดาเนินการตรวจสอบ มีคณะกรรมการตรวจสอบและแผนกตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระจาก
ผู้บริหารระดับสูง ทาหน้าที่ตรวจสอบ สอบทานและประเมินความเสี่ยงขององค์กร และการดาเนินการ
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและป้องกันความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต
 การให้ความเป็นธรรม ได้กาหนดวิธีการแจ้งเบาะแสและการดาเนินการ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
แก่ผู้ถูกกล่าวหา และการคุ้มครองอย่างเหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแส
การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ได้มกี ารประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทัง้ คณะตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกาหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลงานดังกล่าวเป็นประจา
ทุกปี โดยมีกระบวนการและหลักเกณฑ์การประเมินผลงานดังนี้
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ซึ่งแต่ละชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทาการประเมินผลงาน โดย
สามารถแบ่งหลักการประเมินผลงานเป็นรูปแบบต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้
1. การประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ ตามหัวข้อการประเมินดังต่อไปนี้
1.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
1.2 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1.3 การประชุมคณะกรรมการ
1.4 การทาหน้าที่ของกรรมการ
1.5 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
1.6 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
2. การประเมินผลงานคณะกรรมการโดยตนเอง เป็นรายบุคคล ตามหัวข้อการประเมินดังต่อไปนี้
2.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
55

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจาปี 2562

2.2 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
2.3 การประชุมคณะกรรมการ
3. การประเมินผลงานคณะกรรมการชุดย่อยทัง้ คณะ ตามหัวข้อการประเมินดังต่อไปนี้
3.1 โครสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
3.2 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.3 การประชุมคณะกรรมการ
3.4 การทาหน้าที่ของกรรมการ
3.5 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
3.6 การพัฒนาตนเองของกรรมการ
4. การประเมินผลงานคณะกรรมการชุดย่อย โดยตนเอง เป็นรายบุคคล ตามหัวข้อประเมินดังต่อไปนี้
4.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
4.2 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4.3 การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการทุกชุดรวบรวมผลการประเมินผลงานแบบทั้งคณะและรายบุคคลนาเสนอแก่
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและนาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานของคณะกรรมการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทัง้ พัฒนาศักยภาพของกรรมการรายบุคคลต่อไป
สาหรับผลการประเมินการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทัง้ แบบคณะ
และแบบรายบุคคล ประจาปี 2562 โดยภาพรวมอยูใ่ นเกณฑ์ดีถงึ ดีมาก โดยคณะกรรมการบริษัทจะนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งแบบประเมินตนเองนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ แบบประเมินรายคณะกรรมการและรายบุคคล ทั้งนี้เกณฑ์การ
ประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ โดยหากคะแนนมากกว่าร้อยละ 90 = ดีเยี่ยม คะแนนซึ่ง
อยู่ในช่วงระหว่างมากกว่าร้อยละ 85 = ดีมาก มากกว่าร้อยละ 75 = ดี มากกว่าร้อยละ 55= พอใช้ และต่ากว่า
ร้อยละ 55 = ควรปรับปรุง ซึ่งสรุปผลได้ ดังนี้
การประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ในภาพรวมแบ่งการประเมินเป็น 6
หัวข้อหลัก ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ได้แก่
(1) บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยการจัดการความเสี่ยง การ
ควบคุมภายใน หน้าที่ทางกฎหมายและจริยธรรม และการติดตามผลการดาเนินงาน
(2) โครงสร้าง องค์ประกอบ และความเป็นอิสระของกรรมการ
(3) การกาหนดวาระการประชุม และการมีส่วนร่วมของกรรมการ
(4) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
(5) การประเมินผลและค่าตอบแทนคณะกรรมการ
(6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงแผนสืบทอดตาแหน่งของฝ่ายบริหาร
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โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้
1. ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. คณะกรรมการบริษัทร่วมกันประเมิน โดยถือเสียงข้างมากเป็นข้อยุติของผลการประเมินในข้อ
นั้นๆ
3. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่า คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักการกากับดูแลกิจการ
จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท มีส่วนสาคัญในการกาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนธุรกิจและงบประมาณ
ประจาปี โครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการมีความเหมาะสม การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทมี
ประสิทธิภาพ โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ควรกาหนด
แผนงานเพื่อปรับปรุงการรายงานเหตุการณ์สาคัญ ปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะทาให้การดาเนินงานของบริษัท
ไม่เป็นตามเป้าหมายให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างทันท่วงที รวมทั้งปรับปรุงแผนการพัฒนากรรมการ และ
การพัฒนาและสืบทอดงานผู้บริหารให้มีความครอบคลุมและสมบูรณ์มากขึ้น
การประเมินกรรมการรายบุคคล
แบบประเมินการปฏิบัติงานของตนเองรายบุคคลของกรรมการแบ่งการประเมินเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่
(1) ความคิดเชิงกลยุทธ์ การกากับดูแลกิจการ
(2) ความรู้ความสามารถในธุรกิจและความสามารถส่วนบุคคล
(3) ความเป็นอิสระ
(4) การเตรียมความพร้อมในฐานะกรรมการ
(5) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้
1. กรรมการบริษัทประเมินตนเองเป็นรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของกรรมการบริษัทรายบุคคล
และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งผลการประเมินรายบุคคลพบว่าคะแนนส่วนใหญ่สูงกว่าร้อยละ 95 จึงสรุปผล การประเมินได้ว่า
กรรมการมีคุณสมบัตแิ ละได้ปฏิบัติภาระหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างดีเยีย่ มและเหมาะสมตามแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีของกรรมการ
การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย
ในปี 2562 คณะกรรมการริเริ่มให้มีการประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน การประเมินผลของ
คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นการประเมินโดยตนเอง โดยแบบประเมินผลที่จัดทาขึ้นสอดคล้องกับหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ซึ่งครอบคลุม 4 หัวข้อ ได้แก่
(1) โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย
(2) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ
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(3) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
(4) การทาหน้าที่กรรมการ
โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้
1. ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง
2. คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะร่วมกันประเมิน โดยถือเสียงข้างมากเป็นข้อยุติของผลการ
ประเมินในข้อนั้นๆ
3. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีองค์ประกอบที่เหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วนตามกฎบัตรที่บริษัท
กาหนด โดยมีผลคะแนน ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ
ร้อยละ 100
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ร้อยละ 97
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ร้อยละ 97
สาหรั บ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ ง ได้ จั ด ท าเป็ น ประจ าทุ ก ปี
คณะกรรมการตรวจสอบใช้วิธีการประเมินตนเองทั้งคณะ โดยใช้แบบประเมินตามคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ
ของ ก.ล.ต. ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ1) การทาหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
2) การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ
จากผลการประเมินในปี 2562 ไม่มีคาถามในแบบประเมินในข้อใดที่มีคาตอบว่า “ไม่ใช่” หรือ
“ไม่ได้ทา” และได้รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี 2562 นี้ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งผลการประเมินสรุป
ได้ว่า องค์ประกอบ คุณสมบัติ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ที่สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ แนวทางปฏิบัติที่ดีของสากล และครบถ้วนสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามที่กาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการบริษัทยังได้มกี ารจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัตงิ านประจาปีของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้
คณะกรรมการบริษัทเพื่อการประเมินผล ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อประเมินดังนี้
1. ความเป็นผู้นา
2. การกาหนดกลยุทธ์
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
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6. ความสัมพันธ์กับภายนอก
7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
8. การสืบทอดตาแหน่ง
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
10. คุณลักษณะส่วนตัว
ผลการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในรอบปี 2562 ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัททัง้ หมด 6 ท่าน
(ไม่รวมประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ในภาพรวมทั้ง 10 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับดีเยีย่ ม
การปฐมนิเทศกรรมการ (Director Orientation)
สาหรับกรรมการที่เข้ารับตาแหน่งใหม่ในคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อให้
กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น โครงสร้าง
การจัดการองค์กร ผลการดาเนิ นงาน ข้ อมูลระบบต่า งๆ ที่ใช้งานภายใน รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และนโยบายต่างๆ
ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สาหรับการเป็นกรรมการ ให้กับกรรมการ
ในปี 2562 นายแพทย์ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ และนายแพทย์ไพบูลย์ สมานโสตถิวงศ์ กรรมการใหม่
ได้รับการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดย เลขานุการบริษัท ได้นาเสนอบรรยายชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับนโยบาย
ธุรกิจของบริษัท รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเห็นภาพรวมการดาเนินธุรกิจและผลการดาเนินงาน ของบริษัท
การพัฒนากรรมการ
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงให้ความสาคัญต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่าเสมอ โดยกรรมการส่วน
ใหญ่มีประวัติได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว โดยให้การสนับสนุน
และดาเนินการให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบัน
อื่นๆ ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี เพื่อนาความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป
หลักสูตรทีก่ รรมการบริษัทฯ เข้ารับการอบรมในปี 2562 ดังนี้
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
หลักสูตร
1 นพ.ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่
กรรมการ
หลักสูตร Director Certification Program ( DCP277/2019 )
กับสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2
นพ.ไพบูลย์ สมานโสตถิวงศ์ กรรมการอิสระ หลักสูตร Director Certification Program ( DCP286/2019 )
และกรรมการ กับสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตรวจสอบ
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แผนพัฒนาและสืบทอดงานตาแหน่งกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท ให้ความสาคัญต่อการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร โดยมีโครงการพัฒนาความรู้
ความสามารถและทักษะให้เหมาะสมกับหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการอบรมในหลักสูตร Director Certification
Program(DCP) และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เป็นผู้บริหารของบริษัท โดยการแต่งตั้งผู้บริหารเป็นไปตามที่กาหนดไว้
ในระเบียบบริษัท ส่วนกรรมการบริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และเสนออนุมัติผ่านที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
ในการวางแผนสืบทอดตาแหน่งกรรมการและผู้บริหารนั้น คณะกรรมการได้มีการวางแผนเพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมทันทีทกี่ รรมการหรือผู้บริหารระดับสูงตาแหน่งนั้นๆเกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาอย่างยั่งยืน
รายงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษัท และสารสนเทศทางการเงิน ที่
ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินได้จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดย
เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือ ปฏิบัติสม่าเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้จัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกันการดาเนินการที่
ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็น
ผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายในความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงไว้ในรายงานประจาปีแล้ว
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่สามารถ
สร้างความเชื่อมั่นและความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท

60

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจาปี 2562

9.2 โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2562 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจานวน 3 คน ดังนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ง

1. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิสระ)
2. นพ.วิรุณพร พรหมพงศา
กรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิสระ)
3. นพ.ไพบูลย์ สมานโสตถิวงศ์ กรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิสระ)
เมื่อวันที่ 9 ส.ค.2562

6

การเข้าร่วม
การเข้า
ประชุม
คณะกรรมการ
6

6

6

2

2

จานวนครั้ง
การประชุม
คณะกรรมการ

ในปี2562 นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช ดารงตาแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ทา
หน้าที่ดูแลและจัดการการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งจัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารตามทีก่ ฎหมายกาหนด
นอกจากนี้ ยังช่วยให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัท
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบท่านใดพ้นจาก
ตาแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจะเลือกผู้ดารงตาแหน่งแทนโดยเร็ว และผู้ดารงตาแหน่งแทนจะอยู่ใน
ตาแหน่งได้ตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุปมีรายละเอียดดังนี้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และ
มีประสิทธิผล
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3. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้ การพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย
เลิกจ้าง และให้ความดีความชอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่ผู้สอบบัญชี
ของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับ
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกีย่ วโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนีเ้ พื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
9. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาทุกปี โดยประเมินการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะและ ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ในปี 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีกรรมการ จานวน 2 คน ดังนี้
รายชื่อ
1. ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล
2. นายแพทย์สราวุฒิ สนธิแก้ว

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล และ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน (กรรมการ)

จานวนครั้ง
การประชุม
คณะกรรมการ
1
1

การเข้าร่วม
การเข้า
ประชุม
คณะกรรมการ
1
1

ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
1. กาหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทเพือ่ นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
2. เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทัง้ ให้คาแนะนา
แก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล
3. ติดตามดูแลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายด้าน
บรรษัทภิบาลของบริษัท
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4. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทให้เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจและ
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีพิจารณา
ปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
5. พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจ
เกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เป็นประจาทุกปี โดยประเมินการ
ปฏิบัติงานโดยรวมทั้งคณะและประเมินตนเองเป็นรายบุคคล
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีกรรมการ 2 คน ดังนี้
รายชื่อ
1. นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์
2. นายแพทย์สราวุฒิ สนธิแก้ว

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการ
บรรษัทภิบาล

4

การเข้าร่วม
การเข้า
ประชุม
คณะกรรมการ
4

4

4

จานวนครั้ง
การประชุม
คณะกรรมการ

ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. พิจารณารายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอื่นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณากลั่นกรองผู้ที่เหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งประธาน/รองประธานและกรรมการอื่น ใน
กรณีที่มีตาแหน่งว่าง
3. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนพนักงานระดับบริหารของบริษัท
4. เสนอแผนสืบทอดตาแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
5. กาหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
6. พิจารณาแนวทางการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการ และคณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม
สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น
7. กาหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่เป็นธรรมและ
สมเหตุสมผล และนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน โดยประเมินการ
ปฏิบัติงานโดยรวมทั้งคณะและประเมินตนเองเป็นรายบุคคล
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9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
(1) การสรรหากรรมการ
ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่
มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้ได้กรรมการมืออาชี พ มีความหลากหลาย และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อขอความเห็นชอบจากกรรมการ จากนั้นจะนาเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้
เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาลักษณะการประกอบธุ รกิจ
และแผนในอนาคตจึ ง ได้ ก าหนดคุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการ โดยต้ อ งเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ใ นเรื่ อ งธุ ร กิ จ และมี
ประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวอย่างน้อย 5 ปี และเปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อ
กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นอกจากนี้ยังพิจารณากรรมการที่จะเสนอชื่อเพิ่มเติมจากทาเนียบกรรมการ
ของบริษัท
(2) การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
ในการสรรหาผู้มาดารงตาแหน่ง ผู้บริหารระดับสูงสุด (เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มี
คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว น เหมาะสม มี ค วามรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และประสบการณ์ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การ
ดาเนินงานของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจได้ และนาเสนอต่อต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษทั ย่อยและบริษัทร่วม
- ไม่มี9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กาหนดไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรใน จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งต้องลงนามรับทราบ
ตั้งแต่แรกเข้าทางาน โดยสรุปนโยบายสาคัญดังนี้
บริษัทฯ ได้กาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กาหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพย์ ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้
เลขานุ การบริ ษัท รับ ทราบ เพื่ อจัด ทาบัน ทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุ ปจ านวนหลัก ทรัพ ย์ข องกรรมการและ
ผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนาเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถ้ดไป นอกจากนั้น ยัง
ได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดดังกล่าวด้วย
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บริษัทฯ มีข้อกาหนดห้ามนาข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ
บริษัทที่ทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทาการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง
2 สัปดาห์ ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธรณ
ชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสู่
สาธารณะทั้งหมดแล้ว
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้ผู้สอบบัญชี บริษัท สานักงานดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอสท์
จากัด โดยแยกเป็น
รายการ
ค่าสอบบัญชี
ค่าสอบทานงบการเงิน (3 ไตรมาส)
รวม
(2) ค่าบริการอืน่ (non-audit fee)
- ไม่มี –
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ปี 2562
465,000
530,000
995,000

ปี 2561
450,000
490,000
940,000

ปี 2560
435,000
460,000
895,000
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม(Corporate Social Responsibilities : CSR)
10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมการบริษัท ฯ มีนโยบายให้ดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย(Stakeholders) ตามหลัก 8 ข้อ และถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของ
องค์กร ทั้งนี้ได้ระบุไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct ) และ
แนวทางปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด
เพื่อนาไปสู่ความยั่งยืนของบริษัทฯ
10.2 การดาเนินงานและการจัดทารายงาน :
(1) กระบวนการจัดทารายงาน
บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติและตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคมและชุมชมจนถือ
เสมือนเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและ
ชุมชนส่วนรวม
แนวทางปฏิบัติ
1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงมีส่วนร่วม รวมทัง้ จัดให้มกี ิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
ในการพัฒนาและบริการสังคมและชุมชน
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ดาเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ
3. ป้องกันอุบัตเิ หตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยูใ่ นระดับที่อยูใ่ นเกณฑ์ค่ามาตรฐานที่
ยอมรับได้
4. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และชุมชน อันเนื่องมาจากการดาเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
(2) การดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ ตามแนวทางเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม 8 ข้อ ดังนี้
(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ ได้มีการกาหนดวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการในการจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าประเภท
ต่าง ๆ รวมถึง อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ไว้อย่างชัดเจน และมีการกาหนดมาตรฐานของหนังสือ
สัญญาให้เกิดความเป็นธรรมในการเจรจาต่อรอง และการร่างหนังสือสัญญาอย่างถูกต้อง โดยมี
หน่วยงานที่ทาหน้าที่ดูแล ควบคุมและจัดเก็บสัญญาเป็นการเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีนโยบายการ
ประเมินผลและกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพและความพึง
พอใจสาหรับผลิตภันฑ์ทั่วไปและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ
ผูร้ ับบริการ ในปีที่ผ่านบริษัทได้เชิญคู่ค้า พันธมิตรและเจ้าหนี้ มาร่วมรับทราบ จริยธรรมทางธุรกิจ
(Code of Conduct) และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นรวมทั้งได้เผยแพร่จริยธรรมทางธุรกิจและ
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท เพื่อให้คู่ค้าพันธมิตร และเจ้าหนี้ต่างๆที่เข้า
มาทาธุรกิจกับบริษัทฯ เกิดความเข้าใจและมั่นใจว่าจะได้รับความเป็นธรรม
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(2) การต่อต้านการคอร์รัปชัน่
บริษัทฯ กาหนดนโยบายในการดาเนินการต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมถึงแนวทาง
ปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
2557 และนาสู่การปฏิบัติโดยการอบรมกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับ และทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจ สาหรับพนักงานและผู้บริหารที่เข้าใหม่ ถือเป็นหนึ่งในหัวข้อหลักในการปฐมนิเทศ
นอกจากนี้เพื่อให้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นคงอยู่อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ กาหนดให้อยู่ในแผนการ
ฝึกอบรมประจาปีของพนักงานและผู้บริหาร รวมถึงการจัดทาเป็นสื่อการสอนไว้ในองค์ความรู้รวมของ
บริษัท เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าไปศึกษาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทางเว็บไซด์ของบริษัท
ในปี 2557 ที่บริษัท ได้สดงเจตนารมณ์เข้ าร่วมกั บโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตโดยได้ร่วมให้สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคาประกาศ
เจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ทาให้ได้รับผลการ
ประเมินอยู่ระดับที่ 1
ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้พัฒนาและนานโยบายสู่การปฏิบัติตามแนวทาง
ที่บริษัทกาหนด และดาเนินการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจว่าการดาเนินงานของบริษัทที่มีความเสี่ยง
ต่อการคอร์รัปชั่น มีการสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานทุกระดับเพื่อให้ความรู้เกี่ยวนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมทั้งการดูแลให้มีการดาเนินการตามนโยบายและมีการ
ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายโดยคณะกรรมการบริ ษั ท อย่ า งน้ อ ยเป็ น ประจ าทุ ก ปี ทั้ ง นี้
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาปรับปรุงเพิ่มระดับ Anti-Corruption อย่างต่อเนื่อง จาก
การเข้ าร่ ว มกั บโครงการแนวร่ วมปฏิบั ติข องภาคเอกชนไทยในการต่ อต้า นการทุ จริ ต ทางสถาบั น
ไทยพั ฒ น์ ร่ ว มกั บ ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ( ก.ล.ต.)เป็ น
ผู้ ด าเนิ น การโครงการประเมิ น การด าเนิ น การเพื่ อ ความยั่ ง ยื น เรื่ อ ง Anti-Corruption Progress
Indicators ของบริษัทจดทะเบียนไทยประจาปี 2558 ส่งผลให้ในปี 2558 บริษัทได้รับผลประเมิน อยู่
ระดับที่ 3 ( Established )
ในปี 2559 บริษัทได้ยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
วั น ที่ 2 ธั น วาคม 2559 เพื่ อ ขอรั บ ประกาศนี ย บั ต รรั บ รองฐานะสมาชิ ก แนวร่ ว มปฏิ บั ติ ฯ จาก
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย ขณะนี้สถาบัน IOD อยู่
ระหว่างการตรวจสอบ ในปี 2560 คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต พิจารณาว่าบริษัทยังไม่ผ่านการรับรอง อย่างไรก็ดี ในปี2562 ทางบริษัทจะประกาศ
เจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ต่อไป
(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษั ท ฯ ได้ น าปฏิ ญ ญาสากลก าหนดแนวทางปฏิ บั ติ ไว้ ใ นจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และข้อบังคับ ของทาง
ราชการที่เกี่ยวข้อง และจริยธรรมกับการดาเนินธุรกิจ รวมทั้งระเบียบข้อบังคับของบริษัท เคารพต่อ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและยึดหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในการดาเนินธุรกิจ
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(4) การปฏิบัตติ ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 บริษัทฯ ปฏิบัติต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล
 บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับคุณค่าของพนักงาน ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน พัฒนาความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม มีพฤติกรรมที่เหมาะสม
 บริษัทฯ จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัย และปฏิบัตติ ่อพนักงานทุก
คนโดยเสมอภาค
 บริษัทฯ จัดให้มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ตาม
ความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน มีโอกาสก้าวหน้าใน
บริษัทฯ อย่างเป็นธรรม
 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจาก
พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
 บริษัทฯ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน การเปิดเผย
หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานสู่สาธารณะจะทาได้ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานผู้นั้น เว้นแต่ได้กระทาไปตามระเบียบของบริษัทฯหรือตาม
กฎหมาย
 มีการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางองค์กร รวมทั้งมีการกาหนด
เส้นทางการเติบโต (Career Path) และแผนสืบทอดตาแหน่งงาน (Succession Plan) ในตาแหน่งงาน
ที่สาคัญ
สร้างเสริมบรรยากาศที่ดีในการทางานเพื่ อให้เกิดขวัญและกาลังใจในการทางานของ
พนักงาน
(5) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษัทฯ มุ่งตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า ส่งมอบบริการที่ดีมี
คุณภาพ และความปลอดภัย ควบคู่กับการพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล โดยยึดค่านิยมองค์กร
ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) อาทิเช่น ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI , ระบบ
คุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA , มาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ISO 15189 :
2007) และมาตรฐานระบบคุณภาพอาหารสาหรับผู้ป่วย GMP/HACCP โดยนาระบบคุณภาพดังกล่าว
ข้างต้นมาพัฒนากระบวนการให้บริการ นอกจากนี้บริษัทฯ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและข้อ
ร้องเรียนจากผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพและบริการ พร้อมตอบสนองและดาเนินการอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้
ได้นาข้อเสนอแนะที่ได้รับมาเพื่อวางแผน พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดาเนินธุรกิจ ด้วยความปลอดภัยและคานึงถึงผลกระทบด้าน
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และกาหนดให้มีระบบการจัดการในระดับสากล ให้ความสาคัญและปฏิบัติ
ตามกฎหมาย นโยบาย มาตรฐาน และข้อกาหนดทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ในแต่ละพื้นที่ของบริษัท
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การอนุรักษ์การใช้พลังงานโดยกาหนดเป็นนโยบายด้านการจัดการพลังงาน สื่อสาร
ให้พนักงานทุกระดับทราบ และปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่โรงพยาบาลกาหนด นอกจากนี้
ยังได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาต่อยอดการดาเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทย กับกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล(ISO 50001)
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลและสถานประกอบการแห่งแรกในประเทศไทย ที่สามารถดาเนินการพัฒนาการจัด
การพลังงานจนประสบผลสาเร็จ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน (ISO 50001)
การควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยและด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ กฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. 2545 ส่วนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สานักงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข,
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2544 จากราช
กิจจานุเบกษา 11 มีนาคม 2545, พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535,
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกาหนดประเภทอาคารเป็นแหล่งกาเนิด
มลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้าเสียลงสู่แหล่งน้าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
ในปี 2562 บริษัทฯ มีการตรวจวิเคราะห์ค่าน้าระบบบาบัดน้าเสีย โดยห้องปฏิบัติการ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และบริษัท ALS Laboratory Group. Co., Ltd. ผลการตรวจวิเคราะห์
ค่าน้าระบบบาบัดน้าเสีย อยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานที่กาหนด
(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทฯ ถือเป็นสมาชิกหนึ่งในสังคม ให้ความสาคัญในการมีส่วนร่วมและสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม
นาไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาและบริการ
สังคมและชุมชนกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอและตอบสนอง
อย่างรวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อัน
เนื่องมาจากการดาเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ( ดูรายละเอียดข้อ 10.4)
(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนินงานที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
- ไม่มี –
10.3 การดาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม(ถ้ามี)
-ไม่มี-
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10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่ สังคมและสิ่งแวดล้อม
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
1. โครงการ Health Promotion
 โครงการคุณแม่คุณภาพ เป็นการบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่คุณแม่ตั้งครรภ์
และเตรียมความพร้อมในการดูแลลูกน้อยในครรภ์อย่างมีคณ
ุ ภาพ ซึ่ง
โรงพยาบาลจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นประจาทุกเดือน
 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออก เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจ และ
ป้องกัน ตัวเอง และคนในครอบครัวให้ห่างไกลจากไข้เลือดออก ทั้งใน
โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และชุมชนใกล้เคียง
 ให้ความรูเ้ รื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัด
ใหญ่
 ให้ความรูเ้ รื่องวัคซีนมะเร็งปากมดลูก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการลด
ความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากมดลูกในสตรี
 ให้ความรูเ้ รื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีวิต กับบริษัท
คู่สัญญา และประชาชนทั่วไป
 ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแก่ชุมชน โดยการออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น
และให้ความรูว้ ิธีการดูแลสุขภาพรวมถึงโภชนาการ กับหมู่บ้าน ชุมชน
ใกล้เคียง และบริษัทคู่สัญญา อาทิเช่น ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ,
ตรวจมะเร็งเต้านม,ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น,ตรวจคัดกรองมวลกระดูก
เบื้องต้น และตรวจวัดสายตา เป็นต้น
 บรรยายให้ความรู้เรื่องการล้างมือให้ถูกวิธี กับประชาชนทัว่ ไป และ
สถานศึกษา เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
 บรรยายให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม และการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดย
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในโรงพยาบาล บริษัทคู่สัญญา และชุมชน
 บรรยายให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร โรคอ้วนและกระดูกพรุน
โรคหลอดเลือดสมองและไมเกรน และการดูแลสุขภาพดวงตา เพือ่ ป้องกัน
และเฝ้าตรวจดูอาการด้วยตนเอง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในโรงพยาบาล
บริษัทคู่สัญญา และชุมชน
 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การปฎิบัติ การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมอันเป็นสาเหตุให้เกิดการปวดต้นคอ ปวดไหล่ และหลัง (Office
Syndrome) ทั้งพนักงานและลูกค้าทั่วไป
 จัดกิจกรรม ให้ความรู้เรื่อง “กินอยู่อย่างไรในวัยผู้สูงอายุ” โดยนักกาหนด
อาหาร พร้อมกับสาธิตการออกกาลังกายให้เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุ โดยนัก
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กายภาพบาบัด เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจการรู้เท่าทันโรคต่างๆ ในวัน
ผู้สูงอายุ ณ ชุมชนเทศบาลพระอินทราชา
โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและสังคม
 ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ครบรอบ 38 ปี จัดกิจกรรมโครงการ "แค่ให้ก็สุขใจ"
(ร่วมบริจาคโลหิต จานวน 38,000 มิลลิลิตร) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหา
และร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อ
ช่วยชีวติ เพื่อนมนุษย์ ซึ่งมีพนักงานร่วมบริจาคโลหิต จานวนโลหิตที่บริจาค
ทั้งสิ้น 51,750 มิลลิลิตร
 ร่วมรณรงค์การลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของ
พนักงานและร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม
 ร่วมรณรงค์การอนุรักษ์การใช้พลังงาน ในโรงพยาบาล
โครงการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 ซ้อมแผนรองรับการเกิดอุบัติภัยหมู่ ร่วมกับสถานประกอบการใกล้เคียง ชุมชน
และภาครัฐ
 ซ้อมแผนป้องกันเมื่อเกิดอัคคีภัย ในโรงพยาบาล ร่วมกับหน่วยบรรเทาสา
ธารณภัย เทศบาลนนทบุรี
 ซ้อมแผนป้องกันเมื่อเกิดอัคคีภัย ร่วมกับสถานประกอบการ และชุมชน
ใกล้เคียง
 บรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันและการอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย
 บรรยายและสาธิตวิธกี ารใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ร่วมกับสถานประกอบการ และ
ชุมชนใกล้เคียง
10.5 อบรมและพัฒนาความรูพ
้ นักงาน เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้กาหนดหลักสูตรการอบรมและ
พัฒนาความรู้เกีย่ วกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้กับพนักงานและผู้บริหารทุก
ระดับ โดยบรรจุอยู่ในแผนฝึกอบรมประจาปี 2562 ดังนี้
 อบรมจริยธรรมธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
 อบรมการดับเพลิงขั้นต้น
 อบรมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย
 อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
 อบรมนโยบายและระเบียบปฏิบัติ(Policy&Procedure) การป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อ(Prevention and Control of Infecttion)IPSG-5 Reduce
the risk of health care-acquired infection
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 อบรมนโยบายและระเบียบปฏิบัติ ประจาปี 2562 หมวด FMS และการจัด
การพลังงาน
 อบรมนโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านสารสนเทศ และการให้ IT Usage by
Appication
 จัดกิจกรรม NTV Safety Week โดยให้พนักงาน แพทย์และผู้บริหารทุก
ระดับ เข้าร่วมอบรม และพัฒนาความรู้ เกี่ยวกับ นโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ด้านคุณภาพ มาตรฐานการรักษาพยาบาล การบริการ ร และ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทางาน รวมถึงการอนุรักษ์พลังงาน และ
สิ่งแวดล้อม”
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญ ต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท ทั้งระดับ
บริหารและระดับปฏิบัติการ ได้มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ในการดาเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
ไว้ เป็นลายลั กษณ์อั กษรมี การควบคุมดู แลการใช้ ท รั พย์ สิน ของบริษั ท ให้เ กิ ด ประโยชน์ มี การแบ่ง แยกหน้ า ที่
ผู้ปฏิบัติงานผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อเกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่าง
เหมาะสม มี การควบคุมภายในทางด้า นการเงิ น มี ระบบรายงานทางการเงิ นเสนอผู้ บริห ารตามสายงานที่
รับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ในการสอดส่องการดาเนินงานของบริษัท
และแผนกตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงิน
สาคัญของบริษัทได้ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดอย่างมีประสิ ทธิภาพรวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท(Compliance Control) เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความ
เป็นอิสระจึงกาหนดให้รายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯให้ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมากได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
คุณภาพและความเสี่ยงองค์กร ทาหน้าที่ค้นหา ประเมิน และหามาตรการป้องกันความเสี่ยงของการดาเนิน
กิจการ ตลอดจนมีการติดตามกากับดูแลและรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทต่อไป
บริษัทฯได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและความเสี่ยงองค์กร เพื่อทาหน้าที่ในการจัด
ให้มีระบบบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และปรับปรุง พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีคุณภาพอย่าง
ต่อเนือ่ ง
11.1 ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 1/2563 เมื่ อ วั น ที่ 19 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 ซึ่ ง มี
คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมด้วยนั้น คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน ที่ใช้ในการบริหารงานและควบคุมภายใน ในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การ
ประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามสภาพปัจจุบันของ
กิจการ การดาเนินงานโดยรวมมีความโปร่งใสและมีการกากับดูแลกิจการที่ดีสามารถตรวจสอบได้
11.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สานักงาน
ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด ที่ได้ให้ความเห็นว่าไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญ
11.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้ แต่งตั้ง นาง เรณุกา บุ ญทองดี ดารงตาแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน เพื่อกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ฯ มีประสบการณ์งานตรวจสอบภายใน ในบริษัท
จดทะเบียนกว่า 5 ปี ได้รับวุฒิบัตร Certified Professional Internal Audit of Thailand (CPIAT) จาก
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ของบริษัทฯ มีความเหมาะสมที่
จะปฎิบัติหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่ง ตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
ภายในเป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
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12. รายการระหว่างกัน
บริษัท กาหนดนโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงและรายการระหว่างกันของบริษัท ที่ไม่เป็นไปตาม
การค้าทั่วไป จะต้องมีการขอความเห็นชอบว่ามีความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการทารายการต่อไป อย่างไรก็ตามในกรณีที่
รายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการระหว่างกันนั้นๆ คณะกรรมการตรวจสอบที่จะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบไม่ความ
ชานาญ บริษัทจะให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชีย่ วชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการบริษัท
หากบริษัทมีการทารายการทีเ่ กี่ยวโยงหรือรายการระหว่างกันอื่นๆที่เข้าข่ายตามข้อกาหนด และ/หรือ
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ บริษัทจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ในปี 2562 บริษัทไม่มีรายการที่เกี่ยวโยงและรายการระหว่างกันของบริษัท และมิได้มกี ารกระทาใดๆที่
เป็นการผิด ข้อกาหนด กฏ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับรายการทีเ่ กี่ยวโยงและรายการระหว่างกันโดยสรุปดังนี้
1. บริษัทไม่มีรายการทีเ่ ป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทั ที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
โดย
สามารถตรวจสอบข้อมูลจาก งบการเงินประจาปี 2562
2. บริษัทไม่มีกรณีที่เป็นการฝ่าฝืนและ/หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงและ
รายการระหว่างกันของบริษัท
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ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
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13. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
งบแสดงฐานะการเงิน
2562

(หน่วย : พันบาท)
2561
2560

สินทรัพย์หมุนเวียน

1,281,428

990,304

708,628

สินทรัพย์รวม

2,550,005

2,303,890

2,133,034

หนี้สินหมุนเวียน

270,491

228,039

229,296

หนี้สินรวม

324,809

266,605

286,448

ทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว

160,000

160,000

160,000

2,225,196

2,037,284

1,846,586

ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
2562

(หน่วย : พันบาท)
2561
2560

รำยได้จำกกำรรักษำพยำบำล

2,256,364

2,197,534

2,053,887

รำยได้รวม

2,292,053

2,215,494

2,068,513

ต้นทุนในกำรรักษำพยำบำล

1,489,478

1,438,617

1,374,930

6,782

7,328

6,367

277,340

293,667

252,970

4,672

4,801

4,477

1,778,272

1,744,414

1,638,745

กำไรก่อนภำษีเงินได้

513,781

471,080

429,768

ค่ำใช้จำ่ ยภำษีเงินได้

93,185

84,233

75,669

420,596

386,847

354,099

2.63

2.42

2.21

13.91

12.73

11.54

10.68

8.01

9.53

ส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

9.22

10.33

9.66

รำยได้คำ่ รักษำพยำบำล (%)

2.68

6.99

3.76

รำยได้รวม (%)

3.46

7.11

3.85

กำไรสุทธิ (%)

8.72

9.25

11.57

ค่ำใช้จำ่ ยในกำรขำย
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำร
ค่ำตอบแทนกรรมกำร
ค่ำใช้จำ่ ยรวม

กำไรสำหรับปี
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท)
มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น

อัตราการเจริญเติบโต
สินทรัพย์รวม (%)
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อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรำส่วนทุนหมุนเวียน (เท่ำ)

2562
4.74

2561
4.34

2560
3.09

อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว

4.47

4.05

2.85

อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด

1.30

1.26

1.30

อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ

22.26

20.77

20.35

ระยะเวลำเก็บหนีเ้ ฉลี่ย (วัน)

16.17

17.57

17.69

อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ

31.13

33.51

39.14

ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย

11.56

10.74

9.20

อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้

7.57

7.98

7.52

ระยะเวลำชำระหนี้

47.57

45.12

47.89

Cash Cycle

-19.84

-16.81

-21.00

อัตรำกำไรขั้นต้น (%)

2562
33.99

2561
34.53

2560
33.06

อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน (%)

22.77

21.44

20.92

อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรทำกำไร (%)

63.04

61.26

67.27

อัตรำกำไรสุทธิ (%)

18.64

17.60

17.24

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

19.73

19.92

20.06

อัตรำผลตอบแทนของสินทรัพย์ (%)

2562
21.17

2561
21.23

2560
21.06

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (%)

44.15

39.25

35.23

0.94

1.00

1.01

2562
0.15

2561
0.13

2560
0.16

-

-

-

1.05

1.06

0.92

60.39

60.10

60.00

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ (เท่ำ)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบี้ย (เท่ำ)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพัน (Cash Basis) (เท่ำ)
อัตรำกำรจ่ำยปันผล (%)
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14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
บทสรุป
บริษัท โรงพยำบำลนนทเวช จำกัด (มหำชน) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2562 บริษัทมี
กำไรสุทธิ 420.60 ล้ำนบำท เทียบกับปีที่ผ่ำนมำ กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 33.75 ล้ำนบำท คิดเป็น 8.72% จำกกำรที่
บริษัทมีรำยได้รวม 2,292.05 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 76.56 ล้ำนบำท คิดเป็น 3.46 % ในขณะที่ต้นทุนในกำร
รักษำพยำบำล 1,489.48 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 50.86 ล้ำนบำท คิดเป็น 3.54 % ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
284.12 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 17.60 ล้ำนบำท คิดเป็น 6.60 % ค่ำตอบแทนกรรมกำร 4.67 ล้ำนบำท ลดลง 0.13
ล้ำนบำท คิดเป็น 2.69 % และค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 93.18 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 8.95 ล้ำนบำท คิดเป็น 10.63%
ทั้งนี้รำยละเอียดและคำอธิบำยของผลกำรดำเนินงำนมีดังต่อไปนี้

14.1 ผลการดาเนินงานและความสามารถในการทากาไร
1. ผลการดาเนินงาน
1.1 รายได้ ในปี 2562 บริษัทมีรำยได้รวม จำนวน 2,292.05 ล้ำนบำท เปรียบเทียบกับปี 2561 มี
จำนวน 2,215.49 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 76.56 ล้ำนบำท คิดเป็น 3.46%
- รำยได้จำกกำรรักษำพยำบำล ปี 2562 จำนวน 2,256.36 ล้ำนบำท เปรียบเทียบกับปี 2561
มีจำนวน 2,197.53 ล้ำนบำท เพิม่ ขึ้น 58.83 ล้ำนบำท คิดเป็น 2.68% ประกอบด้วย
- รำยได้ผู้ป่วยนอก ปี 2562 มีจำนวน 1,259.67 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 59.29
ล้ำนบำท คิดเป็น 4.94%
- รำยได้ผู้ป่วยใน ปี 2562 มีจำนวน 996.69 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 0.46 ล้ำน
บำท คิดเป็น 0.05%
- รำยได้อื่น ปี 2562 จำนวน 35.69 ล้ำนบำท เปรียบเทียบกับปี 2561 มีจำนวน 17.96 ล้ำน
บำท เพิ่มขึ้น จำนวน 17.73 ล้ำนบำท คิดเป็น 98.72%
1.2 ต้นทุนในการรักษาพยาบาล ในปี 2562 บริษัทมีตน้ ทุนในกำรรักษำพยำบำลรวม จำนวน
1,489.48 ล้ำนบำท เปรียบเทียบกับปี 2561 มีจำนวน 1,438.62 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 50.86 ล้ำนบำท คิดเป็น
3.54%
สัดส่วนต้นทุนในกำรรักษำพยำบำลต่อรำยได้ค่ำรักษำพยำบำลปี 2562 เท่ำกับ 66.01%
เปรียบเทียบกับปี 2561 เท่ำกับ 65.47% จะเห็นว่ำสัดส่วนของปี 2562 เพิ่มขึ้นจำก ปี 2561 เท่ำกับ 0.54 %
1.3 ค่าใช้จ่ายในการขาย ในปี 2562 บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย จำนวน 6.78 ล้ำนบำท
เปรียบเทียบกับปี 2561 มีจำนวน 7.33 ล้ำนบำท ลดลง 0.55 ล้ำนบำท คิดเป็น 7.46%
1.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในปี 2562 บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรรวม จำนวน 277.34
ล้ำนบำท เปรียบเทียบกับปี 2561 มีจำนวน 259.20 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 18.14 ล้ำนบำท คิดเป็น 7.00%
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1.5 ค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2562 บริษัทมีคำ่ ตอบแทนกรรมกำร จำนวน 4.67 ล้ำนบำท
เปรียบเทียบกับปี 2561 มีจำนวน 4.80 ล้ำนบำท ลดลง 0.13 ล้ำนบำท คิดเป็น 2.70%
1.6 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ในปี 2562 บริษัทมีคำ่ ใช้จ่ำยภำษีเงินได้ จำนวน 93.18 ล้ำนบำท
เปรียบเทียบกับปี 2561 มีจำนวน 84.23 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 8.95 ล้ำนบำท คิดเป็น 10.63%
2. ความสามารถในการทากาไร
2562
อัตรำกำไรขั้นต้น (%)
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน (%)
อัตรำกำไรสุทธิ (%)
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

33.99
22.77
18.64
19.73

2561
34.53
21.44
17.60
19.92

2560
33.06
20.92
17.24
20.06

จำกข้ำงต้นจะเห็นว่ำ ในปี 2562 บริษัทมีอตั รำกำไรสุทธิ เท่ำกับ 18.64% เปรียบเทียบกับ
ปี 2561 เท่ำกับ 17.60% เพิ่มขึ้น 1.04% เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำรเติบโตของรำยได้เพิ่มขึ้น และมีกำรบริหำร
จัดกำรต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. ประสิทธิภาพในการดาเนินการ

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์(%)
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร(%)
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์(%)

2562
21.17
44.15
0.94

2561
21.23
39.25
1.00

2560
21.06
35.23
1.01

ประสิทธิภำพในกำรดำเนินกำรของบริษัทในปี 2562 บริษัทมีอัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ และ
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ใกล้เคียงกับปี 2561 ส่วนอัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวรเพิ่มขึ้น จำก ปี 2561
เท่ำกับ 4.90 % เนื่องจำกบริษัทมีกำรบริหำรจัดกำรสินทรัพย์ถำวรอย่ำงคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพสูงสุด ทำให้
บริษัทมีผลประกอบกำรที่ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
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14.2 ฐานะทางการเงิน
1. โครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีสัดส่วนดังนี้
สินทรัพย์หมุนเวียน

50.25 หนี้สินหมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

49.75 หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมสินทรัพย์

100.00

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

10.61
2.13
87.26
100.00

โครงสร้ำงเงินทุนของบริษัทมีสว่ นประกอบ กล่ำวคือมีอัตรำส่วนสินทรัพย์ : หนี้สิน + ส่วนของ
ผู้ถือหุ้นของบริษัท มีสัดส่วนเป็น 100.00 : 12.74 + 87.26 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนที่ต้องชำระอยู่ ร้อยละ
12.74
เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัท
สำหรับสินทรัพย์ที่บริษัทมีกรรมสิทธิ์นั้นแบ่งเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียน ในอัตรำร้อยละ 50.25 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอัตรำร้อยละ 49.75
2. สินทรัพย์
ส่วนประกอบของสินทรัพย์
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีจำนวน 2,550.00 ล้ำนบำท เปรียบเทียบกับสิ้นปี
2561 มีจำนวน 2,303.89 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 246.11 ล้ำนบำท คิดเป็น 10.68% โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงดังนี้
2.1 สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีจำนวน 1,281.43 ล้ำนบำท คิดเป็น
50.25 % ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2561 มี จำนวน 990.30 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 291.13 ล้ำนบำท
คิดเป็น 29.40% มีรำยละเอียดดังนี้
2.1.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีจำนวน 49.59 ล้ำนบำท
คิดเป็น 1.94% ของสินทรัพย์รวม
2.1.2 เงินลงทุนชั่วครำว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ประกอบด้วย เงินลงทุนในกองทุนเปิด
หลักทรัพย์เพื่อค้ำ และเงินฝำกประจำธนำคำร รวม 986.19 ล้ำนบำท คิดเป็น 38.67% ของสินทรัพย์รวม
เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2561 มีจำนวน 732.13 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 254.06 ล้ำนบำท คิดเป็น 34.70% เป็นกำร
เพิ่มขึ้นในส่วนของเงินฝำกประจำธนำคำร
2.1.3 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีจำนวน 172.63 ล้ำนบำท คิด
เป็น 6.77% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2561 มีจำนวน 159.56 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 13.07 ล้ำน
บำท คิดเป็น 8.19%
2.1.4 สินค้ำคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีจำนวน 48.88 ล้ำนบำท คิดเป็น 1.92%
ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2561 มีจำนวน 46.83 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 2.05 ล้ำนบำท คิดเป็น
4.37% ประกอบด้วย ยำ เวชภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลืองทำงกำรแพทย์
2.1.5 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีจำนวน 24.14 ล้ำนบำท คิดเป็น 0.95%
ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2561 มีจำนวน 19.21 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 4.93 ล้ำนบำท คิดเป็น
25.64%
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2.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีจำนวน 1,268.58 ล้ำนบำท คิดเป็น
49.75% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2561 มีจำนวน 1,313.59 ล้ำนบำท ลดลง 45.01 ล้ำนบำท
คิดเป็น 3.43% มีรำยละเอียดดังนี้
2.2.1 หลักทรัพย์เผื่อขำย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีจำนวน 8.68 ล้ำนบำท คิดเป็น 0.34 %ของ
สินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิน้ ปี 2561 มีจำนวน 7.54 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 1.14 ล้ำนบำท คิดเป็น 15.18%
เป็นผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำกกำรเปลีย่ นแปลงมูลค่ำของเงินลงทุนหลักทรัพย์เผื่อขำยทีเ่ พิ่มขึน้
2.2.2 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีจำนวน 1,237.46 ล้ำนบำท
คิดเป็น 48.53% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2561 มีจำนวน 1,279.07 ล้ำนบำท ลดลง 41.61
ล้ำนบำท คิดเป็น 3.25%
2.2.3 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีจำนวน 8.26 ล้ำนบำท คิดเป็น 0.32 %
ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2561 มีจำนวน 11.81 ล้ำนบำท ลดลง 3.55 ล้ำนบำท คิดเป็น
30.09%
2.2.4 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีจำนวน 10.02 ล้ำนบำท
คิดเป็น 0.39 % ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2561 มีจำนวน 6.55 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 3.47 ล้ำน
บำท คิดเป็น 52.93%
2.2.5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีจำนวน 4.16 ล้ำนบำท คิดเป็น
0.16 % ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2561 มีจำนวน 8.61 ล้ำนบำท ลดลง 4.45 ล้ำนบำท คิด
เป็น 51.68%
3. หนี้สิน
ส่วนประกอบของหนี้สนิ
หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีจำนวน 324.81 ล้ำนบำท เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2561
มีจำนวน 266.61 ล้ำนบำท ลดลง 58.20 ล้ำนบำท คิดเป็น 21.83% โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สำคัญ ดังนี้
3.1 หนี้สนิ หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีจำนวน 270.49 ล้ำนบำท คิดเป็น 10.61%
ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2561 มีจำนวน 228.04 ล้ำนบำท ลดลง 42.45 ล้ำนบำท คิดเป็น
18.62% มีรำยละเอียดดังนี้
3.1.1 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีจำนวน 197.65 ล้ำนบำท คิด
เป็น 7.75% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2561 มีจำนวน 177.66 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 19.99 ล้ำนบำท
คิดเป็น 11.25%
3.1.2 เจ้ำหนี้ค่ำสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีจำนวน 15.47 ล้ำนบำท คิดเป็น 0.61%
ของสินทรัพย์รวมเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2561 มีจำนวน 5.62 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 9.85 ล้ำนบำท คิดเป็น
175.16%
3.1.3 ภำษีเงินได้นิติบคุ คลค้ำงจ่ำย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีจำนวน 50.45 ล้ำนบำท คิด
เป็น 1.98% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2561 มี จำนวน 38.42 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 12.03 ล้ำนบำท
คิดเป็น 31.31%
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3.1.4 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีจำนวน 6.93 ล้ำนบำท คิดเป็น 0.27%
ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2561 มี จำนวน 6.34 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 0.59 ล้ำนบำท คิดเป็น 9.30%
3.2 หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีจำนวน 54.32 ล้ำนบำท คิดเป็น 2.13% ของ
สินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิน้ ปี 2561 มีจำนวน 38.57 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 15.75 ล้ำนบำท คิดเป็น
40.83% เป็นกำรตัง้ สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน ซึง่ เป็นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำน และ
เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2562 พระรำชบัญญัตคิ ุ้มครองแรงงำนฉบับใหม่ได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ กำหนด
อัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจ้ำงเลิกจ้ำง สำหรับลูกจ้ำงซึ่งทำงำนติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้ รับ
ชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย 400 วันสุดท้ำย กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวถือเป็นกำรแก้ไขโครงกำร
สำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนและมีผลกระทบให้บริษัทมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำนเพิม่ ขึ้น (หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 12)

14.3 คุณภาพของสินทรัพย์
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีจำนวน 172.63 ล้ำนบำท คิดเป็น 6.77 %
ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2561 มีจำนวน 159.56 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 13.07 ล้ำนบำท คิดเป็น
8.19% ทั้งนี้บริษัทตัง้ สำรอง ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับลูกหนีก้ ำรค้ำที่คำดว่ำจะเรียกเก็บไม่ได้ โดยพิจำรณำ
จำกอำยุลูกหนีเ้ ป็นเกณฑ์ ในปี 2562 บริษัท บันทึกตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 3.27 ล้ำนบำท
สินค้ำคงเหลือประกอบด้วย ยำ เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลืองทำงกำรแพทย์ บริษัทแสดงมูลค่ำใน
รำคำทุน หรือรำคำตลำดที่ตำกว่
่ ำ และได้มีกำรคัดแยกสินค้ำล้ำสมัย และเสื่อมสภำพออกแล้ว
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
มูลค่าที่ได้มา
ที่ดิน
อำคำรและสิง่ ปลูกสร้ำง
เครื่องมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์
ยำนพำหนะ
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
เครื่องใช้สำนักงำน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้
สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง
รวมที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์

575.21
1,081.14
694.52
29.34
81.23
66.80
115.50
30.88
32.09
2,706.71
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(หน่วย:ล้านบาท)
ค่าเสื่อมราคา
สุทธิ
สะสม
0
575.21
774.44
306.70
442.84
251.68
14.47
14.87
73.26
7.97
55.23
11.57
86.13
29.37
22.88
8.00
0
32.09
1,469.25
1,237.46
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บริษัทบันทึกทีด่ ิน อำคำร และอุปกรณ์ ในรำคำทุน โดยไม่ได้มีกำรปรับมูลค่ำของทีด่ นิ อำคำร และ
อุปกรณ์ แต่อย่ำงใด ทั้งนี้เนื่องจำก บริษัทได้วิเครำะห์ในเรื่องของกำรด้อยค่ำแล้ว เห็นว่ำมูลค่ำที่บันทึกเป็นมูล
ค่ำที่เหมำะสม
บริษัทมีอัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เท่ำกับ 44.15%เปรียบเทียบ
กับสิ้นปี 2561 เท่ำกับ 39.25% เพิ่มขึ้น 4.90%

14.4 สภาพคล่อง
บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีจำนวน 49.59 ล้ำนบำท
คิดเป็น 1.94% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2561 มีจำนวน 32.57 ล้ำนบำท เพิม่ ขึ้น 17.02 ล้ำนบำท
คิดเป็น 52.25% โดยมีรำยละเอียดกำรได้มำและใช้ไปของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ที่สำคัญดังนี้
บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 จำนวน 405.72
ล้ำนบำท เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2561 มีจำนวน 375.88 ล้ำนบำท ลดลง 29.84 ล้ำนบำท คิดเป็น 7.94%
สำเหตุจำก
ในปี 2562 บริษัท มีกำไรก่อนภำษีเงินได้ จำนวน 513.78 ล้ำนบำท
- ปรับกระทบกำไรก่อนภำษีเงินได้เป็นเงินสดรับจำกกำรดำเนินงำน จำนวน 159.23 ล้ำนบำท
เนื่องจำกมีปรับรำยกำร ค่ำเสื่อมรำคำ , ค่ำใช้จ่ำยรอตัดบัญชีตัดจำหน่ำย, ค่ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่ำย,
ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปิด , ขำดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพือ่ ค้ำ ,
หนี้สงสัยจะสูญ และค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
- ปรับกระทบกำไรก่อนภำษีเงินได้เป็นเงินสดจ่ำยจำกกำรดำเนินงำน จำนวน 7.71 ล้ำนบำท
เนื่องจำกมีปรับรำยกำร กำไรจำกกำรจำหน่ำยอุปกรณ์ , เงินปันผลรับ และดอกเบี้ยรับ
- กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์และ หนี้สิน
ดำเนินงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีจำนวน 665.30 ล้ำนบำท เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2561 มีจำนวน
651.99 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 13.31 ล้ำนบำท หักกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 272.30
ล้ำนบำท และกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำเนินงำนเพิม่ ขึ้น จำนวน 12.72 ล้ำนบำท ทำให้เงิน
สดรับจำกกิจกรรมดำเนินงำน มีจำนวน 405.72 ล้ำนบำท และจ่ำยภำษีเงินได้ จำนวน 84.85 ล้ำนบำท และรับ
ดอกเบี้ย 3.03 ล้ำนบำท
บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปสุทธิในกิจกรรมลงทุนในสินทรัพย์ต่ำงๆ จำนวน 73.27 ล้ำนบำท
เนื่องจำกลงทุนอำคำร สถำนที่ และอุปกรณ์เครื่องมือทำงกำรแพทย์
บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงินจำนวน 233.60 ล้ำนบำท เป็นกำรจ่ำยเงินปันผล
บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินในแต่ละปีดังนี้
- อัตรำส่วนสภำพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เท่ำกับ 4.74 เท่ำ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ สิ้น
ปี 2561 เท่ำกับ 4.34 เท่ำ
- อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เท่ำกับ 22.26 เท่ำ เพิ่มขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2561 เท่ำกับ 20.77 เท่ำ
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- ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 อยู่ที่ 16.17 วัน ลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561 อยู่
ที่ 17.57 แสดงให้เห็นว่ำบริษัทมีกำรบริหำรจัดกำรเรียกเก็บหนี้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
- อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เท่ำกับ 31.13 เท่ำ ลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับสิ้น ปี 2561 เท่ำกับ 33.51 เท่ำ
- ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 อยู่ที่ 11.56 วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสิ้นปี
2561 อยู่ที่ 10.74 วัน แสดงให้เห็นว่ำบริษัทมีกำรบริหำรสินค้ำคงเหลือได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
- อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เท่ำกับ 7.57 เท่ำ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ
สิ้น ปี 2561 เท่ำกับ 7.98 เท่ำ
- ระยะเวลำชำระหนี้เฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 อยู่ที่ 47.57 วัน เพิม่ ขึ้นเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561
อยู่ที่ 45.12 วัน
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
เรียน ท่านผู้ถือหุน้
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินของ บริษัท โรงพยำบำลนนทเวช จำกัด (มหำชน) ซึ่งงบ
กำรเงินดังกล่ำวจัดทำขึ้นตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป

โดยได้มีกำรพิจำรณำนโยบำยกำรบัญชีที่เหมำะสม

และถือปฏิบัติอย่ำงสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินจิ อย่ำงระมัดระวังและหลักกำรประมำณกำรที่สมเหตุสมผลในกำร
จัดทำงบกำรเงิน รวมทั้งให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่ำงเพียงพอและโปร่งใสในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป
คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ีและดำรงรักษำไว้ซึ่งระบบบริหำรควำมเสี่ยงและกำร
ควบคุมภำยในเพื่อให้มั่นใจได้วำ่ มีกำรบันทึกข้อมูลทำงบัญชีอย่ำงถูกต้องครบถ้วน ทันเวลำ และเพียงพอที่จะ
ดำรงรักษำไว้ซงึ่ ทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรดำเนินกำรที่ผิดปกติอย่ำงมีนัยสำคัญ
คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ เพื่อทำหน้ำที่กำกับดูแล
สอบทำนควำมน่ำเชื่อถือและควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน รวมทั้งประเมินระบบกำรควบคุมภำยในและ
กำรตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิภำพ

โดยควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรำกฏใน

รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรำยงำนประจำปีนี้แล้ว
คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ

สำมำรถให้

ควำมเชื่อมั่นได้วำ่ งบกำรเงินของ บริษัท โรงพยำบำลนนทเวช จำกัด (มหำชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2562 แสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสด ถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมหลักกำร
บัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผู้สอบบัญชี ได้ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ใน
รำยงำนประจำปีนี้แล้ว

นำงพร้อมพรรณ ศิรพิ ัฒน์
ประธำนกรรมกำร
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัท โรงพยำบำลนนทเวช จำกัด (มหำชน) ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วน
ของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงสรุป
นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงินของบริษัท โรงพยำบำลนนทเวช จำกัด
(มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสด สำหรั บปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้
กล่ำวไว้ใ นวรรคควำมรับผิ ดชอบของผู้สอบบัญ ชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ ำ
ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำกบริษัทตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีที่กำหนดโดย
สภำวิชำชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมควำม
รับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตำมข้อกำหนดเหล่ำนี้ ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่
ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น ของข้ำพเจ้ำ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่องต่ำงๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชำชีพของ ข้ำพเจ้ำในกำรตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่องเหล่ำนี้มำพิจำรณำ
ในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินโดยรวม และในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้
แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับเรื่องเหล่ำนี้
ควำมครบถ้วนของกำรรับรู้รำยได้ค่ำรักษำพยำบำลผู้ป่วยใน
กำรรับรู้รำยได้ค่ำรักษำพยำบำลสำหรับผู้ป่วยในที่รับกำรรักษำอยู่ ณ วันสิ้นปี โดยบริษัทจะนำ
ข้อมูลกำรใช้ทรัพยำกรจำกฐำนระบบของบริษัท มำเป็นข้อมูลในกำรบันทึกรำยได้ค่ำรักษำพยำบำลผู้ป่วย
ใน ซึ่งมีผลต่อควำมถูกต้องและครบถ้วนในกำรบันทึกรำยได้ค่ำรักษำพยำบำลผู้ป่วยใน
ข้ำพเจ้ำได้เข้ำทำกำรประเมินและทดสอบเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบรำยได้ ลูกหนี้ และ
กำรรับชำระ รวมถึงกำรทดสอบกำรรับชำระเงินหลังวันสิ้นงวดสำหรับค่ำรักษำพยำบำลผู้ป่วยในที่รับกำร
รักษำอยู่ ณ วันสิ้นปี เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยได้ค่ำรักษำพยำบำลสำหรับผู้ป่วยในที่รับกำรรักษำอยู่ ณ วันสิ้น
ปีบันทึกครบถ้วน
จำกผลกำรทดสอบข้ำงต้นให้ผลเป็นที่น่ำพอใจ และข้ำพเจ้ำเห็นว่ำรำยได้ค่ำรักษำพยำบำล
ผู้ป่วยในมีกำรบันทึกครบถ้วนและเหมำะสมแล้ว
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ข้อมูลอื่น
ผู้บ ริห ำรเป็ นผู้ รับ ผิดชอบต่อข้ อมูลอื่น ข้อมูล อื่น ประกอบด้วย ข้อมูล ซึ่งรวมอยู่ใ นรำยงำน
ประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินและรำยงำนของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรำยงำนประจำปีนั้น ซึ่งข้ำพเจ้ำได้รับ
ข้อมูลอื่นฉบับเตรียมเผยแพร่ก่อนวันที่ในรำยงำนผู้สอบบัญชีนี้
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ควำมเชื่อมั่นต่อ
ข้อมูลอื่น
ควำมรั บ ผิ ด ชอบของข้ ำ พเจ้ ำที่ เ กี่ ย วเนื่ องกั บ กำรตรวจสอบงบกำรเงิน คื อ กำรอ่ ำ นและ
พิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นมีควำมขัดแย้งที่มีสำระสำคัญกับงบกำรเงินหรือกับควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบ
ของข้ำพเจ้ำ หรือปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญหรือไม่ หำก
ในกำรปฏิ บั ติ งำนดัง กล่ ำว ข้ ำ พเจ้ ำ สรุ ป ได้ ว่ำ ข้ อ มูล อื่น มีก ำรแสดงข้ อมูล ที่ ขั ดต่ อข้ อเท็ จ จริ ง อัน เป็ น
สำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำต้องรำยงำนข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ข้ำพเจ้ำไม่พบว่ำเรื่องดังกล่ำวที่ต้องรำยงำนหรือ
ปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นฉบับเตรียมเผยแพร่มีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญหรือไม่
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมที่ควร
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำ
จำเป็น เพื่อให้สำมำรถจัดทำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญ
ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษัทในกำร
ดำเนินงำนต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกำร
ดำเนิ น งำนต่อเนื่ อง เว้ นแต่ผู้บ ริ หำรมีควำมตั้งใจที่จ ะเลิ กบริ ษัท หรือหยุ ดดำเนิ น งำนหรื อไม่ส ำมำรถ
ดำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำร
เงินของบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ ำพเจ้ ำมีวัตถุ ประสงค์เพื่อให้ ไ ด้ควำมเชื่ อมั่นอย่ำงสมเหตุส มผลว่ำงบ
กำรเงินโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำก
กำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำม
เชื่ อมั่นอย่ ำงสมเหตุส มผลคือควำมเชื่ อมั่น ในระดับ สู ง แต่ไม่ไ ด้เป็น กำรรั บ ประกั น ว่ ำกำรปฏิบั ติงำน
ตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี จะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญที่
มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด และถือว่ำมีสำระสำคัญ
เมื่อคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกัน จะ
มีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้
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ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำได้ใช้ดุลยพินิจและกำร
สังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำรวมถึง
 ระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ จริงอันเป็นสำระสำคัญ ในงบ
กำรเงิน ไม่ว่ ำจะเกิ ดจำกกำรทุ จ ริ ตหรื อข้ อผิ ดพลำด ออกแบบและปฏิ บั ติงำนตำมวิ ธี ก ำร
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและ
เหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จ จริงอันเป็ นสำระส ำคัญ ซึ่ งเป็ นผลมำจำกกำรทุ จ ริตจะสู งกว่ ำควำมเสี่ ย งที่ เกิดจำก
ข้ อ ผิ ด พลำด เนื่ อ งจำกกำรทุ จ ริ ต อำจเกี่ ย วกั บ กำรสมรู้ ร่ ว มคิ ด กำรปลอมแปลงเอกสำร
หลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริงหรือกำร
แทรกแซงกำรควบคุมภำยใน
 ทำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำร
ตรวจสอบที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อ
ควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของบริษัท
 ประเมิน ควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบั ญ ชี ที่ ผู้ บ ริ ห ำรใช้ แ ละควำมสมเหตุส มผลของ
ประมำณกำรทำงบัญชีและกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหำร
 สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องของ
ผู้บริหำรและ จำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่
เกี่ ย วกั บ เหตุ ก ำรณ์ ห รื อ สถำนกำรณ์ ที่ อ ำจเป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด ข้ อ สงสั ย อย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ ต่ อ
ควำมสำมำรถของบริษัทในกำรดำเนินงำนต่อเนื่องหรือไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำมีควำมไม่
แน่นอนที่มีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำต้องกล่ำวไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ โดยให้
ข้อสังเกตถึงกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้ำกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวไม่
เพียงพอ ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กับหลักฐำนกำร
สอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์
หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
 ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลว่ำ
งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ ในรู ปแบบที่ทำให้มีกำรน ำเสนอข้ อมูลโดยถู กต้อง
ตำมที่ควรหรือไม่
ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลในเรื่องต่ำงๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึง
ข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบกำรควบคุมภำยใน หำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของ
ข้ำพเจ้ำ
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ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้ ำ ที่ในกำรกำกับ ดูแลว่ำ ข้ำพเจ้ ำได้ปฏิ บัติตำมข้ อกำหนด
จรรยำบรรณที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ควำมเป็ น อิ ส ระ และได้ สื่ อ สำรกั บ ผู้ มี ห น้ ำ ที่ ใ นกำรก ำกั บ ดู แ ลเกี่ ย วกั บ
ควำมสัมพัน ธ์ ทั้งหมดตลอดจนเรื่ องอื่น ซึ่งข้ ำพเจ้ ำเชื่อว่ ำมีเหตุผ ลที่บุ คคลภำยนอกอำจพิจ ำรณำว่ ำ
กระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำ และมำตรกำรที่ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้ำพเจ้ำขำดควำมเป็น
อิสระ
จำกเรื่องที่สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ที่มีนัยสำคัญ
ที่สุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบัน และกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้
อธิบำยเรื่องเหล่ำนี้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะ
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่อง
ดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระทำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมี
ผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสำธำรณะจำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว
(ดร.ปรีชำ สวน)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 6718

19 กุมภำพันธ์ 2563
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บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์
หน่วย : บำท
หมายเหตุ

2562

2561

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

3.2 และ 4

49,589,425

32,572,567

เงินลงทุนชัว่ ครำว
เงินลงทุนในกองทุนเปิด

3.3 และ 5.1

139,302

505,668,461

หลักทรัพย์เพื่อค้ำ

3.3 และ 5.2

1,053,981

1,464,164

เงินฝำกประจำธนำคำร

3.3 และ 5.3

985,000,000

225,000,000

986,193,283

732,132,625

รวมเงินลงทุนชัว่ ครำว
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

3.4 และ 6

172,632,003

159,555,731

สินค้ำคงเหลือ

3.5 และ 7

48,875,501

46,831,872

ค่ำใช้จำ่ ยจ่ำยล่วงหน้ำ

17,780,597

16,773,773

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ

6,357,409

2,437,889

24,138,006

19,211,662

1,281,428,218

990,304,457

8,680,461

7,536,292

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หลักทรัพย์เผื่อขำย

3.3 และ 5.4

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

3.6 และ 8

1,237,455,629

1,279,071,991

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

3.7 และ 9

8,257,395

11,810,681

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

3.8 และ 16

10,020,038

6,552,094

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

3.9 และ 10

4,162,987

8,614,075

1,268,576,510

1,313,585,133

2,550,004,728

2,303,889,590

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนี้สนิ และส่วนของผู้ถือหุ้น
หน่วย : บำท
2562

2561

197,645,972
15,468,657
50,447,988
6,928,688

177,656,373
5,621,598
38,421,033
6,339,782

270,491,305

228,038,786

54,317,642

38,566,626

54,317,642

38,566,626

รวมหนี้สิน

324,808,947

266,605,412

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสำมัญ 160,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท

160,000,000

160,000,000

160,000,000

160,000,000

172,000,000

172,000,000

16,000,000
1,870,429,250
6,766,531

16,000,000
1,683,432,982
5,851,196

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

2,225,195,781

2,037,284,178

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

2,550,004,728

2,303,889,590

หมายเหตุ
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เจ้ำหนีค้ ่ำสินทรัพย์
ภำษีเงินได้นิติบุคคลค้ำงจ่ำย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

11

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน

3.12 และ 12

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

ทุนที่ออกและชำระแล้ว
หุ้นสำมัญ 160,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสำรองตำมกฎหมำย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอื หุ้น

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปีสนิ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บำท
หมายเหตุ

2562

2561

รำยได้
รำยได้จำกกำรรักษำพยำบำล

2,256,364,233

2,197,533,758

35,689,289

17,960,237

รวมรำยได้

2,292,053,522

2,215,493,995

ต้นทุนในกำรรักษำพยำบำล

1,489,478,284

1,438,616,998

6,781,768

7,328,430

277,340,270

259,195,114

รำยได้อื่น

ค่ำใช้จำ่ ย

ค่ำใช้จำ่ ยในกำรขำย
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำร
ขำดทุนจำกกำรตัดจ่ำยงำนระหว่ำงก่อสร้ำง

8

-

34,472,190

ค่ำตอบแทนกรรมกำร

14

4,672,000

4,801,000

15

1,778,272,322

,744,413,732

513,781,200

471,080,263

93,184,932

84,233,032

420,596,268

386,847,231

รวมค่ำใช้จำ่ ย
กำไรก่อนภำษีเงินได้
ค่ำใช้จำ่ ยภำษีเงินได้

3.10 และ 16

กำไรสำหรับปี
92

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจาปี 2562

กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น :ผลกำไร(ขำดทุน)จำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขำย
ภำษีเงินได้เกีย่ วกับผลต่ำงจำกกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
ผลกำไร(ขำดทุน)จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย - สุทธิจำก
ภำษี
ปรับปรุงผลกำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
สำหรับโครงกำรผลประโยชน์ของพนักงำน
12 และ
16
องค์ประกอบของภำษีเงินได้ผลกำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัยสำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์ของพนักงำน - สุทธิจำกภำษี
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจำกภำษี
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำไรต่อหุ้น

1,144,169

(859,731)

(228,834)

171,946

915,335

(687,785)

-

21,673,433

-

(4,334,686)

-

17,338,747

915,335

16,650,962

421,511,603

403,498,193

2.63

2.42

3.11

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน
จำนวนหุ้นสำมัญที่ใช้ในกำรคำนวณกำไรต่อหุ้น 160,000,000 หุ้น

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

93

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจาปี 2562

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2561
ผลกำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัยสำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์ของพนักงำน-สุทธิจำกภำษี
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2561
เงินปันผลจ่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2562
เงินปันผลจ่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

14

14

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

หน่วย : บำท
กำไรสะสม
ทุนสำรองตำมกฏหมำย ยังไม่ได้จัดสรร

ทุนที่ออกและ
ชำระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่ำ
หุ้น

160,000,000
-

172,000,000
-

16,000,000
-

160,000,000
160,000,000

172,000,000
172,000,000

16,000,000
16,000,000

1,492,047,004
386,847,231

องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
กำไร(ขำดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนเผื่อขำย
6,538,981
(687,785)

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

1,846,585,985
386,159,446

17,338,747
404,185,978
(212,800,000)
1,683,432,982
420,596,268
(233,600,000)
1,870,429,250

(687,785)
5,851,196
915,335
6,766,531

17,338,747
403,498,193
(212,800,000)
2,037,284,178
421,511,603
(233,600,000)
2,225,195,781
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บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสนิ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บำท
2562
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กำไรก่อนภำษีเงินได้
ปรับกระทบกำไรก่อนภำษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่ำย)จำกกำรดำเนินงำน
ค่ำเสื่อมรำคำ
ค่ำใช้จำ่ ยรอตัดบัญชีตัดจำหน่ำย
ค่ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตดั จำหน่ำย
ขำดทุนจำกกำรตัดจ่ำยงำนระหว่ำงก่อสร้ำง
ขำดทุนจำกสินค้ำคงเหลือเสื่อมสภำพ
ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
กำไรจำกกำรจำหน่ำยอุปกรณ์
หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ค่ำใช้จำ่ ยผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของ
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงำน
กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดำเนินงำน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินฝำกประจำธนำคำร
เงินลงทุนในกองทุนเปิด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
สินค้ำคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำเนินงำนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เจ้ำหนีค้ ่ำสินทรัพย์
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
เงินสดรับจำกกิจกรรมดำเนินงำน

2561

513,781,200

471,080,263

128,703,411
4,172,327
4,067,186
1,773,586
410,183
(109,170)
549,105
(328,217)
(7,268,517)
19,551,316

129,315,291
2,691,142
4,269,949
34,472,190
30,551
2,582,645
453,580
(134,608)
343,892
(219,667)
(105,796)
(816,511)
8,035,213

665,302,410

651,998,134

(760,000,000)
503,755,573
(13,625,377)
(2,043,629)
(673,448)
278,761

(225,000,000)
(21,381,832)
(11,144,231)
(7,843,960)
(1,373,947)
(2,657,374)

19,379,703
(3,444,857)
588,906
(3,800,300)
405,717,742

(2,484,968)
747,747
(34,815)
(4,946,350)
375,878,404
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รับดอกเบี้ย
จ่ำยภำษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน

3,025,621
(84,854,755)
323,888,608

187,758
(87,500,456)
288,565,706

(74,556,337)

55,925,752)

966,370

598,894

-

(3,049,500)

เงินสดรับจำกเงินปันผล

318,217

105,796

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(73,271,750)

(58,270,562)

-

-

(233,600,000)

(212,800,000)

(233,600,000)

(212,800,000)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ

17,016,858

17,495,144

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 1 มกรำคม

32,572,567

15,077,423

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม

49,589,425

32,572,567

ผลกำไร(ขำดทุน)ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เผื่อขำย

1,144,169

(859,731)

อำคำรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจำกเจ้ำหนี้ค่ำสินทรัพย์

12,778,016

1,237,470

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจำกเจ้ำหนี้คำ่ สินทรัพย์

513,900

-

อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจำกเงินประกันผลงำน

609,896

1,363,221

10,000

-

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง

-

4,334,686

สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนลดลง

-

(21,673,433)

กำไรสะสมเพิ่มขึ้น

-

17,338,747

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
อำคำรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยอุปกรณ์
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
จ่ำยคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
จ่ำยเงินปันผล
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
รำยกำรที่มิใช่เงินสด ประกอบด้วย

เงินปันผลค้ำงรับ
ผลกระทบจำกกำรปรับปรุงประมำณกำรผลประโยชน์ของพนักงำน

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 สถำนะของบริษัท

เป็นนิติบุคคลจัดตัง้ ขึ้นตำมกฎหมำยไทยและจดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.2 สถำนที่ตั้งบริษัท
สำขำ
1.3 ลักษณะธุรกิจ

เลขที่ 432 ถนนงำมวงศ์วำน ตำบลบำงเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เลขที่ 530 ถนนรัตนำธิเบศร์ ตำบลบำงกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โรงพยำบำล

2. เกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
2.1 งบกำรเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกโดยสภำวิชำชีพ
บัญชี ภำยใต้พระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543 และตำม
ประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปี
บัญชีปัจจุบัน ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติแล้ว ดังนี้
มาตรฐานการบัญชี
1. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง กำรนำเสนองบกำรเงิน
2. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง สินค้ำคงเหลือ
3. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง งบกระแสเงินสด
4. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและ
ข้อผิดพลำด
5. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
6. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง ภำษีเงินได้
7. ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
8. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง สัญญำเช่ำ
9. ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
10. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง กำรบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล
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11. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561)

เรื่อง

12. ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2561)
13. ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561)
14. ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2561)
15. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561)
16. ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561)
17. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561)
18. ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2561)
19. ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2561)
20. ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561)
21. ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561)
22. ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561)
23. ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561)
24. ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2561)

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ
ต้นทุนกำรกูย้ ืม
กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน
กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เงินลงทุนในบริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ
กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจทีเ่ งินเฟ้อรุนแรง
กำไรต่อหุ้น
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
ประมำณกำรหนี้สิน หนี้สินที่อำจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
25. ฉบับที่ 1
26. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561)
27. ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561)
28. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561)
29. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561)
30. ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2561)
31. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561)
32. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561)
33. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2561)
34. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561)
35. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2561)
36. ฉบับที่ 15

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

กำรนำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินมำใช้เป็นครัง้ แรก
กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
กำรรวมธุรกิจ
สัญญำประกันภัย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้เพื่อขำยและกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
กำรสำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่
ส่วนงำนดำเนินงำน
งบกำรเงินรวม
กำรร่วมกำรงำน
กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจกำรอื่น
กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
รำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ

การตีความมาตรฐานการบัญชี
37. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561)

เรื่อง

38. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2561)
39. ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2561)

ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล-กรณีที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องอย่ำงเฉพำะ
เจำะจงกับกิจกรรมดำเนินงำน
เรื่อง สัญญำเช่ำดำเนินงำน-สิ่งจูงใจทีใ่ ห้แก่ผู้เช่ำ
เรื่อง ภำษีเงินได้-กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรือ
ของผู้ถือหุ้น
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40. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561)
41. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561)
42. ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2561)

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
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กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำทีท่ ำขึ้นตำมรูปแบบกฎหมำย
กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริกำร
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
43. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึน้ จำกกำรรื้อถอน กำรบูรณะ
และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ำยคลึงกัน
44. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่
45. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรรื้อถอน กำรบูรณะและกำร
ปรับปรุงสภำพแวดล้อม
46. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง กำรปรับปรุงย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29
(ปรับปรุง 2561) เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพ
เศรษฐกิจ ทีเ่ งินเฟ้อรุนแรง
47. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ
48. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง
ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร
49. ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุน
ขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรำยกำรเหล่ำนี้สำหรับมำตรฐำนกำร
บัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
50. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง กำรจ่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ
51. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง ต้นทุนกำรเปิดหน้ำดินในช่วงกำรผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน
52. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ
53. ฉบับที่ 22
เรื่อง รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศและสิ่งตอบแทนจ่ำยล่วงหน้ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ข้ำงต้นไม่มีผลกระทบ
อย่ำงเป็นสำระสำคัญต่องบกำรเงินนี้
2.3 สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับ
ใหม่และฉบับปรับปรุง
ให้ถือปฏิบัติกับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 โดยมี มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มนำมำปฏิบัติเป็นครั้งแรก จำนวน
7
มาตรฐานการบัญชี
1. ฉบับที่ 1
2. ฉบับที่ 2
3. ฉบับที่ 7

เรื่อง
เรือ่ ง
เรื่อง

กำรนำเสนองบกำรเงิน
สินค้ำคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
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4. ฉบับที่ 8

เรื่อง

5.
6.
7.
8.
9.

ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 16
ฉบับที่ 19
ฉบับที่ 20

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

10. ฉบับที่ 21

เรื่อง

11. ฉบับที่ 23
12. ฉบับที่ 24
13. ฉบับที่ 26
14. ฉบับที่ 27
15. ฉบับที่ 28
16. ฉบับที่ 29
17. ฉบับที่ 32 (เริ่มใช้ปี 2563)
18. ฉบับที่ 33
19. ฉบับที่ 34
20. ฉบับที่ 36
21. ฉบับที่ 37
22. ฉบับที่ 38
23. ฉบับที่ 40
24. ฉบับที่ 41
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
25. ฉบับที่ 1
26. ฉบับที่ 2
27. ฉบับที่ 3
28. ฉบับที่ 4
29. ฉบับที่ 5
30. ฉบับที่ 6
31. ฉบับที่ 7 (เริ่มใช้ปี 2563)
32. ฉบับที่ 8
33. ฉบับที่ 9 (เริ่มใช้ปี 2563)
34. ฉบับที่ 10
35. ฉบับที่ 11

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
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นโยบำยกำรบัญชีกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและ
ข้อผิดพลำด
เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
ภำษีเงินได้
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ผลประโยชน์ของพนักงำน
กำรบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ
ต้นทุนกำรกูย้ ืม
กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน
กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เงินลงทุนในบริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ
กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจทีเ่ งินเฟ้อรุนแรง
กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน
กำไรต่อหุ้น
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
ประมำณกำรหนี้สิน หนี้สินที่อำจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
เกษตรกรรม
กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใช้เป็นครัง้ แรก
กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
กำรรวมธุรกิจ
สัญญำประกันภัย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้เพื่อขำยและกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
กำรสำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่
กำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน
ส่วนงำนดำเนินงำน
เครื่องมือทำงกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
กำรร่วมกำรงำน
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36. ฉบับที่ 12
37. ฉบับที่ 13
38. ฉบับที่ 15
39. ฉบับที่ 16 (เริ่มใช้ปี 2563)
การตีความมาตรฐานการบัญชี
40. ฉบับที่ 10
เฉพำะ
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เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจกำรอื่น
กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
รำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ
สัญญำเช่ำ

เรื่อง

ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล-กรณีที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องอย่ำง

เจำะจงกับกิจกรรมดำเนินงำน
41. ฉบับที่ 25
เรื่อง ภำษีเงินได้-กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรือของ
ผู้ถือหุ้น
42. ฉบับที่ 29
เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริกำร
43. ฉบับที่ 32
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
44. ฉบับที่ 1
เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึน้ จำกกำรรื้อถอน กำรบูรณะ
และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน
45. ฉบับที่ 5
เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรรื้อถอน กำรบูรณะและกำร
ปรับปรุงสภำพแวดล้อม
46. ฉบับที่ 7
เรื่อง กำรปรับปรุงย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29
เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่
เงินเฟ้อรุนแรง
47. ฉบับที่ 10
เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ
48. ฉบับที่ 12
เรื่อง ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร
49. ฉบับที่ 14
เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุน
ขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรำยกำรเหล่ำนี้สำหรับมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
50. ฉบับที่ 16 (เริ่มใช้ปี 2563)
เรื่อง กำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ

51. ฉบับที่ 17
52. ฉบับที่ 19 (เริ่มใช้ปี 2563)
53. ฉบับที่ 20
54. ฉบับที่ 21
55. ฉบับที่ 22
56. ฉบับที่ 23 (เริ่มใช้ปี 2563)

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

กำรจ่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ
กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
ต้นทุนกำรเปิดหน้ำดินในช่วงกำรผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน
เงินที่นำส่งรัฐ
รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศและสิ่งตอบแทนจ่ำยล่วงหน้ำ
ควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธกี ำรทำงภำษีเงินได้
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ฝ่ำยบริหำรของบริษัท อยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปีที่นำ มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ
2.4 งบกำรเงินนี้ได้จัดทำขึ้น โดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี
3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
รำยได้จำกกำรรักษำพยำบำล
รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล ส่วนใหญ่ประกอบด้วยรำยได้คำ่ รักษำพยำบำล
ค่ำห้องพัก ค่ำยำ โดยจะบันทึกเป็นรำยได้เมื่อได้ให้บริกำรหรือจำหน่ำยแล้ว
รำยได้คำ่ บริกำรรับรู้เมื่อได้ให้บริกำรแล้ว
รำยได้คำ่ เช่ำรับรู้ตำมระยะเวลำเช่ำตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
เงินปันผลรับถือเป็นรำยได้ เมื่อมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล
รำยได้อื่นและค่ำใช้จำ่ ยรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือและเงินฝำกสถำบันกำรเงิน ซึ่งถึงกำหนดใน
ระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำ และไม่มีข้อจำกัดในกำรเบิกใช้
3.3 เงินลงทุน
หลักทรัพย์เพื่อค้ำ เป็นกำรลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนและเงินลงทุนในกองทุนเปิดแสดงในรำคำ
ยุติธรรม บริษัทรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำของหลักทรัพย์ เป็นกำไร(ขำดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์
เพื่อค้ำในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
หลั ก ทรั พ ย์เ ผื่ อขำย เป็ นกำรลงทุน ในหลั กทรั พย์ จ ดทะเบี ย นแสดงในรำคำยุ ติธ รรม หลั ก ทรั พ ย์
เผื่อขำยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำรลงทุนระยะยำว บริษัทรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำของหลักทรัพย์เผื่อขำย
เป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ภำยใต้หัวข้อส่วนเกินทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
บริษัทคำนวณรำคำทุนของหลักทรัพย์ที่จำหน่ำยในระหว่ำงปี โดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
เงินฝำกประจำที่มีระยะเวลำครบกำหนดภำยใน 1 ปี แสดงในรำคำทุน
3.4 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ที่คำดว่ำจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ โดยอำศัยประสบกำรณ์ใน
กำรเรียกเก็บเงินในอดีต และสถำนะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้ำง ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
หนี้สูญที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปีตัดเป็นค่ำใช้จ่ำยทันทีที่เกิดขึ้น
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3.5 สินค้าคงเหลือ
สินค้ำคงเหลือ แสดงในรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ำกว่ำ รำคำทุนคำนวณ
โดยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่
3.6 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ แสดงในรำคำทุน ค่ำเสื่อมรำคำคำนวณโดยวิธีเส้นตรง ตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์ ซึ่งประมำณไว้ดังนี้
รำยกำร

อำยุกำรให้ประโยชน์ (ปี)
ไม่คิดค่ำเสื่อมรำคำ
3
10-50
5-10
5-15

ที่ดิน
อำคำรชั่วครำว
อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง
เครื่องมือและอุปกรณ์กำรแพทย์
อื่น ๆ

3.7 สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดบัญชี แสดงในรำคำทุนสุทธิจำกรำยกำรตัดจำหน่ำยสะสม ค่ำตัดจำหน่ำย
คำนวณโดยวิธีเส้นตรงภำยในระยะเวลำ 5 ปี
3.8 สินทรัพย์/หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์/หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี จะคำนวณขึ้นจำกผลแตกต่ำงชั่วครำว ณ วันที่ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน ระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กับรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ซึ่งจะ
รับรู้เป็นรำยได้ภำษีหรือตัดบัญชีเป็นค่ำใช้จ่ำยภำษี เมื่อรำยได้สำมำรถรับรู้เป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยที่บันทึก
ไว้เกิดขึ้นจริง และถือหักเป็นค่ำใช้จ่ำยได้แล้วในกำรคำนวณภำษีเงินได้ตำมประมวลรัษฎำกร
บริษัทรับรู้ผลแตกต่ำงชั่วครำว ที่ต้องหักภำษีเป็นสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี หรือบวกภำษี
เป็นหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำ บริษัทจะมี กำไรทำงภำษีจำก
กำรดำเนินงำนในอนำคตเพียงพอ ที่จะนำสินทรัพย์/หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีนั้นมำใช้ประโยชน์ได้
บริษัทจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์/หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันที่ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน และจะปรับมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำว เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำ บริษัทจะไม่มี
กำไรทำงภำษีเพียงพอ ต่อกำรนำสินทรัพย์/หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทั้งหมด หรือบำงส่วนมำใช้
ประโยชน์
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3.9 ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
ค่ำใช้จ่ำยรอตัดบัญชี แสดงในรำคำทุนสุทธิจำกรำยกำรตัดจำหน่ำยสะสม ค่ำตัดจำหน่ำยคำนวณโดย
วิธีเส้นตรงภำยในระยะเวลำ 3-5 ปี
3.10 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ คำนวณจำกกำไรหรือขำดทุนสำหรับปี ประกอบด้วย ภำษีเงินได้ปัจจุบัน และ
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้รับรู้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับ
รำยกำรที่บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น
3.11 กาไรต่อหุน้
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน คำนวณโดยกำรนำกำไรสำหรับปี หำรด้วยจำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ที่
ถือโดยบุคคลภำยนอกในระหว่ำงปี
3.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์ระยะยำว
โครงกำรสมทบเงิน
บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนกำรจ่ำยสมทบที่ได้กำหนดกำรจ่ำยสมทบไว้
แล้ว สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกจำกสินทรัพย์ของบริษัท และได้รับกำรบริหำรโดยผู้จัดกำร
กองทุนภำยนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่ำว ได้รับเงินสะสมเข้ำกองทุนจำกพนักงำนและเงินสมทบจำกบริษัท
เงินจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ที่เกิดรำยกำรนั้น
โครงกำรผลประโยชน์
สำรองผลประโยชน์พนักงำนเมื่อเกษียณอำยุ บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนตลอดอำยุกำร
ทำงำนของพนักงำน โดยกำรประมำณจำนวนเงินผลประโยชน์ในอนำคตที่พนักงำนจะได้รับจำกกำรทำงำน
ให้กับบริษัทในงวดปัจจุบันและงวดอนำคตตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่ำวได้ถูก
คิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบัน อัตรำคิดลดใช้อัตรำผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบำลเป็นอัตรำอ้ำงอิงเริ่มต้น กำร
ประมำณกำรหนี้สินดังกล่ำวคำนวณโดยผู้เชี่ยวชำญโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected
Unit Credit Method)
3.13 การใช้ดุลยพินิจ และประมาณการทางบัญชีทสี่ าคัญ
ในกำรจั ดท ำงบกำรเงิ น ตำมมำตรฐำนกำรบั ญชี ที่รั บรองทั่ วไป ฝ่ ำยบริ หำรต้ องใช้ ดุ ลยพิ นิ จในกำร
ประมำณและตั้ งข้ อสมมติฐำนหลำยประกำร ซึ่ งจะมี ผลกระทบต่ อจ ำนวนเงิ นที่ เกี่ ยวกั บรำยได้ ค่ ำใช้ จ่ ำย
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สินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจ
แตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณไว้
ประมำณกำรและข้อสมมติฐำนจะได้รับกำรทบทวนอย่ำงสม่ำเสมอ โดยอำศัยประสบกำรณ์ ในอดีต
และปัจจัยต่ำง ๆ รวมถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ซึ่งฝ่ำยบริหำรมีควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผล
ภำยใต้สถำนกำรณ์นั้น บริษัทได้ตั้งประมำณกำรและข้อสมมติฐำนต่อเหตุกำรณ์ในอนำคต เป็นผลให้ประมำณ
กำรทำงบัญชีอำจจะไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมำณกำรและ ข้อสมมติฐำนทำงบัญชีที่สำคัญ ได้แก่ ค่ำเผื่อ
หนี้สงสั ยจะสูญ ค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ค่ำตัดจำหน่ำยสิ นทรั พย์ ไม่มี ตัวตน ค่ำตัดจ ำหน่ำย
ค่ำใช้จ่ำยรอตัดบัญชี และสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน กำรประมำณกำรในเรื่องต่ำงๆ ได้เปิดเผยใน
แต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินนี้
4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
จำนวนเงิน (บำท)

รำยกำร
เงินสด
เงินฝำกสถำบันกำรเงิน
รวม

2562

2561

2,355,643
47,233,782
49,589,425

3,438,957
29,133,610
32,572,567

5. เงินลงทุน
5.1 เงินลงทุนในกองทุนเปิด
จำนวนเงิน (บำท)

รำยกำร

2562

เงินลงทุนในกองทุนเปิด
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรตีรำคำ
เงินลงทุนในกองทุนเปิด-มูลค่ำยุติธรรม

2561

152,218
(12,916)
139,302

503,907,791
1,760,670
505,668,461

จำนวนเงิน (บำท)

รำยกำร

2562

2561

ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปิด

(1,773,586)

(2,582,645)

กำไรที่เกิดขึ้นจริงจำกเงินลงทุนในกองทุนเปิด

8,785,613

6,299,364

ผลกำไรจำกเงินลงทุนในกองทุนเปิด

7,012,027

3,716,719
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5.2 เงินลงทุนชั่วคราว-หลักทรัพย์เพื่อค้า
จำนวนเงิน (บำท)

รำยกำร

2562

เงินลงทุนชัว่ ครำว-รำคำทุน
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรตีรำคำ
เงินลงทุนชัว่ ครำว-มูลค่ำยุตธิ รรม

2561

2,007,731
(953,750)
1,053,981

2,007,731
(543,567)
1,464,164

จำนวนเงิน (บำท)

รำยกำร

2562

ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
5.3 เงินฝากประจาธนาคาร

2561

410,183

453,580

จำนวนเงิน (บำท)

รำยกำร
เงินฝำกประจำประเภท 6 เดือน
อัตรำดอกเบี้ยร้อยละต่อปี
ดอกเบี้ยค้ำงรับ

2562

2561

985,000,000
0.75 - 1.65
4,853,887

225,000,000
1.25 - 1.45
628,753

5.4 หลักทรัพย์เผื่อขาย
จำนวนเงิน (บำท)

รำยกำร

2562
222,296
8,458,165
8,680,461

รำคำทุน
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรตีรำคำ
มูลค่ำยุติธรรม ณ วันสิ้นปี

2561
222,296
7,313,996
7,536,292

จำนวนเงิน (บำท)

รำยกำร

2562

ผลกำไร(ขำดทุน)จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย
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6. ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
จำนวนเงิน (บำท)

รำยกำร

2562

2561

ลูกหนี้กำรค้ำแยกตำมอำยุหนีค้ ้ำงชำระดังนี้
ยังไม่ถงึ กำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน
มำกกว่ำ 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มำกกว่ำ 6 เดือน ถึง 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือนขึ้นไป
รวม
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้กำรค้ำ-สุทธิ
ลูกหนี้อื่น

157,251,617
11,488,704
1,604,291
1,902,586
3,658,852
175,906,050
(3,274,047)
172,632,003
-

147,969,339
8,895,975
1,748,209
1,031,971
2,625,179
162,270,673
(2,724,942)
159,545,731
10,000

รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

172,632,003

159,555,731

7. สินค้าคงเหลือ
จำนวนเงิน (บำท)

รำยกำร

2562
40,903,388
7,972,113
48,875,501

ยำและเวชภัณฑ์
วัสดุทั่วไป
รวม
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8. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
จำนวนเงิน (บำท)
รำยกำร
ราคาทุน
1 มกรำคม 2561
ซื้อเพิ่มปี 2561
จำหน่ำย/ตัดจ่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
31 ธันวำคม 2561
ซื้อเพิ่มปี 2562
จำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
31 ธันวำคม 2562
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2561
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2561
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2562
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2562

ที่ดิน

575,208,866
575,208,866
575,208,866
575,208,866
575,208,866

อำคำรและ
สิ่งปลูกสร้ำง
1,039,370,592
1,193,628
(4,339,424)
31,787,817
1,068,012,613
9,319,536
(458,211)
4,261,768
1,081,135,706

เครื่องมือ
และอุปกรณ์
กำรแพทย์

ยำนพำหนะ

เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง

เครื่องใช้
สำนักงำน

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์
และเครื่องมือ
เครื่องใช้

711,612,808
5,016,938
(26,058,445)
690,571,301
44,408,674
(40,460,188)
694,519,787

16,124,881
16,124,881
13,218,180
29,343,061

77,501,043
669,664
(1,287,978)
3,701,132
80,583,861
797,531
(150,100)
81,231,292

64,998,375
741,632
(749,573)
1,890,306
66,880,740
925,169
(1,038,254)
20,537
66,788,192

115,951,921
5,198,670
(6,950,817)
114,199,774
9,242,811
(7,939,494)
115,503,091

30,009,943
605,991
(1,209,745)
377,085
29,783,274
1,827,915
(727,308)
30,883,881

664,930,735
55,999,907
(4,339,151)
716,591,491
58,300,697
(455,234)
774,436,954

402,700,346
53,786,198
(25,640,066)
430,846,478
51,690,230
(39,693,813)
442,842,895

13,111,893
394,968
13,506,861
958,861
14,465,722

68,789,959
3,118,475
(1,285,320)
70,623,114
2,784,540
(148,849)
73,258,805

48,331,110
4,380,967
(741,887)
51,970,190
4,298,736
(1,034,085)
55,234,841

82,181,959
9,687,840
(6,920,388)
84,949,411
9,043,407
(7,860,341)
86,132,477

21,234,190
1,946,936
(1,204,884)
21,976,242
1,626,940
(724,033)
22,879,149

351,421,122
306,698,752

259,724,823
251,676,892

2,618,020
14,877,339

9,960,747
7,972,487

14,910,550
11,553,351

29,250,363
29,370,614

7,807,032
8,004,732

สินทรัพย์
ระหว่ำงก่อสร้ำง
55,299,078
45,099,920
(34,472,190)
(37,756,340)
28,170,468
8,204,433
(4,282,305)
32,092,596
28,170,468
32,092,596

รวม

2,686,077,507
58,526,443
(75,068,172)
2,669,535,778
87,944,249
(50,773,555)
2,706,706,472
1,301,280,192
129,315,291
(40,131,696)
1,390,463,787
128,703,411
(49,916,355)
1,469,250,843
1,279,071,991
1,237,455,629

ในปี 2561 บริษัทตัดจ่ำยสินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงที่คงค้ำงมำตั้งแต่ปี 2549 จำนวน 34.47 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วยค่ำออกแบบอำคำรและค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมกำรเบื้องต้นในกำรดำเนินกำรก่อสร้ำง
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ในปี 2562 และปี 2561 ที่ดินบำงส่วนมูลค่ำตำมบัญชี 7.87 ล้ำนบำท ได้นำไปจดจำนองเพื่อเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี และ
เงินกู้ยืมจำกธนำคำรพำณิชย์แห่งหนึ่ง
9. สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน

รำยกำร

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รอตัดบัญชี

ราคาทุน
1 มกรำคม 2561
ซื้อเพิ่มปี 2561
31 ธันวำคม 2561
ซื้อเพิ่มปี 2562
31 ธันวำคม 2562
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
1 มกรำคม 2561
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี 2561
31 ธันวำคม 2561
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี 2562
31 ธันวำคม 2562
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2562

จำนวนเงิน (บำท)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่ำงติดตัง้

รวม

95,214,921
3,049,500
98,264,421
482,100
98,746,521

602,310
602,310
31,800
634,110

95,817,231
3,049,500
98,866,731
513,900
99,380,631

82,786,101
4,269,949
87,056,050
4,067,186
91,123,236

-

82,786,101
4,269,949
87,056,050
4,067,186
91,123,236

11,208,371
7,623,285

602,310
634,110

11,810,681
8,257,395

10. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
จำนวนเงิน (บำท)

รำยกำร

2562

ค่ำใช้จำ่ ยรอตัดบัญชี

2561

6,220,725

5,890,895

534,695

3,020,972

หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี

(4,172,327)

(2,691,142)

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี

2,583,093

6,220,725

เงินมัดจำค่ำสินทรัพย์

1,178,992

1,367,392

400,902

1,025,958

4,162,987

8,614,075

บวก เพิ่มขึ้น

อื่น ๆ
รวม
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11. เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
จำนวนเงิน (บำท)

รำยกำร

2562
63,212,805
46,501,433
65,167,962
22,763,772
197,645,972

เจ้ำหนีก้ ำรค้ำ
ค่ำใช้จำ่ ยค้ำงจ่ำย
ค่ำธรรมเนียมแพทย์ค้ำงจ่ำย
อื่น ๆ
รวม

2561
51,696,198
44,666,084
59,955,946
21,338,145
177,656,373

12. สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน ซึง่ เป็นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำน ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้
จำนวนเงิน (บำท)
รำยกำร
2562
2561
ภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ต้นปี
38,566,626
57,151,196
บวก ต้นทุนบริกำรในอดีต
10,560,537
ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน
7,994,388
6,969,096
ต้นทุนดอกเบี้ย
996,391
1,066,117
หัก ผลต่ำงจำกกำรประมำณกำรหนี้สิน
(21,673,433)
ผลประโยชน์จ่ำยระหว่ำงปี
(3,800,300)
(4,946,350)
ภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ปลำยปี
54,317,642
38,566,626
สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้
รำยกำร

2562 และ 2561

อัตรำคิดลด

2.29 % ต่อปี
3.5 - 5.5 % ต่อปี
8 - 25 % ต่อปี

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน

เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2562 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนฉบับใหม่ได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้เมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำนั้น พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนฉบับใหม่นี้กำหนดอัตรำ
ค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจ้ำงเลิกจ้ำง สำหรับลูกจ้ำงซึ่งทำงำนติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำ
ค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย 400 วันสุดท้ำย กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวถือเป็นกำรแก้ไขโครงกำรสำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออก
จำกงำน และมีผลกระทบให้บริษัทมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทได้บันทึกผลกระทบ
จำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวแล้วในปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 โดยรับรู้ต้นทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใช้จ่ำยทันทีในงบ
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเป็นจำนวน 10.56 ล้ำนบำท
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13. ทุนสารองตามกฎหมาย
บริษัทจัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำยครบร้อยละ 10 ของทุ นจดทะเบียนแล้ว กำรจัดสรรทุนสำรองดังกล่ำวเพื่อให้
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด ทุนสำรองนี้จะนำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได้
14. เงินปันผลจ่ายและค่าตอบแทนกรรมการ
เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2562 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นจำนวน 160 ล้ำนหุ้น
ในอัตรำหุ้นละ 1.46 บำท รวมเป็นเงิน 233.60 ล้ำนบำท รวมทั้งกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นจำนวนเงิน 3.87 ล้ำนบำท
และค่ำเบี้ยประชุมประจำปีตำมที่กำหนด โดยมีกำรจ่ำยเงินปันผลแล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤษภำคม 2562
เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2561 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 160 ล้ำนหุ้น
ในอัตรำหุ้นละ 1.33 บำท รวมเป็นเงิน 212.80 ล้ำนบำท รวมทั้งกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นจำนวนเงิน 4.08 ล้ำนบำท
และค่ำเบี้ยประชุมประจำปีตำมที่กำหนด โดยมีกำรจ่ำยเงินปันผลแล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2561
15. การจาแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะค่าใช้จ่าย
จำนวนเงิน (บำท)

ค่ำใช้จำ่ ย

2562
428,872,715
13,908,667
519,066,786
499,506,352
136,942,924
549,105
179,425,773
1,778,272,322

ต้นทุนยำและเวชภัณฑ์ใช้ไป
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
ค่ำใช้จำ่ ยพนักงำน
ค่ำธรรมเนียมแพทย์
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
ขำดทุนจำกกำรตัดจ่ำยงำนระหว่ำงก่อสร้ำง
ค่ำใช้จำ่ ยอื่น
รวม

2561
421,403,835
12,550,000
482,251,498
488,451,764
136,276,382
343,892
(219,667)
34,472,190
168,883,838
1,744,413,732

16. ภาษีเงินได้
ทำงด้ำนภำษีอำกรภำษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561คำนวณจำกกำไร
ทำงบัญชี ปรับปรุงด้วยรำยได้และรำยจ่ำยอื่นบำงรำยกำรที่ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้ หรือเป็นรำยจ่ำยที่ต้อ งห้ำมในกำร
คำนวณภำษีเงินได้
บริษัทคำนวณภำษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2562 และ 2561 อัตรำร้อยละ 20
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ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่รับรู้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ประกอบด้วย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
และกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำว
ค่ำใช้จำ่ ยภำษีเงินได้

2562
96,881,710

(หน่วย : บำท)
2561
85,414,116

(3,696,778)
93,184,932

(1,181,084)
84,233,032

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์/หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีประกอบด้วยผลแตกต่ำงชั่วครำว
ดังต่อไปนี้
(หน่วย : บำท)
รำยกำร
2562
2561
ผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(กำไร)ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกเงินลงทุนในกองทุนเปิด
ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้กำรค้ำ
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
รวม

12,916
953,750
3,274,047
54,317,642
58,558,355

(1,760,670)
543,567
2,724,942
60,240,059
61,747,898

ผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- รับรู้ในองค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลกำไรจำกกำรวัดมูลค่ำยุตธิ รรมของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขำย
- รับรู้ในกาไรสะสม
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
รวม

(8,458,165)

(7,313,996)

50,100,190

(21,673,433)
32,760,469

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ซึ่งคานวณจากอัตราภาษีเงินได้ 20%

10,020,038

6,552,094

17. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงาน
บริษัทดำเนินกิจกำรในส่วนงำนทำงธุรกิจ คือ ธุรกิจกำรให้บริกำรรักษำพยำบำล และดำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำง
ภูมิศำสตร์เดียว คือ ในประเทศไทย ดังนั้นจึงไม่ได้แสดงข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่วนงำนในงบกำรเงินนี้
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18. ภาระผูกพัน
18.1 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทมีภำระผูกพันจำกกำรออกหนังสือค้ำประกันโดยธนำคำรพำณิชย์ ดังนี้
จำนวนเงิน (บำท)

รำยกำร
หนังสือค้ำประกันจำกธนำคำรพำณิชย์

2562

2561

4,276,800

4,276,800

18.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำบริกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทได้ทำสัญญำบริกำรที่สำมำรถยกเลิกสัญญำได้ เมื่อฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดบอกกล่ำวให้
คู่สัญญำทรำบล่วงหน้ำ 30-60 วัน จำนวนเงิน 30.87 ล้ำนบำท
18.3 ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีภำระผูกพันเกี่ยวกับปรับปรุงระบบและโครงกำรก่อสร้ำงเป็นจำนวนเงิน 28.59
ล้ำนบำท
19. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริษัทและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่ง
ประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมส่วนหนึ่งและบริษัทจ่ำยสมทบส่วนหนึ่ง บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน
ทิสโก้ จำกัด เพื่อบริหำรกองทุนดังกล่ำว กองทุนจะจ่ำยเงินให้พนักงำนในกรณีที่ออกจำกงำนตำมระเบียบกำรที่กำหนด
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของบริษัทที่จ่ำยสำหรับพนักงำน และได้บันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีจำนวน 4.47 ล้ำนบำท และ 4.32 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
20. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครือ่ งมือทางการเงิน
บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงิน ดังนี้
20.1 นโยบำยกำรบัญชี
นโยบำยกำรบัญชีได้เปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 3
20.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ
บริษัทอำจเกิดควำมเสี่ยงจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ กรณีที่คู่สัญญำไม่ปฏิบัติตำมข้อกำหนดใน
สัญญำ ซึ่งก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษัท
ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรกระจุกตัวของสินเชื่อ ซึ่งเกิดขึ้นจำกลูกหนี้กำรค้ำมีไม่มำก เนื่องจำกบริษัทมี
ลูกหนี้จำนวนมำกรำยและกระจำยอยู่ทั่วไป
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สำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน รำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่ำวได้หักสำรองต่ำง
ๆ เพื่อให้เป็นรำคำยุติธรรมโดยประมำณ โดยสำรองดังกล่ำวถือเป็นมูลค่ำสูงสุดของควำมเสี่ยงที่จะเกิดจำก
กำรไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ
20.3 ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับอัตรำดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงิน
ควำมเสี่ยงที่จะเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย ซึ่งอำจก่อให้เกิดผลเสียหำยแก่บริษัทใน
งวดปัจจุบันและงวดต่อ ๆ ไป บริษัทคำดว่ำจะสำมำรถบริหำรควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นได้ เนื่องจำกบริษัทได้มี
กำรวำงแผนและติดตำมสถำนกำรณ์อยู่ตลอดเวลำ
20.4 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
บริษัทใช้วิธีกำรและข้อสมมติฐำนดังต่อไปนี้ ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
- สินทรัพย์ทำงกำรเงิน แสดงรำคำตำมบัญชี ซึ่งเท่ำกับมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณ
- หนี้สินทำงกำรเงิน แสดงรำคำตำมบัญชี ซึ่งเท่ำกับมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณ
21. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริษัทในกำรบริหำรจัดกำรทุนนั้น บริษัทจะต้องจัดให้มีโครงสร้ำงทำงกำรเงินที่เ หมำะสม และกำร
ดำรงไว้ ซึ่ ง ควำมสำมำรถในกำรดำเนิ น งำนอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลตอบแทนแก่ ผู้ถื อ หุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น
22. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ได้มีมติให้จ่ำยเงินปันผลประจำปี
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำหุ้นละ 1.58 บำท รวมเป็นเงินปันผล 252.80 ล้ำนบำท โดยบริษัทจะนำเสนอเพื่อขออนุมัติกำรจ่ำยเงินปัน
ผลดังกล่ำว ในที่ประชุมสำมัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป
23. การอนุมัติงบการเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2563
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และ
เลขานุการบริษัท
1. ชื่อ-สกุล
นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์
อายุ
92 ปี
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตาแหน่งในบริษัท เป็นกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทตามทีก่ าหนดในหนังสือรับรองบริษัท
วันเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
29 กันยายน 2536
คุณวุฒทิ างการศึกษา

- กศบ.วิทยาลัยการศึกษาประสานมิตร
- ประกาศนียบัตรทางการบัญชี จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Certification Program(DCP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2549 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)
2520 – ปัจจุบัน : เจ้าของโรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่
- ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่
ไม่มี
- ตาแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่
ไม่มี
- ตาแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จานวน
90,000 หุ้น
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ
0.06
ข้อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มี
การมีส่วนได้สว่ นเสีย
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
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2. ชื่อ-สกุล
ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล
อายุ
69 ปี
ตาแหน่ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ตาแหน่งในบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองผู้อานวยการโรงพยาบาลสายงานบริหาร และ
เป็นกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กาหนดในหนังสือรับรองบริษัท
วันเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
29 กันยายน 2536
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาเอก-สาขาบริหารธุรกิจ Oklahoma State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Certification Program(DCP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2558-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2555-2558 : ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2551- 2555 : รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547- 2551 : รองอธิการบดี และ CIO จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2531– 2550 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2538 – 2547 : ผู้อานวยการสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2529 - 2547 : ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่
- ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่
2537-ปัจจุบัน : บริษัท ซีเฟรซอินดัสตรี จากัด(มหาชน)
ตาแหน่ง
: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฯ : ไม่มี
2559-ปัจจุบัน : บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จากัด(มหาชน)
ตาแหน่ง
: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฯ : ไม่มี
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- ตาแหน่งในบริษทั อืน่ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2547-ปัจจุบัน : บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์ จากัด
ตาแหน่ง
: กรรมการ
2549-ปัจจุบัน : บริษัท ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจามจุรี จากัด
ตาแหน่ง
: กรรมการ
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่
ไม่มี
- ตาแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จานวน
275,000 หุ้น
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ
0.17
ข้อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มี
การมีส่วนได้สว่ นเสีย
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)
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3. ชื่อ-สกุล
อายุ
ตาแหน่ง

นายแพทย์สราวุฒิ สนธิแก้ว
67 ปี
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบรรษัทภิบาล
ตาแหน่งในบริษัท ผู้อานวยการโรงพยาบาล และเป็นกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
บริษัทตามที่กาหนดในหนังสือรับรองบริษัท
วันเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
29 กันยายน 2536
คุณวุฒทิ างการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Certification Program(DCP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
- Anti-Corruption : The Practical Guide 31/2016 กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2560 - ปัจจุบัน : ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลนนทเวช
2555 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
2552 - 2555 : ผู้อานวยการ สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
2531 – ปัจจุบัน : กรรมการมูลนิธิเบญจมบพิตร
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่
- ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่
- ตาแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี
กรรมการ บริษัท พงษ์พันธ์พัฒนา จากัด

ตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่
ไม่มี
- ตาแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จานวน
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ

1,332,000 หุ้น
0.83

ข้อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มี
การมีส่วนได้สว่ นเสีย
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)
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4. ชื่อ-สกุล
ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล
อายุ
77 ปี
ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่งในบริษัท - ไม่มี วันเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
13 พฤษภาคม 2552
คุณวุฒทิ างการศึกษา
2508 : ปริญญาตรี บัญชี (บช.บ.) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
2512 : ปริญญาโท Master of Accounting Science (M.A.S.) University of Illinois
at Urbana – Champaign, U.S.A.
2517 : ปริญญาเอก บัญชี (Ph.D.) University of Illinois at Urbana – Champaign,
U.S.A.
2508 : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (C.P.A.)
2551 : Chartered Director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2561 : ASEAN Professional Accountant (ASEAN C.P.A.)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
2543 : Chairman 2000 Program 1/2000 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย
2546 : Directors Accreditation Program : DAP 6/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
2547 : Directors Certification Program : DCP 42/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
2548 : Audit Committee Program : ACP 6/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรการอบรมและพัฒนาการศึกษาต่อเนื่อง ประจาปี 2562
ประเภทการศึกษา
ชื่อเรื่อง
เข้าร่วมประชุมและ
 จับประเด็นสาคัญในรายงานของ
อภิปรายกลุ่ม
ผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานใหม่รนุ่ ที่
3/2562
 เตรียมงบการเงินกับผู้สอบบัญชีตลาด
ทุน รุ่นที่ 2/2562
 พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับ
ใหม่
 สัมมนาใหญ่ประจาปี 2562 สมาคม

สถาบัน
 สภาวิชาชีพบัญชี

 สภาวิชาชีพบัญชี
 สภาวิชาชีพบัญชี
 สมาคมผู้ตรวจสอบ

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)
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ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยใน
ภายในแห่งประเทศ
หัวข้อ”Indispensable IA : Insightful,
ไทย
Agile & Innovative
 การบริหารคุณภาพงานตรวจสอบ
 กรมบัญชีกลาง
ภายใน
กระทรวงการคลัง
 จรรยาบรรณของผูต้ รวจสอบภายใน  กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
ศึกษาดูงานการ
 ศึกษาการปฏิบัติงานจริงของหน่วย
ปฏิบัติงานจริงของหน่วย
ตรวจสอบภายในขององค์กรตั้งแต่
ตรวจสอบภายใน
- การบริหารงานตรวจสอบ
- การวางแผนการตรวจสอบ
- กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
- การรายงานผลการตรวจสอบ
- การใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบ
- การบริหารงานบุคลากรผู้
ตรวจสอบ

 ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์
 ธนาคาร ยูโอบี จากัด
(มหาชน)

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2548 – 2561 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
( ค.ต.ป.) สานักนายกรัฐมนตรี
2545 – 2561 : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยพลาสติก
และ เคมีภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน : อนุกรรมการตรวจสอบสภาวิชาชีพบัญชีฯ
2546 – ปัจจุบัน : กรรมการ คณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
2546 – ปัจจุบัน : ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรผู้ตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ กระทรวงการคลัง
2543 – ปัจจุบัน : กรรมการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน ภาครัฐ กระทรวงการคลัง
2540 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหารกองทุนสถาบัน พระปกเกล้า
2537 – ปัจจุบัน : กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
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ประสบการณ์อื่นๆ :
- คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ผู้อานวยการ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- รองคณบดี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประธานหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อสมท. จากัด(มหาชน)
- กรรมการ และกรรมการการตรวจสอบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
- ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง
- กรรมการกองทุน และกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพือ่ การศึกษา กระทรวงการคลัง
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่
- ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่
บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ง : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฯ : ไม่มี
- ตาแหน่งในบริษทั อืน่ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
1. บริษัท นิลสุวรรณ จากัด ตาแหน่ง : ประธานกรรมการ
2. บริษัท นิลสุวรรณปรึกษาบริหาร จากัด ตาแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่
ไม่มี
- ตาแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จานวน
ไม่มี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ
ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มี
การมีส่วนได้สว่ นเสีย
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)
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5. ชื่อ-สกุล
นายแพทย์วิรุณพร พรหมพงศา
อายุ
67 ปี
ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่งในบริษัท - ไม่มี วันเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
29 กันยายน 2536
คุณวุฒทิ างการศึกษา

วท.บ มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรประสาทศัลยศาสตร์
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางคลินิกสาขาศัลยศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Certification Program(DCP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2527- 2553 : อาจารย์ หน่วยประสาทศัลยศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่
- ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่
ไม่มี
- ตาแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่
ไม่มี
- ตาแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จานวน
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ
ข้อพิพาททางกฎหมาย
การมีส่วนได้สว่ นเสีย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

230,000 หุ้น
0.14
ไม่มี
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ
ไม่มี
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6. ชื่อ-สกุล
นายแพทย์ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่
อายุ
55 ปี
ตาแหน่ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ตาแหน่งในบริษัท รองผู้อานวยการโรงพยาบาลสายงานแพทย์และบริการการแพทย์ /
เป็นกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กาหนดในหนังสือรับรองบริษัท
และได้รับมอบอานาจให้ดาเนินการลงนามในใบอนุญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาล
แทนบริษัทฯ
วันเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
30 เมษายน 2562
คุณวุฒทิ างการศึกษา
การศึกษา - แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตร - วุฒิบัตรผู้มีความรูค้ วามชานาญสาขาศัลยศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Certification Program(DCP277/2019) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- ปี2533 ถึง ปัจจุบัน : โรงพยาบาลนนทเวช แพทย์สาขาศัลยกรรมทั่วไป
- ปี2529 ถึง ปี2533 : โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
- ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่
ไม่มี
- ตาแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่
ไม่มี
- ตาแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จานวน
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ
ข้อพิพาททางกฎหมาย
การมีส่วนได้สว่ นเสีย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ
ไม่มี

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจาปี 2562

7. ชื่อ-สกุล
นายแพทย์ไพบูลย์ สมานโสตถิวงศ์
อายุ
57 ปี
ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่งในบริษัท - ไม่มี วันเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
17 กรกฎาคม 2562
คุณวุฒทิ างการศึกษา
การศึกษา - แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตร - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ว.ว.ผู้เชีย่ วชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อนุบัติ ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- หลักสูตร Director Certification Program ( DCP286/2019 ) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย(IOD)
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- ปี2543 ถึง ปัจจุบัน : โรงพยาบาลนนทเวช แพทย์อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่
- ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่
ไม่มี
- ตาแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่
ไม่มี
- ตาแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จานวน
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ
ข้อพิพาททางกฎหมาย
การมีส่วนได้สว่ นเสีย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ
ไม่มี

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)
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8. ชื่อ-สกุล
นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช
อายุ
53 ปี
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์ / เลขานุการบริษัท
วันเข้าดารงตาแหน่งเลขานุการบริษัท : ปี2547 ถึง ปัจจุบัน
คุณวุฒทิ างการศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
การอบรมหลักสูตรและพัฒนาความรู้ด้านบัญชี
- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนาเลขานุการบริษัท
- หลักสูตรนักลงทุนสัมพันธ์
- หลักสูตรการบันทึกรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
- หลักสูตรก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ในอนาคตที่จะนามาใช้ใน
ปี2562และ2563 รุ่นที่1/62
- หลักสูตร Update ภาษีอากรและบัญชี ปี 2562 รุ่นที่2/62
- หลักสูตร TFRS ทุกฉบับ ปี 2562 รุ่นที่ 2/62 (หลักสูตรที่3)
- หลักสูตรสร้างความเข้าใจหลักการร่างมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ TFRS16 รุ่นที่ 4/62
- หลักสูตรรับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม TFRS 15 รุ่นที่ 4/62
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2540 - ปัจจุบัน : ผูอ้ านวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์
2547 – ปัจจุบัน : เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
2533 - 2540
: ผู้ช่วยผู้อานวยการ ฝ่ายตรวจสอบ บริษัท นิลสุวรรณ จากัด
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่
- ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่
ไม่มี
- ตาแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่
ไม่มี
- ตาแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จานวน
ไม่มี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ
ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มี
การมีส่วนได้สว่ นเสีย
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจาปี 2562

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
“ไม่ม”ี

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จากัด(มหาชน)

รายงานการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม 56-1 ปี 2562

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินรายการทรัพย์สิน
-

ไม่มี -

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ
-

ไม่มี -
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