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´Ò¹¡ÒÃá¾·ÂáÅÐÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
ISO 15189:2007



¡Ô¨¡ÃÃÁà¾×èÍÊÑ§¤Á

áÅÐ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ



μÃÇ¨ÊØ¢ÀÒ¾àº×éÍ§μ¹ãË¡Ñº»ÃÐªÒª¹·ÑèÇä»

§Ò¹¤ÅÔ¹Ô¡ÅÍÂ¿Òà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃμÔ
¤ÃÑé§·Õè 11



§Ò¹ÁμÔª¹ àÎÅá¤Ã 2013
ÊÙâÃ¤äÃ¾ÃÁá´¹



ÃÇÁ´ÙáÅÊØ¢ÀÒ¾μÓÃÇ¨ä·Â
Ê¶Ò¹ÕµÓÃÇ¨ÀÙ¸Ã àÁ×Í§¹¹·ºØÃÕ 



ÃÇÁ¾Å¤¹ãËàÅ×Í´
¡ÑºÊÀÒ¡ÒªÒ´ä·Â



ÍºÃÁ¤Ø³áÁ¤Ø³ÀÒ¾
àμÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃÍÁà¾×èÍÅÙ¡¹ÍÂ



ãË¤ÇÒÁÃÙàÃ×èÍ§ÊØ¢ÀÒ¾áÅÐ
¡ÒÃ»°Á¾ÂÒºÒÅàº×éÍ§μ¹



¡Ô¨¡ÃÃÁÇÑ¹à´ç¡



½¡«ÍÁá¼¹»Í§¡Ñ¹ÍÑ¤¤ÕÀÑÂ
ÃÇÁ¡Ñº¡Í§ºÃÃà·ÒÊÒ¸ÒÃ³ÀÑÂ ¨.¹¹·ºØÃÕ



½¡«ÍÁá¼¹ÃÍ§ÃÑºÍØºÑμÔàËμØËÁÙ



Ã³Ã§¤Í¹ØÃÑ¡É¾ÅÑ§§Ò¹



ÊÒÃºÑ-

ÊÒÃ¨Ò¡»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ   

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·   

ÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº   

ÊÃØ»¼Å»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·ÕèÊÓ¤Ñ-

1. ¹âÂºÒÂáÅÐÀÒ¾ÃÇÁ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº Ø̧Ã¡Ô¨   

2. ÅÑ¡É³Ð¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº Ø̧Ã¡Ô¨   

3. »¨¨ÑÂàÊÕèÂ§   

4. ¢ÍÁÙÅ·ÑèÇä»áÅÐ¢ÍÁÙÅÊÓ¤Ñ-Í×è¹   

5. ¢ÍÁÙÅËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂáÅÐ¼Ù¶×ÍËØ¹   

6. ¹âÂºÒÂ ̈ÒÂà§Ô¹»¹¼Å   

7. â¤Ã§ÊÃÒ§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ   

8. ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ   

9. ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºμÍÊÑ§¤Á   

10. ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹áÅÐ¡ÒÃºÃÔËÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ 

11. ÃÒÂ¡ÒÃÃÐËÇÒ§¡Ñ¹   

12. ¢ÍÁÙÅ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹·ÕèÊÓ¤Ñ-   

13. ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËáÅÐ¤ÓÍ¸ÔºÒÂ¢Í§½ÒÂ Ñ̈´¡ÒÃ

ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμÍÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

ÃÒÂ§Ò¹¢Í§¼ÙÊÍººÑ-ªÕÃÑºÍ¹Ø-Òμ

§º¡ÒÃà§Ô¹

6

8

18

20

22

26 

33 

35 

38 

40 

42 

49

62 

66 

68 

69 

72

80

81

82



Message From The Chairman

ÊÒÃ¨Ò¡»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ
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¹ÒÂÅ¾ªÑÂ á¡¹ÃÑμ¹Ð
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ

7

àÃÕÂ¹  ·Ò¹¼Ù¶×ÍËØ¹

 Ê¶Ò¹¡ÒÃ³â´ÂÃÇÁ¢Í§»ÃÐà·Èã¹»·Õè¼Ò¹ÁÒ àÈÃÉ°¡Ô¨ÍÂÙÃÐËÇÒ§¡ÒÃªÐÅÍμÑÇ  ̈ Ò¡»-ËÒ

·Ò§¡ÒÃàÁ×Í§ áÅÐÁÕá¹Çâ¹ÁÇÒ¨ÐªÐÅÍÍÂÒ§μÍà¹×èÍ§¶Ö§» 2557  Ê§¼ÅãËÃÒÂä´¢Í§ºÃÔÉÑ·àμÔºâμ

äÁà»¹ä»μÒÁà»ÒËÁÒÂ·ÕèÇÒ§äÇ ÍÂÒ§äÃ¡ç´Õà¾×èÍÃÍ§ÃÑº¡ÒÃàμÔºâμ  ¢ÂÒÂ¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃ

ÃÍ§ÃÑº¼Ù»ÇÂáÅÐ¡ÒÃá¢§¢Ñ¹ ¡ÒÃà»´àÊÃÕ·Ò§¡ÒÃ¤Ò áÅÐ¡ÒÃà»¹ Medical Hub  ́ Ñ§¹Ñé¹ã¹»·Õè¼Ò¹ÁÒ

ºÃÔÉÑ·ä´Å§·Ø¹«×éÍ·Õè´Ô¹·ÕèμÔ´¡ÑººÃÔÉÑ·à¾×èÍ¡ÍÊÃÒ§ÍÒ¤ÒÃãËÁ ¢³Ð¹ÕéÍÂÙÃÐËÇÒ§¡ÒÃÍÍ¡áººÍÒ¤ÒÃ

¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂÑ§ä´à¾ÔèÁá¾·Â ºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃá¾·ÂáÅÐºØ¤ÅÒ¡ÃÍ×è¹æ  ÃÇÁ·Ñé§¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡ÃãËÁÕ

·Ñ¡ÉÐ ¤ÇÒÁÃÙ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ ¹Óà·¤â¹âÅÂÕ·Ò§¡ÒÃá¾·Â·Õè·Ñ¹ÊÁÑÂà¢ÒÁÒà¾×èÍà¾ÔèÁÈÑ¡ÂÀÒ¾¡ÒÃãË

ºÃÔ¡ÒÃ ¢³Ðà´ÕÂÇ¡Ñ¹¡çÃÑ¡ÉÒÁÒμÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ áÅÐ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅÍÂÒ§μÍà¹×èÍ§

 ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·Ï ¢Í¢Íº¤Ø³·Ò¹¼Ù¶×ÍËØ¹·Ø¡·Ò¹  ·ÕèäÇÇÒ§ã¨áÅÐãË¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ

´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï ´ÇÂ´ÕμÅÍ´ÁÒ ¢Í¢Íº¤Ø³·ÕÁá¾·Â  ºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃá¾·ÂáÅÐà¨ÒË¹Ò·Õè

·Ø¡·Ò¹·ÕèãË¤ÇÒÁÃÇÁÁ×Í  ÁØ§ÁÑè¹¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅÍÂÒ§àμçÁ¡ÓÅÑ§¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶

à¾×èÍãËºÃÔ¡ÒÃ·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾á¡¼ÙÃÑººÃÔ¡ÒÃ¢Í§âÃ§¾ÂÒºÒÅ



Board of Directors

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·
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ÍÒÂØ   88 »

àμÃÕÂÁÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒáË§¨ØÌÒÅ§¡Ã³ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

ºÔ´Ò¢Í§ ¹Ò§»·ÁÒ ¾ÃÁÁÒÊ

2522 - »¨ Ø̈ºÑ¹ : »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ

äÁÁÕ

37,581,800 ËØ¹

23.49 %

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸·Ò§¤ÃÍº¤ÃÑÇ

»ÃÐÊº¡ÒÃ³·Ó§Ò¹ÂÍ¹ËÅÑ§ 5 »

μÓáË¹§ã¹ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹Í×è¹

¤Ø³ÇØ²Ô·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ/½¡ÍºÃÁ

¹ÒÂÅ¾ªÑÂ á¡¹ÃÑμ¹Ð
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ / ¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Õèà»¹¼ÙºÃÔËÒÃ / à»¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¼ÙÁÕÍÓ¹Ò¨Å§¹ÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹ºÃÔÉÑ·ÏμÒÁ·Õè¡ÓË¹´ã¹Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§

ÊÑ´ÊÇ¹¡ÒÃ¶×ÍËØ¹ã¹ºÃÔÉÑ· (%)

¡ÒÃ¶×ÍËØ¹ã¹ºÃÔÉÑ·Ï

9



ÍÒÂØ   62 »

äÁÁÕ

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸·Ò§¤ÃÍº¤ÃÑÇ

»ÃÐÊº¡ÒÃ³·Ó§Ò¹ÂÍ¹ËÅÑ§ 5 »

μÓáË¹§ã¹ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹Í×è¹

¤Ø³ÇØ²Ô·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ/½¡ÍºÃÁ

ÊÑ´ÊÇ¹¡ÒÃ¶×ÍËØ¹ã¹ºÃÔÉÑ· (%)

¡ÒÃ¶×ÍËØ¹ã¹ºÃÔÉÑ·Ï

»ÃÐ¸Ò¹à¨ÒË¹Ò·ÕèºÃÔËÒÃ (CEO) / ¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Õèà»¹¼ÙºÃÔËÒÃ / 
à»¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙÁÕÍÓ¹Ò¨Å§¹ÒÁ ¼Ù¡¾Ñ¹ºÃÔÉÑ·Ï μÒÁ·Õè¡ÓË¹´ã¹
Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§ / ¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒ

¹¾.¾ÃÁ¾Ñ¹ ̧ ¾ÃÁÁÒÊ

á¾·ÂÈÒÊμÃºÑ³±Ôμ ¤³Ðá¾·ÂÈÒÊμÃ ÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÇØ²ÔºÑμÃ ¡ØÁÒÃàÇª¡ÃÃÁ 
½¡ÍºÃÁ
- ËÅÑ¡ÊÙμÃ»ÃÐ¡ÒÈ¹ÕÂºÑμÃÊ¶ÒºÑ¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·ä·Â (DCP)

¤ÙÊÁÃÊ¢Í§ ¹Ò§»·ÁÒ ¾ÃÁÁÒÊ

2549 - »¨ Ø̈ºÑ¹ : »ÃÐ¸Ò¹à ̈ÒË¹Ò·ÕèºÃÔËÒÃ
2526 - 2549 : ¼ÙÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃâÃ§¾ÂÒºÒÅ

60,311,000 ËØ¹ (ã¹¹ÒÁ¤ÙÊÁÃÊ¶×Í 50,641,000 ËØ¹ )

37.69 % (ã¹¹ÒÁ¤ÙÊÁÃÊ¶×Í 31.65 %)
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ÍÒÂØ   58 »

äÁÁÕ

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸·Ò§¤ÃÍº¤ÃÑÇ

»ÃÐÊº¡ÒÃ³·Ó§Ò¹ÂÍ¹ËÅÑ§ 5 »

μÓáË¹§ã¹ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹Í×è¹

¤Ø³ÇØ²Ô·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ/½¡ÍºÃÁ

ÊÑ´ÊÇ¹¡ÒÃ¶×ÍËØ¹ã¹ºÃÔÉÑ· (%)

¡ÒÃ¶×ÍËØ¹ã¹ºÃÔÉÑ·Ï

¹Ò§»·ÁÒ ¾ÃÁÁÒÊ
ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹à¨ÒË¹Ò·ÕèºÃÔËÒÃáÅÐ¼ÙÍÓ¹ÇÂºÃÔËÒÃ / 
¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Õèà»¹¼ÙºÃÔËÒÃ / à»¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙÁÕÍÓ¹Ò¨Å§¹ÒÁ
¼Ù¡¾Ñ¹ºÃÔÉÑ·Ï μÒÁ·Õè¡ÓË¹´ã¹Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§ /
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤ÒμÍºá·¹

ºÃÔËÒÃ Ø̧Ã¡Ô¨ÁËÒºÑ³±Ôμ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ
½¡ÍºÃÁ
- ËÅÑ¡ÊÙμÃ»ÃÐ¡ÒÈ¹ÕÂºÑμÃÊ¶ÒºÑ¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·ä·Â (DCP)
- ËÅÑ¡ÊÙμÃ»ÃÐ¡ÒÈ¹ÕÂºÑμÃ¾Ñ²¹ÒàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃºÃÔÉÑ·
- ËÅÑ¡ÊÙμÃ¹Ñ¡Å§·Ø¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸

ºØμÃ¢Í§ ¹ÒÂÅ¾ªÑÂ á¡¹ÃÑμ¹Ð áÅÐ ¤ÙÊÁÃÊ¢Í§
¹¾.¾ÃÁ¾Ñ¹¸ ¾ÃÁÁÒÊ

2549 - »¨ Ø̈ºÑ¹  : ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹à ̈ÒË¹Ò·ÕèºÃÔËÒÃ /
   ¼ÙÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
2527 - 2549    : ¼ÙÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃºÃÔËÒÃ

60,311,000 ËØ¹ (ã¹¹ÒÁ¤ÙÊÁÃÊ¶×Í 9,670,000 ËØ¹)

37.69 % (ã¹¹ÒÁ¤ÙÊÁÃÊ¶×Í 6.04 %)
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ÍÒÂØ   86 »

äÁÁÕ

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸·Ò§¤ÃÍº¤ÃÑÇ

»ÃÐÊº¡ÒÃ³·Ó§Ò¹ÂÍ¹ËÅÑ§ 5 »

μÓáË¹§ã¹ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹Í×è¹

¤Ø³ÇØ²Ô·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ/½¡ÍºÃÁ

ÊÑ´ÊÇ¹¡ÒÃ¶×ÍËØ¹ã¹ºÃÔÉÑ· (%)

¡ÒÃ¶×ÍËØ¹ã¹ºÃÔÉÑ·Ï

¡Èº.ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»ÃÐÊÒ¹ÁÔμÃ »ÃÐ¡ÒÈ¹ÕÂºÑμÃ
·Ò§¡ÒÃºÑ-ªÕ¨Ò¡ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ áÅÐ¡ÒÃàÁ×Í§
½¡ÍºÃÁ
- ËÅÑ¡ÊÙμÃ»ÃÐ¡ÒÈ¹ÕÂºÑμÃÊ¶ÒºÑ¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·ä·Â (DCP)

¾ÕèÊÒÇ¢Í§ ¹¾.¨ÃÙ- äªÂâÃ¨¹

2520 - »¨ Ø̈ºÑ¹ : à¨Ò¢Í§âÃ§àÃÕÂ¹¾ÃÍÁ¾ÃÃ³ÇÔ·ÂÒ

3,390,000 ËØ¹

2.12 %

¹Ò§¾ÃÍÁ¾ÃÃ³ ÈÔÃÔ¾Ñ²¹
¡ÃÃÁ¡ÒÃ·ÕèäÁà»¹¼ÙºÃÔËÒÃ (¡ÃÃÁ¡ÒÃ) /
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒ

12



ÍÒÂØ   61 »

äÁÁÕ

äÁÁÕ

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸·Ò§¤ÃÍº¤ÃÑÇ

»ÃÐÊº¡ÒÃ³·Ó§Ò¹ÂÍ¹ËÅÑ§ 5 »

μÓáË¹§ã¹ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹Í×è¹

¤Ø³ÇØ²Ô·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ/½¡ÍºÃÁ

ÊÑ´ÊÇ¹¡ÒÃ¶×ÍËØ¹ã¹ºÃÔÉÑ· (%)

¡ÒÃ¶×ÍËØ¹ã¹ºÃÔÉÑ·Ï

¡ÃÃÁ¡ÒÃ·ÕèäÁà»¹¼ÙºÃÔËÒÃ (¡ÃÃÁ¡ÒÃ)

á¾·ÂÈÒÊμÃºÑ³±Ôμ ¤³Ðá¾·ÂÈÒÊμÃ âÃ§¾ÂÒºÒÅÃÒÁÒ¸Ôº Ṍ 
½¡ÍºÃÁ
   ËÅÑ¡ÊÙμÃ»ÃÐ¡ÒÈ¹ÕÂºÑμÃÊ¶ÒºÑ¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·ä·Â (DCP)

2555 »¨¨ØºÑ¹ : ¡ÃÃÁ¡ÒÃã¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Å
    ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ¹ÇÁÔ¹·ÃÒ Ô̧ÃÒª
2552 2555  : ¼ÙÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ ÊÓ¹Ñ¡¡ÒÃá¾·Â ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
2550 2552   : ÃÍ§¼ÙÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ ÊÓ¹Ñ¡¡ÒÃá¾·Â ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
2548 2550   : ¼ÙÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃâÃ§¾ÂÒºÒÅ âÃ§¾ÂÒºÒÅà¨ÃÔ-¡ÃØ§»ÃÐªÒÃÑ¡É
2547 2548   : ¼ÙÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃâÃ§¾ÂÒºÒÅ âÃ§¾ÂÒºÒÅÅÒ´¡ÃÐºÑ§
    ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
2531 »¨¨ØºÑ¹ : ¡ÃÃÁ¡ÒÃ ÁÙÅ¹Ô¸Ôàº-¨Áº¾ÔμÃ
2530 2550  : ¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐàËÃÑ--Ô¡ ÁÙÅ¹Ô¸ÔâÃ§¾ÂÒºÒÅà¨ÃÔ-¡ÃØ§
    »ÃÐªÒÃÑ¡É
2524 2547 : á¾·ÂËÑÇË¹Ò§Ò¹ÍÒÂØÃ¡ÃÃÁ âÃ§¾ÂÒºÒÅà¨ÃÔ-¡ÃØ§
    »ÃÐªÒÃÑ¡É

3,332,000 ËØ¹

2.08 %

¹¾.ÊÃÒÇØ²Ô Ê¹¸Ôá¡Ç
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ÍÒÂØ   62 »

äÁÁÕ

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸·Ò§¤ÃÍº¤ÃÑÇ

»ÃÐÊº¡ÒÃ³·Ó§Ò¹ÂÍ¹ËÅÑ§ 5 »

μÓáË¹§ã¹ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹Í×è¹

¤Ø³ÇØ²Ô·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ/½¡ÍºÃÁ

ÊÑ´ÊÇ¹¡ÒÃ¶×ÍËØ¹ã¹ºÃÔÉÑ· (%)

¡ÒÃ¶×ÍËØ¹ã¹ºÃÔÉÑ·Ï

¡ÃÃÁ¡ÒÃ·ÕèäÁà»¹¼ÙºÃÔËÒÃ (¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ) /
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤ÒμÍºá·¹ 

Ph.D.(Business Administration) Oklahoma State University, U.S.A.
½¡ÍºÃÁ
  ËÅÑ¡ÊÙμÃ»ÃÐ¡ÒÈ¹ÕÂºÑμÃÊ¶ÒºÑ¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·ä·Â  (DCP)

2551 »¨¨ØºÑ¹ : ÃÍ§ÈÒμÃÒ¨ÒÃÂ ÀÒ¤ÇÔªÒ¡ÒÃ¸¹Ò¤ÒÃáÅÐ¡ÒÃà§Ô¹
  ¤³Ð¾Ò³ÔªÂÈÒÊμÃáÅÐ¡ÒÃºÑ-ªÕ ¨ØÌÒÅ§¡Ã³ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
2547 2551  : ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´Õ áÅÐ CIO Ø̈ÌÒÅ§¡Ã³ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
2538 2547  : ¼ÙÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÊ¶ÒºÑ¹ÇÔ·ÂºÃÔ¡ÒÃ ¨ØÌÒÅ§¡Ã³ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
2531 2550  : ¼ÙªÇÂÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ ÀÒ¤ÇÔªÒ¡ÒÃ¸¹Ò¤ÒÃáÅÐ¡ÒÃà§Ô¹ 
  ¤³Ð¾Ò³ÔªÂÈÒÊμÃáÅÐ¡ÒÃºÑ-ªÕ ¨ØÌÒÅ§¡Ã³ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
2529  2547  : ¼ÙÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÈÙ¹Â¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ¤³Ð¾Ò³ÔªÂÈÒÊμÃ áÅÐ
  ¡ÒÃºÑ-ªÕ ¨ØÌÒÅ§¡Ã³ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

2537 »¨¨ØºÑ¹ : ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ/»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº
    ºÃÔÉÑ· «Õà¿Ã«ÍÔ¹´ÑÊμÃÕ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
2552 »¨¨ØºÑ¹ : ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ/¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº
    ºÃÔÉÑ· ÊÔ¹ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
2549 »¨¨ØºÑ¹ : ¡ÃÃÁ¡ÒÃ ºÃÔÉÑ· ¼ÅÔμÀÑ³±¹ÇÑμ¡ÃÃÁ¨ÒÁ Ø̈ÃÕ ¨Ó¡Ñ´
2547 »¨¨ØºÑ¹ : ¡ÃÃÁ¡ÒÃ ºÃÔÉÑ· «ÕáÍ¹ ́«ÕÍÔ¹àμÍÃà¹ªÑè¹á¹ÅàÇ¹à¨ÍÃ ¨Ó¡Ñ´

275,000 ËØ¹

0.17 %

´Ã.¡ÁàÅÈ¹ ÊÑ¹μÔàÇªª¡ØÅ
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´Ã.»ÃÐÇÔμÃ ¹ÔÅÊØÇÃÃ³Ò¡ØÅ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ·ÕèäÁà»¹¼ÙºÃÔËÒÃ (¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ) /
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº

äÁÁÕ

¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ áÅÐ»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº  
ºÃÔÉÑ· ä·Â¾ÅÒÊμÔ¡áÅÐ à¤ÁÕÀÑ³± ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

äÁÁÕ

äÁÁÕ

2508  : »ÃÔ--ÒμÃÕ ºÑ-ªÕ (ºª.º.) ¨ØÌÒÅ§¡Ã³ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
2512  : »ÃÔ--Òâ· Master of Accounting Sciencc (M.A.S.) University of Ilinois at Urbama - Champaign, U.S.A.
2517  : »ÃÔ--ÒàÍ¡ ºÑ-ªÕ (Ph.D.) University of Ilinois at Urbama - Champaign, U.S.A.
2508  : ¼ÙÊÍººÑ-ªÕÃÑºÍ¹Ø-Òμ (C.P.A.)
2551  : Chartered Director ÊÁÒ¤ÁÊ§àÊÃÔÁÊ¶ÒºÑ¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·ä·Â
¡ÒÃÍºÃÁ
2543  : Chairman 2000 Program 1/2000 ÊÁÒ¤ÁÊ§àÊÃÔÁ Ê¶ÒºÑ¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·ä·Â
2546  : Directors Accreditation Program : DAP 6/2003 ÊÁÒ¤ÁÊ§àÊÃÔÁÊ¶ÒºÑ¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·ä·Â
2547  : Directors Certification Program : DCP 42/2004 ÊÁÒ¤ÁÊ§àÊÃÔÁÊ¶ÒºÑ¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·ä·Â
2548 : Audit  Committtee  Program: ACP 6/2006 ÊÁÒ¤ÁÊ§àÊÃÔÁÊ¶ÒºÑ¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·ä·Â

2548  »¨¨ØºÑ¹ : ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼Ù·Ã§¤Ø³ÇØ²Ô ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼ÅÀÒ¤ÃÒª¡ÒÃ(¤.μ.».) ÊÓ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹μÃÕ 
  »ÃÐ¸Ò¹Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å ÀÒ¤ÃÒª¡ÒÃ¡ÅØÁ¨Ñ§ËÇÑ´ÀÒ¤ãμ ÊÓ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹μÃÕ
2546 »¨¨ØºÑ¹ : ¡ÃÃÁ¡ÒÃÁÒμÃ°Ò¹ áÅÐ¹âÂºÒÂºÑ-ªÕ ÀÒ¤ÃÑ°¡ÃÁºÑ-ªÕ¡ÅÒ§ ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃ¤ÅÑ§
2545  »¨¨ØºÑ¹ : ¡ÃÃÁ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨ ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃ¤ÅÑ§ »ÃÐ¸Ò¹Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
  Ñ̈´·ÓºÑ¹·Ö¡¢Íμ¡Å§ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨ ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃ¤ÅÑ§
2545  »¨¨ØºÑ¹ : ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ áÅÐ»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍººÃÔÉÑ· ä·Â¾ÅÒÊμÔ¡áÅÐà¤ÁÕÀÑ³± ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
2544  »¨¨ØºÑ¹ : »ÃÐ¸Ò¹¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¡ÓË¹´¨ÃÃÂÒºÃÃ³ ÊÀÒÇÔªÒªÕ¾ºÑ-ªÕ
2543 »¨¨ØºÑ¹ : ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº§Ò¹μÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹ ÀÒ¤ÃÒª¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃ¤ÅÑ§
2540 »¨¨ØºÑ¹ : ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¡Í§·Ø¹Ê¶ÒºÑ¹¾ÃÐ»¡à¡ÅÒ
2539  »¨¨ØºÑ¹ : ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡Í§·Ø¹áÅÐ ¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº¡Í§·Ø¹à§Ô¹ãË¡ÙÂ×Áà¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃ¤ÅÑ§
2537  »¨¨ØºÑ¹ : ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃà§Ô¹áÅÐ·ÃÑ¾ÂÊÔ¹ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÊØÃ¹ÒÃÕ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ¿ÒËÅÇ§
  ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÅÑÂÅÑ¡É³ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒ Ø̈ÌÒÅ§¡Ã³ÃÒªÇÔ·ÂÒÅÑÂ

ÍÒÂØ   71 »

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸·Ò§¤ÃÍº¤ÃÑÇ

»ÃÐÊº¡ÒÃ³·Ó§Ò¹ÂÍ¹ËÅÑ§ 5 »

μÓáË¹§ã¹ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹Í×è¹

¤Ø³ÇØ²Ô·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ/½¡ÍºÃÁ

ÊÑ´ÊÇ¹¡ÒÃ¶×ÍËØ¹ã¹ºÃÔÉÑ· (%)

¡ÒÃ¶×ÍËØ¹ã¹ºÃÔÉÑ·Ï
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ÍÒÂØ   83 »

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸·Ò§¤ÃÍº¤ÃÑÇ

»ÃÐÊº¡ÒÃ³·Ó§Ò¹ÂÍ¹ËÅÑ§ 5 »

μÓáË¹§ã¹ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹Í×è¹

¤Ø³ÇØ²Ô·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ/½¡ÍºÃÁ

ÊÑ´ÊÇ¹¡ÒÃ¶×ÍËØ¹ã¹ºÃÔÉÑ· (%)

¡ÒÃ¶×ÍËØ¹ã¹ºÃÔÉÑ·Ï

¹¾.¨ÃÙ- äªÂâÃ¨¹
¡ÃÃÁ¡ÒÃ·ÕèäÁà»¹¼ÙºÃÔËÒÃ (¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ)
áÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº / »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤ÒμÍºá·¹

á¾·ÂÈÒÊμÃºÑ³±Ôμ ¤³Ðá¾·ÂÈÒÊμÃÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ 
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂá¾·ÂÈÒÊμÃáÅÐÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÇØ²ÔºÑμÃ ÇÔÊÑ--ÕÇÔ·ÂÒ
½¡ÍºÃÁ
  ËÅÑ¡ÊÙμÃ»ÃÐ¡ÒÈ¹ÕÂºÑμÃÊ¶ÒºÑ¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·ä·Â (DCP)

¹Í§ªÒÂ¢Í§ ¹Ò§¾ÃÍÁ¾ÃÃ³ ÈÔÃÔ¾Ñ²¹

2532 2541 : ¡ÃÃÁ¡ÒÃÃÒªÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÔÊÑ--ÕáË§»ÃÐà·Èä·Â

äÁÁÕ

700,000 ËØ¹

0.44 %
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ÍÒÂØ   61 »

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸·Ò§¤ÃÍº¤ÃÑÇ

»ÃÐÊº¡ÒÃ³·Ó§Ò¹ÂÍ¹ËÅÑ§ 5 »

μÓáË¹§ã¹ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹Í×è¹

¤Ø³ÇØ²Ô·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ/½¡ÍºÃÁ

ÊÑ´ÊÇ¹¡ÒÃ¶×ÍËØ¹ã¹ºÃÔÉÑ· (%)

¡ÒÃ¶×ÍËØ¹ã¹ºÃÔÉÑ·Ï

¹¾.ÇÔÃØ³¾Ã ¾ÃËÁ¾§ÈÒ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ·ÕèäÁà»¹¼ÙºÃÔËÒÃ (¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ)
áÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº / ¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒ

½¡ÍºÃÁ
- ËÅÑ¡ÊÙμÃ»ÃÐ¡ÒÈ¹ÕÂºÑμÃÊ¶ÒºÑ¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·ä·Â (DCP)

äÁÁÕ

»¨¨ØºÑ¹  :  ÍÒ¨ÒÃÂ Ë¹ÇÂ»ÃÐÊÒ·ÈÑÅÂÈÒÊμÃ ¤³Ðá¾·ÂÈÒÊμÃ
  ÇªÔÃ¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹ÇÁÔ¹·ÃÒ Ô̧ÃÒª
2527-2553 :  ÍÒ¨ÒÃÂ Ë¹ÇÂ»ÃÐÊÒ·ÈÑÅÂÈÒÊμÃ ÇÔ·ÂÒÅÑÂá¾·ÂÈÒÊμÃ
  ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã áÅÐÇªÔÃ¾ÂÒºÒÅ

äÁÁÕ

230,000 ËØ¹

0.14 %

17

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å 
- ÇØ²ÔºÑμÃ»ÃÐÊÒ·ÈÑÅÂÈÒÊμÃ 
- »ÃÐ¡ÒÈ¹ÕÂºÑμÃªÑé¹ÊÙ§·Ò§¤ÅÔ¹Ô¤ÊÒ¢ÒÈÑÅÂÈÒÊμÃ



 ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº¢Í§ ºÃÔÉÑ· âÃ§¾ÂÒºÒÅ¹¹·àÇª ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)  »ÃÐ¡Íº ́ÇÂ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ¨Ó¹Ç¹ 3 ·Ò¹

â´Â¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº·Ø¡·Ò¹äÁä´à»¹¼ÙºÃÔËÒÃ ¾¹Ñ¡§Ò¹ ËÃ×Í·Õè»ÃÖ¡ÉÒã´æ  ¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´Ñ§¡ÅÒÇ»ÃÐ¡Íº´ÇÂ

´Ã.»ÃÐÇÔμÃ ¹ÔÅÊØÇÃÃ³Ò¡ØÅ à»¹»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº ¹¾.ÇÔÃØ³¾Ã ¾ÃËÁ¾§ÈÒ  áÅÐ¹¾.¨ÃÙ- äªÂâÃ¨¹ à»¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ

μÃÇ¨ÊÍº

 ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍºä´»¯ÔºÑμÔË¹Ò·Õè áÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºμÒÁ¢Íºà¢μ·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·Ï  ä ́ÁÍºËÁÒÂãË·Ó¡ÒÃ

¡Ó¡Ñº´ÙáÅμÒÁ¢ÍºÑ§¤ÑºÇÒ ́ÇÂ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº ã¹»¹Õé¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ§Ò¹¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº  ¾ºÇÒ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹

¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï à»¹ä»ÍÂÒ§â»Ã§ãÊÊÒÁÒÃ¶μÃÇ¨ÊÍºä ́ ÁÕÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹·Õè´Õ  áÅÐÁÕÃÐºº¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ÍÂÒ§àËÁÒÐÊÁ

ÃÇÁ¶Ö§ÁÕ¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹·Õè¶Ù¡μÍ§à¾ÕÂ§¾ÍáÅÐàª×èÍ¶×Íä´

 ã¹» 2556 ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍºä´ÁÕ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ 5 ¤ÃÑé§  â´Â¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº·Ø¡·Ò¹à¢ÒÃÇÁ»ÃÐªØÁÍÂÒ§¾ÃÍÁ

à¾ÃÕÂ§¡Ñ¹ áÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍºÁÕ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¡Ñº¼ÙºÃÔËÒÃ ¼ÙÊÍººÑ-ªÕ áÅÐ¼ÙμÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹μÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ  â´ÂÁÕÊÒÃÐ

ÊÓ¤Ñ-ÊÃØ»ä´´Ñ§¹Õé

 1.  ÊÍº·Ò¹áÅÐ¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹ØÁÑμÔ§º¡ÒÃà§Ô¹à»¹¡ÒÃàº×éÍ§μ¹ãË¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·Ï  â´ÂÁÕ§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÒÂäμÃÁÒÊáÅÐ§º¡ÒÃ

  à§Ô¹»ÃÐ¨Ó» 2556 ¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï à¾×èÍãËà¡Ô´¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨ÇÒºÃÔÉÑ·Ï ä´»¯ÔºÑμÔμÒÁÁÒμÃ°Ò¹¡ÒÃºÑ-ªÕ·ÕèÃÑºÃÍ§·ÑèÇä»  áÅÐÁÕ

  ¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔμÒÁ¢Í¡ÓË¹´¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡Ó¡ÑºËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂáÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â (¡.Å.μ.)  áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂáË§

  »ÃÐà·Èä·Â (μÅ·.) ÍÂÒ§¶Ù¡μÍ§μÒÁ·Õè¤ÇÃâ´ÂÊÁèÓàÊÁÍ  ÃÇÁ·Ñé§ÁÕ¡ÒÃà»´à¼Â¢ÍÁÙÅã¹§º¡ÒÃà§Ô¹ÍÂÒ§à¾ÕÂ§¾ÍáÅÐ

  ·Ñ¹àÇÅÒ ÍÑ¹à»¹»ÃÐâÂª¹¡Ñº¹Ñ¡Å§·Ø¹ËÃ×Í¼Ùãª§º¡ÒÃà§Ô¹ã¹¡ÒÃμÑ´ÊÔ¹ã¨Å§·Ø¹ ¡ÒÃÊÍº·Ò¹  áÅÐ¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹ØÁÑμÔ§º

  ¡ÒÃà§Ô¹ Ñ́§¡ÅÒÇ ä´àªÔ-¼ÙÊÍººÑ-ªÕà¢ÒÃÇÁ»ÃÐªØÁ·Ø¡¤ÃÑé§ ÊÓËÃÑº¢ÍÊÑ§à¡μØ¢Í§¼ÙÊÍººÑ-ªÕ ºÃÔÉÑ·Ï  ä ́¹ÓÁÒ»ÃÑº»ÃØ§

  ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ áÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´·Ó§º¡ÒÃà§Ô¹¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï ÍÂÒ§ÊÁèÓàÊÁÍ à¾×èÍãË§º¡ÒÃà§Ô¹¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï  ÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ ṌÂÔè§¢Öé¹

  ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍºä´¾Ô¨ÒÃ³Òá¼¹¡ÒÃÊÍººÑ-ªÕã¹» 2556  áÅÐμÔ´μÒÁ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§¼ÙÊÍººÑ-ªÕ

  ¹Í¡¨Ò¡¹Õé¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍºä´»ÃÐªØÁÃÇÁ¡Ñº¼ÙÊÍººÑ-ªÕâ´ÂäÁÁÕ½ÒÂ¨Ñ´¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï à¢ÒÃÇÁ»ÃÐªØÁ  à¾×èÍ

  »ÃÖ¡ÉÒËÒÃ×Í¡Ñ¹ÍÂÒ§ÍÔÊÃÐ¶Ö§»ÃÐà´ç¹ÊÓ¤Ñ-æ ã¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¼Å¡ÒÃÊÍº·Ò¹

  ¹Í¡¨Ò¡¹Õé  ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍºÂÑ§ä´ÊÍº·Ò¹¡ÒÃ¨Ñ´·Ó§º¡ÒÃà§Ô¹μÒÁÁÒμÃ°Ò¹¡ÒÃºÑ-ªÕ·ÕèÍÍ¡â´ÂÊÀÒÇÔªÒªÕ¾

  ºÑ-ªÕ«Öè§ÍÔ§μÒÁ International Financial Reporting Standards (IFRS)  ¾ºÇÒºÃÔÉÑ·ä´·ÓμÒÁ¢Í¡ÓË¹´¢Í§

  ÁÒμÃ°Ò¹¡ÒÃºÑ-ªÕ ÃÇÁ·Ñé§¡ÒÃà»´à¼Âã¹ËÁÒÂàËμØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹ÍÂÒ§à¾ÕÂ§¾ÍμÒÁÁÒμÃ°Ò¹¡ÒÃºÑ-ªÕ

 2. ÊÍº·Ò¹¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔμÒÁËÅÑ¡¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ·Õè´Õ¢Í§μÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂÏ ¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï  ÍÂÙã¹à¡³±·Õè´Õ

  áÅÐä´¡Ó¡Ñº´ÙáÅãËÁÕ¡ÒÃà»´à¼Â¢ÍÁÙÅäÇã¹ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï  ¾ÃÍÁ·Ñé§Ê§àÊÃÔÁãËÁÕ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃã¹¡ÒÃ

  ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ·ÕèμÍà¹×èÍ§ÁÒâ´ÂμÅÍ´

 3. ã¹»¹Õé¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍºä ́ÃÇÁ»ÃÐªØÁ ¡Ñº¤³Ð·Ó§Ò¹¤ÇÒÁàÊÕèÂ§à¾×èÍμÔ´μÒÁ¤ÇÒÁ¤×ºË¹Ò¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§

  à¾×èÍãËÁÑè¹ã¨ÇÒÁÕ¡ÒÃμÔ´μÒÁ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¢Í§Í§¤¡ÃÍÂÒ§à»¹ÃÐºº ¾ÃÍÁ·Ñé§ãË¤Óá¹Ð¹Óà¾×èÍ¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§ÍÂÒ§μÍà¹×èÍ§

 4. ÊÍº·Ò¹¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁáÅÐà¾ÕÂ§¾Í¢Í§ÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹áÅÐ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹  ¼Å¡ÒÃÊÍº·Ò¹»ÃÒ¡¯ÇÒ

  ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍºÁÕ¤ÇÒÁàËç¹ÊÍ´¤ÅÍ§¡Ñº¤ÇÒÁàËç¹¢Í§¼ÙμÃÇ¨ÊÍººÑ-ªÕ·Õèä´ãË¤ÇÒÁàËç¹ÇÒ  äÁ¾º»ÃÐà´ç¹

  »-ËÒËÃ×Í¢Íº¡¾ÃÍ§·Õèà»¹ÊÒÃÐÊÓ¤Ñ-  ¹Í¡¨Ò¡¹Õé¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍºä´ãË¢ÍàÊ¹Íá¹Ðà¾×èÍªÇÂ»ÃÑº»ÃØ§ÃÐºº

  ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ÀÒÂã¹ãËÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾à¾ÔèÁ¢Öé¹

ÃÒÂ§Ò¹¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº
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 5. ÊÍº·Ò¹¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ§Ò¹¢Í§á¼¹¡μÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹ºÃÔÉÑ·Ï μÑé§áμ¡ÒÃÇÒ§á¼¹¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº  ¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ§Ò¹μÃÇ¨ÊÍº

  ¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹áÅÐμÔ´μÒÁ¼Å¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº  ¾ÃÍÁ·Ñé§¾Ô¨ÒÃ³Ò§º»ÃÐÁÒ³áÅÐ¡ÓÅÑ§¾ÅÃÇÁ¡Ñº½ÒÂºÃÔËÒÃà»¹»ÃÐ¨Ó·Ø¡»

  ·Ñé§ä´ãË¢ÍàÊ¹Íá¹Ðà¾×èÍàÊÃÔÁÊÃÒ§¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶áÅÐà¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹ºÃÔÉÑ·Ï  μÒÁá¼¹§Ò¹·Õèä´

  ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍºä´¾Ô¨ÒÃ³Òá¼¹¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº»ÃÐ¨Ó» 2556  «Öè§ä´¨Ñ´·Óº¹¾×é¹°Ò¹

  ¢Í§¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹áÅÐ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ ã¹¡ÒÃ¹Õé  ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍºä´ãË¤Óá¹Ð¹Óã¹àÃ×èÍ§

  ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº·Ñé§ã¹´Ò¹ºØ¤ÅÒ¡Ã áÅÐ¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ§Ò¹μÃÇ¨ÊÍºμÒÁá¼¹·Õè¡ÓË¹´äÇ  ÊÓËÃÑº¡ÒÃ

  Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¤ÇÒÁà»¹ÍÔÊÃÐ¢Í§¼ÙμÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹  ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍºä´¾Ô¨ÒÃ³ÒÃÇÁ¡Ñº½ÒÂ¨Ñ´¡ÒÃã¹¡ÒÃáμ§μÑé§

  ¶Í´¶Í¹ âÂ¡ÂÒÂ ËÃ×ÍàÅÔ¡ ̈Ò§¼Ù¨Ñ´¡ÒÃá¼¹¡μÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹
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Ph. D., C.P.A., Chartered Director

»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº

19



ÊÃØ»¼Å»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·ÕèÊÓ¤Ñ-

1,735.18

247.59

1,460.11

162.69

2554

1,462.79

25552556

1,687.03

1,247.60 1,187.15
1,280.22

1,035.51

1,794.64

241.22

ÊÔ¹·ÃÑ¾ÂÃÇÁ(ÅÒ¹ºÒ·) ÊÇ¹¢Í§¼Ù¶×ÍËØ¹(ÅÒ¹ºÒ·)

ÃÒÂä ́ÃÇÁ(ÅÒ¹ºÒ·) ¡ÓäÃÊØ·¸Ô(ÅÒ¹ºÒ·)

20

255425552556

255425552556

255425552556

0

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

1,600.00

1,800.00

0

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

1,600.00

1,800.00

0

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

1,600.00

1,800.00

0

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

450.00



7.42
8.00

1.51

¡ÓäÃÊØ·¸ÔμÍËØ¹(ºÒ·) ÁÙÅ¤ÒμÒÁºÑ-ªÕμÍËØ¹(ºÒ·)

ROA (%) ROE (%)

1.55

6.44

15.32

18.22

13.61

21

255425552556 255425552556

0

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

255425552556

0

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00 19.55
22.28

15.99

255425552556

0

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

0

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00



 22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
   

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน) เปดใหบริการเม่ือวันที่ 3 กันยายน 2524 ดําเนินกิจการเปน
โรงพยาบาลเอกชนระดับตติยภูมิ ( Tertiary Care ) ขนาด 208 เตียง ดวยทุนจดทะเบียน 160  ลานบาท     จดทะเบียนเปน
บริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพยเม่ือป 2537  ใหบริการรักษาพยาบาลโดยแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะทางทุกสาขา พรอมทีม
บุคลากรทางการแพทยที่มีประสบการณ ทันสมัยดวยเคร่ืองมือและอุปกรณการแพทยที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงความพรอม
ของศูนยสงเสริมสุขภาพ ( Wellness Center ) มีรถเอกซเรยระบบดิจิตอลแบบเคล่ือนที่  ใหบริการตรวจสุขภาพท้ังในและ
นอกสถานท่ี ใหบริการรถพยาบาลฉุกเฉินพรอมรับ-สงผูปวยทั่วประเทศ 

 

บริษัทฯ ไดรับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI จากสถาบัน Joint Commission International 
Accreditation (USA) ,ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA :  Hospital  Accreditation  และระบบคุณภาพ
โรงพยาบาลที่มีการออกแบบระบบงานเพื่อการดูแลผูปวยที่มีคุณภาพ โดยอาศัยพื้นฐานทางวิชาการ  มีการพัฒนาตอเนื่อง
เปนแบบอยางที่ดี   ไดรับ Good Practice of Endometriosis ของการดูแลผูปวยโรคเย่ือบุมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) 
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องคการมหาชน),  มาตรฐานคุณภาพหองปฏิบัติการทางการแพทย (ISO 15189 
: 2007) มาตรฐานระบบคุณภาพอาหารสําหรับผูปวย GMP/HACCP  และมาตรฐานคุณภาพการจัดการดานพลังงาน (ISO 
50001:2011) 

 
1.1 วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมองคกร  และเปาหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี ้

 
  วิสัยทัศน( Vision ) 

โรงพยาบาลนนทเวชจะเปนโรงพยาบาลครอบครัวช้ันนําที่มุงเนนการ รักษาพยาบาลเฉพาะทางตติยภูมิ 
ตามมาตรฐานสากล 

 
พันธกิจ( Mission ) 

ใหบริการดานการรักษาพยาบาลอยางมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน โดยยึด 
  คุณธรรม จริยธรรม เคารพสิทธิและศักด์ิศรีผูปวย และ มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 
คานิยมองคกร(Core Values) : “ CARES ” 
C  :  Customer Centric                 มุงเนนลูกคาเปนศูนยกลางในการใหบริการ 
A  :  Accountability & Integrity       มุงเนนรับผิดชอบในหนาที่และปฏิบัติตามจริยธรรม 

R  :  Result-oriented               มุงเนนบรรลุเปาหมายในการทํางาน 
E  :  Excellent Teamwork             มุงเนนการทํางานเปนทีมและเคารพใหเกียรติผูอื่น 

S  :  Safety                  มุงเนนการยึดม่ันและปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย 
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เปาหมายการดําเนินธุรกิจ   
 
1: คานิยมองคกร (CORE VALUES) 

 มุงปลูกฝงคานิยมองคกรลงสูแพทยและพนักงานอยางตอเนื่องในงานประจํา 

 พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับทิศทางองคกรและการรักษาเฉพาะทาง 

 สรางเสริมบรรยากาศที่ดีในการทํางานเพื่อใหเปน  Employer  of  Choice 
 

2: การเติบโตรายไดแบบยั่งยืน (SUSTAINABLE REVENUE GROWTH) 

 มุงพัฒนาศูนยรักษาโรคอันเกิดจากโรคเร้ือรัง(Chronic Diseases) เพื่อ 
เปนโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 

 เปนโรงพยาบาลรับ-สงตอ (Referral Center)  

 พัฒนาและใชเทคโนโลยีทางการแพทยที่ทันสมัย 

 การรักษาผูปวยโรคเรื้อรังแบบองครวม 
 

3: รักษาพยาบาลและบริการตามมาตรฐานโดยลูกคาเปนศูนยกลาง 
 (CUSTOMER-DRIVEN STANDARD HEALTHCARE) 

 มุงนําระบบบริหารความเส่ียงและคุณภาพเชิงรุก โดยกระตุนใหเกิดการคนหา ความเส่ียง  
วิเคราะห  แกไข  ปองกัน  ติดตาม   และรายงานอยางสม่ําเสมอ 

 สงเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพในงานประจําอยางตอเนื่อง 

 เสริมสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยในระดับองคกร หนวยงาน และพนักงาน  

 มุงพัฒนาบริการรักษาพยาบาลท่ีเปนเลิศในทุกจุดสัมผัสที่สอดคลองกับความตองการผูปวย
เฉพาะโรค 
 

4: ความสามารถในการบริหารผลิตภาพช้ันนํา (INDUSTRY-LEADING 
     PRODUCTIVITY) 

 มุงลดความซ้ําซอน(Lean) ของทุกกระบวนการท่ีสําคัญ เพื่อใหเกิดการบริหาร 
ตนทุน  พัฒนาคุณภาพการรักษาและบริการอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

5: องคกรพ้ืนฐานเขมแข็ง (STRONG ORGANIZATION) 

 มุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบความปลอดภัยของขอมูล ( IT/ IS / 
Security) เพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพการรักษา  การบริการ  และการบริหาร 

 นําขอมูลมาใชในการบริหารตามทิศทางองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ 

 ป 2553 : เปดใหบริการคลินิคสุขภาพเพศชาย ใหบริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางระบบปสสาวะ
ชายรวมทั้งการตรวจสุขภาพเพศชาย (Men’s Health Check Up)  ครอบคลุมไปถึงคลินิกทางเดิน
ปสสาวะในเด็ก Pediatric Urology Clinic เพื่อใหการบริการตรวจวินิจฉัย รักษา และใหคําแนะนํา
เก่ียวกับโรคทางเดินปสสาวะเด็ก อีกทั้งยังพัฒนาศูนยผิวหนังและศัลยกรรมตกแตงโดยการนําเทคโนโลยี
การรักษาโดยไมตองผาตัด รวมท้ังการทําศัลยกรรมตกแตงโดยแพทย Plastic Surgery  

  ป 2554 : ปรับปรุงภูมิทัศน และโถงพักคอยบริเวณตอนรับดานหนาโรงพยาบาลใหสวยงาม ทันสมัย  
ปรับภาพลักษณใหการใหบริการสูสากล พัฒนาศูนยหัวใจโดยเพิ่มแพทยผูเช่ียวชาญทางดาน  
Intervention และจัดซื้อเคร่ือง cath lab ที่มีเทคโนโลยีใหมลาสุดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษา และศูนย
มะเร็งเตานมเพิ่มแพทยผูเช่ียวชาญและชํานาญการทางดานมะเร็งและรังสีแพทยที่มีความเชี่ยวชาญ
โดยเฉพาะและจัดซื้อเคร่ือง Mammogram Digital ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง   

  ป 2555 :  เปดศูนยรังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย (Diagnostic Digital Imaging Center)  ใหบริการเก่ียวกับ
การวินิจฉัยภาพจากการเอกซเรย อัลตราซาวด และ MRI เพื่อสรางความเชื่อม่ันดานการรักษาพยาบาลที่
มีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน ตอบสนองความตองการดานสุขภาพอยางครบวงจร  และปรับปรุงพื้นที่
ใหบริการภายในโรงพยาบาล อาทิ แผนกฉุกเฉิน แผนกศัลยกรรม รวมถึงหองพักผูปวย ใหสวยงาม 
ทันสมัย  และพัฒนาปรับปรุงกระบวนการใหบริการ ใหรวดเร็ว   

 ป 2556 :  เม่ือเดือนมีนาคมที่ผานมา บริษัทฯ ไดดําเนินการจัดซื้อที่ดินที่ติดกับโรงพยาบาลโดยมี
วัตถุประสงคสําคัญ เพื่อทําการกอสรางอาคารโรงพยาบาลใหม เพื่อรองรับการขยายบริการท่ีเพิ่มขึ้นใน
อนาคต  ขณะนี้อยูระหวางการออกแบบ ในสวนของการใหบริการจัดต้ังศูนย  ศูนยสมองและระบบ
ประสาท  stroke fast track  (Neurology Clinic)  ใหการดูแลผูปวยทางสมองซ่ึงแนวโนมจะมีผูรับบริการ
เพิ่มมากขึ้น  

1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 
  - ไมมี 

 
1.4  ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ 

  - ไมมี 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บริษัท   โรงพยาบาลนนทเวช   จํากัด  (มหาชน)     ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชนแหงแรกของจังหวัดนนทบุรี 

ไดเปดดําเนินการเม่ือ วันที่  3  กันยายน  2524  โดยมีสํานักงานใหญต้ังอยูที่      เลขท่ี  30 / 8 ถนนงามวงศวาน    ตําบล
บางเขน    อําเภอเมือง    จังหวัดนนทบุรี   11000    โทรศัพท     0-2596-7888   โทรสาร 0-2589-8753 
www.nonthavej.co.th เปนโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ต้ังอยูบนเนื้อที่ 4 ไร 3 งาน 80 ตารางวา  ใหบริการดานการ
รักษาพยาบาล โดยเปดบริการรักษาพยาบาลทั้งผูปวยใน (In Patient) และ ผูปวยนอก (Out Patient) ตลอดถึงผูปวยฉุกเฉิน 
พรอมดวยบริการรถพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง  นอกจากนี้ยังใหบริการตรวจสุขภาพท้ังในและนอกสถานที่ โดยทีมแพทย
ผูเช่ียวชาญเฉพาะในทุกสาขาและทีมงานที่มีความชํานาญ พรอมเคร่ืองมือและอุปกรณการรักษาพยาบาลที่ทันสมัยมี
ประสิทธิภาพสูง ปจจุบันมีเตียงสําหรับผูปวยใน   208   เตียง   หองตรวจผูปวยนอก 90 หอง สามารถใหบริการผูปวยนอกได
ประมาณ 2,000 รายตอวัน  ไดขยายเวลาใหบริการคลินิกผูปวยนอก  จนถึงเวลา  24.00 น. 

 
 โครงสรางรายไดจําแนกตามประเภทผูปวย                     
           (หนวย : ลานบาท ) 

ประเภทผูปวย 2556 2555 2554 
 มูลคา % มูลคา % มูลคา % 
ผูปวยนอก 952.57 53.47 893.14 51.90 763.78 52.70 
ผูปวยใน 828.77 46.53 827.83 48.10 685.44 47.30 
รวม 1,781.34 100.00 1,720.97 100.00 1,449.22 100.00 
อัตราเพิ่ม(ลด)ของมูลคาการใหบริการ
รักษาพยาบาล 60.37 3.51 271.75 18.75 66.33 4.80 
 
 

             โครงสรางรายไดจําแนกตามประเภทการใหบริการ           
                  (หนวย : ลานบาท) 
ประเภทการใหบริการ 2556 2555 2554 
 รายได % รายได % รายได % 

คายา 542.86 30.47 534.22 31.04 468.35 32.32 

คาธรรมเนียมแพทย 388.80 21.83 378.86 22.01 315.38 21.76 
คาหองและบริการ 229.09 12.86 222.51 12.93 187.06 12.91 
คาเคร่ืองมือและอุปกรณแพทย 197.38 11.08 200.75 11.66 167.77 11.58 
คาวิจัย 303.35 17.03 281.59 16.36 224.88 15.52 
คาอาหาร 20.59 1.16 21.25 1.23 14.50 1.00 
อื่น ๆ 99.27 5.57 81.79 4.75 71.28 4.92 
รวมทั้งส้ิน 1,781.34 100.00 1,720.97 100.00 1,449.22 100.00 

    
 
  



 28 
 

  2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ       
    โรงพยาบาลนนทเวช เปนโรงพยาบาลระดับตติยะภูมิ ขนาด 208 เตียง ใหบริการ
รักษาพยาบาลแบบสหสาขาวิชาชีพ ครบทุกสาขา  โดยคณะแพทยและบุคลากรทางการแพทยที่เช่ียวชาญ  และมาก
ดวยประสบการณ   พรอมทั้งอุปกรณทางการแพทยที่ทันสมัยครบวงจร   เปดใหบริการทั้งผูปวยนอกผูปวยในตลอด 24 
ชั่วโมง   โดยมีการจัดต้ังศูนยการแพทยเฉพาะทางและคลินิกรักษาโรคเฉพาะทางระบบ ดวยแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะโรค   
และบริการหลักตางๆดังตอไปนี้ 

1.1 ผูปวยนอก มีหองตรวจ จํานวน 90 หอง ประกอบดวย ศูนยการแพทยเฉพาะทาง จํานวน 18 ศูนย คลินิก
เฉพาะทาง 4 คลินิก  ดังนี้  

 ศูนยเทคโนโลยีผาตัดแผลเล็ก (MIS)  ศูนยกระดูกและขอ 

 ศูนยสูตินรีเวช  ศูนยเด็กและวัยรุน 

 ศูนยผูมีบุตรยาก  ศูนยสรางเสริมสุขภาพ 

 ศูนยรักษเตานม  ศูนยหัวใจ 

 ศูนยผาตัดผานกลองทางนรีเวช  ศูนยเบาหวาน 

 ศูนยรักษามะเร็งทางนรีเวช  ศูนยสมองและระบบประสาท 

 ศูนยผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม  ศูนยรังสีและภาพเพ่ือการวินิจฉัย 

 ศูนยโรคระบบทางเดินปสสาวะ  คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก 

 ศูนยระบบทางเดินหายใจ  คลินิกสุขภาพใจ 

 ศูนยโรคระบบทางเดินอาหารและตับ  คลินิกลําไสใหญและทวารหนัก 

 ศูนยทันตกรรมปลอดเชื้อ  คลินิกอายุรกรรมและศัลยกรรม 
 

1.2 ผูปวยใน ประกอบดวยหองพักประเภทตางๆ ดังนี้ 

 หองคลอด  หองผาตัด 

 หอง ไอซียู  , ซีซียู และ เอ็นไอซียู  หองทารกแรกเกิด 

 หองเด่ียว  หองคู 

 หอง Deluxe  หอง VIP 
 

1.3  บริการสนับสนุนตางๆ ดังนี้ 

 แผนกฉุกเฉิน  แผนกหองปฏิบัติการทางการแพทย 

 แผนกไตเทียม  แผนกกายภาพบําบัด 

 แผนกโภชนาการ/โภชนบําบัด  นนทเวชสหคลินิก 

 บริการตรวจสุขภาพนอกสถานท่ี  บริการรถพยาบาล รับ – สง ผูปวยตลอด 24ชม. 
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2.2 การตลาดและภาวการณแขงขัน    
(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑหรือบริการ 

                   (1)  กลยุทธทางการตลาด 
           1.1 นโยบายการตลาด  

เนนการตลาดเชิงรุก ไปพรอมๆกับการสรางแบรนด เพื่อเพิ่มฐานลูกคาใหม ในกลุมลูกคาทั่วไปและลูกคาที่เปน
บริษัทฯ  การรักษาลูกคาเกาโดยการบริหารความสัมพันธกับลูกคา (CRM) เฉพาะกลุมและรายบุคคลเพิ่มมากขึ้น โดยผานการ
จัดกิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ เพื่อสงเสริมการตลาด   ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนการผลิตส่ือส่ิงพิมพตางๆ เพื่อเปนการ
ส่ือสารและใหขอมูล   นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังใหความสําคัญกับการสงเสริมสุขภาพแบบองครวม (Holistic Health 
Promotion) เปนการชวยสงเสริมใหผูปวยไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้บริษัทมีการพัฒนาคุณภาพการบริการทั้งดาน
เทคโนโลยี และการรักษาพยาบาลอยางตอเนื่องใหเทียบเทาโรงพยาบาลเอกชนช้ันนํา ในการเขาสูมาตรฐานการใหบริการ
ระดับสากล เพื่อขยายตลาดใหครอบคลุมทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ 

1.2 นโยบายดานพัฒนาคุณภาพการรักษา  
มีจุดประสงคเพื่อพัฒนาศูนยการแพทยเฉพาะทาง   ( Excellent Center)   เนนการสรรหาและพัฒนา

บุคลากรผูเช่ียวชาญการรักษาเฉพาะทางในแตละสาขา นําเทคโนโลยีทางการแพทยที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงมา
ใหบริการ โดยทีมบุคลากรทางการแพทยที่มีความรูความสามารถ และประสบการณ  

   1.3 นโยบายพัฒนาคุณภาพการใหบริการ 
    มุงเนนการพัฒนาคุณภาพ และปรับปรุงกระบวนการใหบริการผูปวย  สนับสนุนการใหบริการตาม
มาตรฐานสากลอยางตอเนื่อง   โดยการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาสูงสุดดวยบริการที่สะดวกและรวดเร็ว โดยการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเขามาชวยเสริมการใหบริการ 

 
                   (2) การจัดจําหนายและชองทางการจําหนาย 

บริษัทแบงการใหบริการเปนสวนที่ใหบริการภายในโรงพยาบาล ไดแก การใหบริการผูปวยนอก - ผูปวยใน และสวน
ที่ใหบริการภายนอกโรงพยาบาล  ไดแก  การใหบริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่   การจัดแพทยพยาบาลประจําหองแพทย
ของลูกคาคูสัญญา  การใหบริการรถเอกซเรยเคล่ือนที่ การใหบริการรถพยาบาล  เปนตน  โดยแบงกลุมลูกคาทั่วไป  
และลูกคาที่มีสัญญาใหบริการ   (ลูกคาบริษัทคูสัญญา  และลูกคาบริษัทประกัน)  

โรงพยาบาลไดเพิ่มชองทางการจัดจําหนาย โดยมีบริษัทที่จะจัดสงและใหสิทธิพิเศษกับพนักงานมาทําการ
รักษาท่ีเปนลักษณะบริษัทคูสัญญา และยังไดรับความรวมมืออันดีจากบริษัทประกันสุขภาพ ที่เปนคูสัญญากับทาง
โรงพยาบาล  รวมทั้งโครงการสินเช่ือเพื่อการรักษาในกลุมผูถือบัตรเครดิต ขยายฐานลูกคาในการสรางการรับรูในบริการของ
โรงพยาบาล 

โรงพยาบาลมีเวบไซตที่ถือเปนแหลงขอมูลทางการแพทย  และศูนยกลางในการติดตอส่ือสารและใหบริการ
ของโรงพยาบาล เพื่ออํานวยความสะดวกในการเขาถึงขอมูลและส่ือสารใหแกลูกคาทุกกลุมเปาหมาย โรงพยาบาลมีสัดสวน
ของการใหบริการ  ดังนี้ 
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  สัดสวนการใหบริการแกลูกคาแตละประเภท 
           (หนวย : ลานบาท) 
 2556 % 2555 % 2554 % 

รายไดจากบริษัทที่ทําสัญญากับทาง
โรงพยาบาล 571.09 32.06 

 
523.93 

 
30.44 

 
436.55 

 
30.12 

รายไดจากลูกคาทั่วไป 1,210.25 67.94 1,197.04 69.56 1,012.67 69.88 
รายไดรวม 1,781.34 100.00 1,720.97 100.00 1,449.22 100.00 
   

                   (3) ลักษณะลูกคา 

 จําแนกเปน   2   ประเภท ดังนี้ 
 

1.ลูกคาทั่วไป 
 

คือ กลุมลูกคาที่เขามารับบริการรักษาพยาบาล หรือ
ตรวจสุขภาพโดยรับผิดชอบคาใชจายดวยตนเอง 

2.ลูกคาที่มีสัญญาใหบริการ 
2.1  ลูกคาบริษัทคูสัญญา 
 

 
คือ กลุมลูกคาที่มีสัญญาตรวจสุขภาพพนักงานหรือ
สัญญารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาล   

2.2  ลูกคาบริษัทประกัน คือ กลุมลูกคาซ่ึงทําสัญญาในรูปแบบประกันสุขภาพ
หรือประกันชีวิต  กับบริษัทประกันชีวิตโดยคาใชจาย
บริษัทประกันฯ จะเปนผูรับผิดชอบใหตามเงื่อนไขแหง
สัญญาซ่ึงผูเอาประกันไดทําไวกับบริษัทประกัน 

 

                        ( ข ) สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม 

1.โครงสรางอุตสาหกรรม 
ปจจุบันประชาชนมีความรูความเขาใจ ใหความสําคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพและการสรางคุณภาพชีวิตที่

ดี  ใหความสําคัญในเชิงปองกันดูแลรักษาสุขภาพเพิ่มขึ้น นอกจากการรักษาพยาบาลเม่ือเจ็บปวย สงผลใหมีผูใชบริการ
โรงพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น 
 

2.สถานภาพในการแขงขัน 
 ธุรกิจโรงพยาบาลมีการแขงขันสูง โรงพยาบาลนนทเวชเปดใหบริการมากวา30ป มีการพัฒนาคุณภาพการ
รักษาพยาบาลและคุณภาพการใหบริการตามมาตรฐานระบบคุณภาพโรงพยาบาลทั้งในประเทศและตางประเทศ พัฒนา
ศูนยการรักษา Excellent Center Care อยางตอเนื่อง รวมถึงการพัฒนาทีมแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน  และบุคลากร
ทางการแพทย  
 คูแขงของโรงพยาบาล  ไดแก  โรงพยาบาลที่ต้ังอยูในบริเวณใกลเคียงรัศมี  20  กิโลเมตร  

ขอไดเปรียบของบริษัท 
  1. ทําเลที่ต้ังของบริษัท ต้ังอยูบนถนนงามวงศวาน ซึ่งเปนศูนยกลางของชุมชน มีอัตราการเติบโตของ

ชุมชนและที่อยูอาศัยในพื้นที่ใกลสูง ติดหางสรรพสินคาขนาดใหญ ใกลกับสถานที่ราชการ  รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ   
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         2. มุงเนนเปนศูนยการรักษาแบบครบวงจร   แพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน  พรอมบุคลากรทาง
การแพทยที่มีความรู ความชํานาญ  มีประสบการณ พรอมเคร่ืองมืออุปกรณการแพทยที่ทันสมัย  
  3. ไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลท้ังในประเทศ(HA)และตางประเทศ(JCI-USA), ไดรับ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพหองปฏิบัติการ (ISO 15189 :2007) และมาตรฐานระบบคุณภาพอาหารสําหรับผูปวย  
GMP/HACCP 

       4. ดานภาพลักษณ  บริษัทเปดใหบริการมากวา 30ป เปนที่รูจัก   มีฐานลูกคา บริษัท   
คูสัญญาและคูคาทางธุรกิจเปนจํานวนมาก  

           5. ดานบุคลากร   ดวยผลการดําเนินงานที่เติบโตอยางตอเนื่อง ยืนยันใหเห็นความม่ันคงของ 
บริษัทจึงเปนโอกาสท่ีบริษัทจะสามารถคัดเลือกบุคลากร ที่มีความรู ความสามารถมาทํางานกับบริษัท 

ขอเสียเปรียบของบริษัท 
  ดานการจราจร  เนื่องจากเปนแหลงชุมชน  และมีหางสรรพสินคาขนาดใหญหลายแหง  จึงสงผลในเร่ือง
การจราจรที่ติดขัด 

 
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

    การจัดใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑเพื่อจัดจําหนาย ประกอบดวยปจจัยที่สําคัญ  2   ประการ คือ 
(1) การจัดหาทีมแพทยและพยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาของโรค เพื่อสามารถใหบริการแก

ผูปวยไดอยางทั่วถึง  แพทยและพยาบาลทุกทานลวนมีคุณสมบัติครบถวน และผานการคัดเลือกจากองคกรแพทย 
 

กําลังการใหบริการเต็มที่และปริมาณการใหบริการจริง 
 

 2556 2555 2554 

กําลังการใหบริการเต็มที ่(ขณะนี้)    
ผูปวยใน (150 เตียง) 54,750 54,750 54,750 
ผูปวยนอก (2,000 คนตอวัน)  730,000 730,000 730,000 

 
 2556 2555 2554 

ปริมาณการใหบริการจริง    
ผูปวยใน (เตียง) 44,402 47,727 43,513 
ผูปวยนอก (คน) 589,899 595,567 557,391 

 
 2556 2555 2554 

การใชกําลังการใหบริการผูปวยใน    
ผูปวยใน (%) 81.10 87.17 79.48 
ผูปวยนอก (%) 80.81 81.58 76.35 
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(2) การจัดหาวัตถุดิบและผูจําหนายวัตถุดิบ(Suppliers) 
   (ก) วัตถุดิบไดแก ยา เวชภัณฑ และวัสดุส้ินเปลืองตางๆ ที่ใชในการรักษาพยาบาล 
        (หนวย : ลานบาท) 

 2556 2555 2554 

การส่ังซื้อภายในประเทศ 515.65 526.32 356.18 
การส่ังซื้อภายนอกประเทศ - - - 

รวม 515.65 526.32 356.18 
 
        การส่ังซื้อวัตถุดิบ จําพวก ยา เวชภัณฑ และวัสดุส้ินเปลืองตางๆ ที่ใชในการรักษาพยาบาล เปนการส่ังซื้อ 

จากผูผลิตหรือตัวแทนจาํหนายภายในประเทศท้ังส้ิน โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณาการนําเขามาใชในโรงพยาบาล  
 
    (ข) การกําจัดวัตถุดิบที่ใชแลว 
  บริษัทฯ มีการคัดแยกวัตถุดิบที่ใชแลว เปนขยะrecycle ขยะท่ัวไป และขยะอันตราย ซึ่งขยะอนัตรายจะจําแนกเปน 

3 กลุม คือ ขยะติดเช้ือ ขยะสารเคมี ขยะมีคม  โดยสํานักงานเทศบาลนนทบุรีเขามารับขยะทั่วไปและขยะอันตรายทุกวัน เพื่อนําไป
กําจัดทําลาย ทั้งนี้เพื่อใหการจัดการวัตถุดิบที่ใชแลวมีความปลอดภัยตอชุมชนและรักษาส่ิงแวดลอม 

          
สถิติจํานวนน้ําหนักขยะในแตละป ดังนี้ 

ลําดับ รายการ ป 56 ป 55 ป 54 

1 ขยะท่ัวไป (กก.) 246,841 224,692 181,443 

2 ขยะอันตราย (กก.) 116,890 125,052 96,760 

  รวม 363,731 349,744 278,203 
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3.  ปจจยัความเสีย่ง  
ปจจัยความเส่ียงจากการเกดิขอพิพาททางกฎหมาย 

การประกอบธุรกิจโรงพยาบาลอาจมีความเส่ียงจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย เพื่อเปนการลดความ
เส่ียงที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯจึงไดจัดใหมีระบบการบริหารความเส่ียงในการรักษาพยาบาล  และนํา 
ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล ตางๆอาทิ ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI จากสถาบัน Joint Commission 
International Accreditation (USA) ,ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA :  Hospital  Accreditation  และมาตรฐาน

คุณภาพหองปฏิบัติการ (ISO 15189 : 2007)  มาบังคับใชและถือเปนแนวปฏิบัติ เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินการท่ี
เก่ียวกับการรักษาพยาบาลมีคุณภาพ ความปลอดภัย และเปนไปตามมาตรฐาน จะชวยใหบริษัทฯบริหารความเสี่ยง
ท่ีอาจเกิดขึ้นไดเปนอยางดี  
 

 ปจจัยความเส่ียงในการแขงขันการประกอบธุรกิจ  
ธุรกิจโรงพยาบาลและการใหบริการทางการแพทยมีการแขงขันสูงทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนทุกแหงตาง 

พัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง  ความเส่ียงที่ผูรับบริการจะเปล่ียนไปใชบริการโรงพยาบาลอื่นดังนั้นบริษัทฯ จึงตองคงไว
ซึ่งความเปนโรงพยาบาลช้ันนํา โดยนําระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล   Hospital Accreditation (HA), ระบบคุณภาพ
มาตรฐานโรงพยาบาล JCI(USA), มาตรฐานคุณภาพหองปฏิบติัการ ISO 15189, ระบบคุณภาพอาหาร  ระดับสากล  
GMP/HACCP และมาตรฐานวิชาชีพตางๆ ทางการแพทยอยางตอเนื่อง   จัดหาเทคโนโลยีทางการแพทยที่ทันสมัยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใหบริการ   พัฒนาบุคลากรทางการแพทยใหมีความรู  ความสามารถและพัฒนาการใหบริการที่เปนเลิศ 
(Excellent Services )เพื่อสรางความประทับใจและความพึงพอใจอยางสูงสุดใหผูรับบริการ         
 

  ปจจัยเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย 
          บริษัทฯมีหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว (float rate) เพียง 160 ลานบาท ดังนั้นความผันผวน
ของอัตราดอกเบ้ียอาจสงผลกระทบตอตนทุนทางการเงินของบริษัท ในอนาคตหากบริษัทฯมีหนี้สินเพิ่มขึ้นบริษัทฯจะ
ดําเนินการปองกันความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย โดยการใชเคร่ืองมือทางการเงินและการจัดหาแหลงเงินทุน
ที่เหมาะสมกับภาวะตลาดในขณะน้ัน 
 
 ปจจัยความเส่ียงดานบุคลากรทางการแพทย  

  ความรูความสามารถและความเพียงพอ ของบุคลากรทางการแพทยในสาขาวิชาชีพตางๆ มีความสําคัญตอ
คุณภาพของการใหบริการรักษาพยาบาลอยางย่ิง  
                      บริษัทฯ จึงใหความสําคัญในการสรรหา  พัฒนาและธํารงรักษาบุคลากรที่มีความรู  ความสามารถและมีผล
การปฏิบัติงานดี   จึงมีการปรับปรุงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล โดย 

       1. พัฒนากระบวนการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติ    มีความรู    ความสามารถ   ใหเพียงพอกับความ 
           ตองการในแตละตําแหนงงาน   
      2. พัฒนาการบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการ    
      3. พัฒนาเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพตางๆ  

  4. พัฒนาดานแรงงานสัมพันธ   เพื่อสรางความผูกพันและความผาสุกใหกับพนักงานขององคกร     
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4. ขอมูลทั่วไป 
     

4.1 บริษัท 
ช่ือบริษัท   บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน) 
ช่ือสถานที่ทําการ   โรงพยาบาลนนทเวช 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ  ดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ใหบริการการรักษาพยาบาลทั้งผูปวยนอกและ ผูปวย

ใน  ตลอด 24 ชั่วโมง 
ที่ตั้งสํานักงานใหญ 30/8 หมู 2 ถนนงามวงศวาน  ตําบลบางเขน  อําเภอเมืองนนทบุรี   
     จ. นนทบุรี 
ที่ตั้งสาขา  68/888 ถ.รัตนาธิเบศร ต.บางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 
เลขทะเบียนบริษัท  0107536001087 
Home Page   www.nonthavej.co.th 
E-Mail    nonthavej@nonthavej.co.th 
โทรศัพท   0-2596-7888 (อัตโนมัติ 200 หมายเลข) 
โทรสาร    0-2589-8753 
จํานวนและชนิดของหุนที่จําหนาย  หุนสามัญจํานวน 160 ลานหุน มูลคาหุนละ  1  บาทและเรียกชําระแลว       
    เต็มมูลคา 
 

4.2 จํานวนและชนิดของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุน ตั้งแต 
รอยละ 10 ขึ้นไปของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 

- ไมมี – 

 
4.3  บุคคลอางอิงอ่ืน ๆ 

 นายทะเบียนหลักทรัพย 
 ชื่อสํานักงาน :  บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (แหงประเทศไทย) จํากัด 
 ที่ต้ัง  :  62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   
      ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ101100 
 โทรศัพท  :  0-2229-2800 (เบอรกลาง)  
 โทรสาร  :  0-2654-5427 

TSD Call Center :  0-229-2888 
E-mail  :  TSDCallCenter@set.or.th 
Website  :  http://www.tsd.co.th 
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 ผูสอบบัญชี 
 ชื่อสํานักงาน :  บริษัท  สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส  จํากัด 

ที่ต้ัง  :  518/3 อาคารภาณุนี ชั้น 7   
         ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 
 โทรศัพท / โทรสาร :  0-2252-2860 , 0-2255-2518 , 0-2254-8386-7 
 
 ที่ปรึกษากฎหมาย 
 ชื่อสํานักงาน :  สํานักงานกฎหมายฟารอีสฑ  (ประเทศไทย)  จํากัด 

ที่ต้ัง  :  121/74-75  อาคารอาร.เอส.ทาวเวอร  ชั้น  24 
         ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง   กรุงเทพฯ  10310 
 โทรศัพท  :  0-2641-3181-88 , 0-2248-6711 
 โทรสาร  :  0-2641-3189 ,  0-2248-6719 
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5. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 
             5.1 หลักทรัพยของบริษัท 

                       บริษัทมีทุนจดทะเบียน  160   ลานบาท    เรียกรับชําระแลวครบทั้งจํานวน   160   ลานบาท  แบงเปน  
หุนสามัญ 160  ลานหุน  มูลคาหุนละ  1  บาท   

 

5.2 ผูถือหุน 
 รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 

               (ก) รายชื่อผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ประกอบดวย 
  

                               ช่ือ – สกุล จํานวนหุน % ของจํานวนหุน
ทั้งหมด 

1. นางปทมา  พรมมาส     50,641,000 31.65 

2. นายลพชัย                     แกนรัตนะ     37,581,800 23.49 

3. บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก 32,440,070 20.28 

4. นพ.พรมพันธ  พรมมาส 9,670,000  6.04 

5. นางสาวประพิชญา  พรมมาส 4,144,000 2.59 

6. นางพรอมพรรณ    ศิริพัฒน 3,390,000 2.12 

7. นพ.สราวุฒิ  สนธิแกว 3,332,000 2.08 

8. นายปราเสริฐ                 ปราสาททองโอสถ 1,258,000 0.79 

9. นพ.จรูญ  ไชยโรจน 700,000 0.44 

10. นางศิริอร                    ธโนศวรรย 600,000 0.38 

 รวมทั้งส้ิน 143,756,870 89.85 
               
 

              (ข) กลุมผูถือหุนรายใหญที่มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของบริษัท 
อยางมีนัยสําคัญ 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง จํานวนหุน % ของจํานวน
หุนทั้งหมด 

1.นายลพชัย              แกนรัตนะ   ประธานกรรมการ 37,581,800 23.49 
2.นพ.พรมพันธ           พรมมาส กรรมการและ ประธานเจาหนาที่บริหาร 9,670,000 6.04 
3.นางปทมา                พรมมาส กรรมการ และรองประธานเจาหนาที่

บริหาร 
50,641,000 31.65 

4.นางสาวประพิชญา  พรมมาส ผูชวยผูอํานวยการโรงพยาบาล 
(สายพัฒนาธุรกิจ และบริหารกลยุทธ
ทรัพยากรมนุษย) 

4,144,000 2.59 

รวม  102,036,800 63.77 
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6.   นโยบายการจายเงินปนผล 
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลตอบแทนใหผูถือหุนรอยละ 60 ของกําไรสุทธิของปนั้น ๆ 
ขอมูลการจายเงินปนผลยอนหลัง 3ป ดังนี้ 

 เงินปนผล/หุน 
(บาท/หุน) 

กําไรสุทธิ/หุน 
(บาท/หุน) 

รอยละของ 
กําไรสุทธิที่จาย 

ป 2553(ราคาพาร10บาท/หุน) 7.30 12.15 60.08 
ป 2554(ราคาพาร10บาท/หุน) 6.11 10.17 60.08 
ป 2555(ราคาพาร 1บาท/หุน) 0.93 1.54 60.39 
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7. โครงสรางการจัดการ  
7.1 คณะกรรมการบริษัท 
 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัท จํานวน  9  ทาน  ดังนี้ 

รายชื่อ ตําแหนง 
จํานวนครั้ง
การประชุม

คณะกรรมการ 

การเขารวม
การเขา
ประชุม

คณะกรรมการ 
1. นายลพชัย  แกนรัตนะ ประธานกรรมการ 7 5 
2. นพ.พรมพันธ  พรมมาส กรรมการ และกรรมการสรรหา 7 7 
3. นางปทมา  พรมมาส กรรมการ  และกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทน 
7 7 

4. นางพรอมพรรณ  ศิริพัฒน กรรมการ  และประธาน
กรรมการสรรหา 

7 7 

5. นพ.สราวุฒิ  สนธิแกว  กรรมการ 7 7 
6. ดร.กมเลศน  สันติเวชชกุล  กรรมการอิสระ  และกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทน 
7 6 

7. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล  กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ  

7 7 

8. นพ.จรูญ  ไชยโรจน กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบและประธาน
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

7 7 

9. นพ.วิรุณพร  พรหมพงศา กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ  และ                         
กรรมการสรรหา 

7 6 

 
กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ นายลพชัย  แกนรัตนะ  นพ.พรมพันธ  พรมมาส  

 นางปทมา พรมมาส กรรมการสองในสามนี้ ลงลายมือชื่อรวมกัน  และประทับตราสําคัญของบริษัท 
 

วาระการดํารงตาํแหนงกรรมการบริษัท 
 ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป กรรมการบริษัทตองออกจากตําแหนงจํานวน 1 ใน 3  กรรมการบริษัทที่
จะตองออกจากตําแหนงนั้นใหกรรมการบริษัทที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง อยางไรก็ตาม กรรมการบริษัทซ่ึง
พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับเลือกต้ังกลับเขามาเปนกรรมการใหมได 
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 
1. บริหารกิจการของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค  และขอบังคับของบริษัท    ปฏิบัติตามมติของที่

ประชุมผูถือหุนดวยความซ่ือสัตยสุจริต  ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท  และรับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสม่ําเสมอ 
2. กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท  กํากับดูแล  ใหฝายจัดการดําเนินการตามนโยบายท่ี

กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. ดําเนินการใหมีระบบการควบคุมภายใน  และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล 
4. ติดตามการดําเนินกิจการของบริษัทตลอดเวลา   และรับรูถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย  และขอกําหนดใน

สัญญาที่เก่ียวของกับบริษัท  เพื่อใหการดําเนินกิจการของบริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิผล 
5. จัดใหมีการประชุมผูถือหุน  และปฏิบัติตามขอพึงปฏิบติัสําหรับการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียน  

เพื่อใหการประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความโปรงใส  ชอบธรรม  และเปนประโยชนตอผูถือหุนทุกฝาย 
6. รับผิดชอบตอรายงานขอมูลทางการเงินของบริษัท  และขอมูลทั่วไป  ตอผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปอยางถูกตอง  

ครบถวนและโปรงใส 
องคประกอบการแตงตั้งกรรมการบริษัท  สรุปรายละเอียดไดดังนี้ 
 1. มีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
ตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร 
 2. ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงต้ังกรรมการ  ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาเปนผูคัดเลือก  และเสนอช่ือบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม    ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวดังนี้ 
 2.1 ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

2.2 ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ  2.1 เลือกต้ังบุคคลเดียว   หรือหลาย
คนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
  2.3 บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการท่ีพึงจะมีหรือพึงจะเลือกต้ังในคร้ังนั้น  ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จํานวนกรรมการที่จะพึงมี  หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ใหประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 
 3. ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด   
กรรมการที่ออกตามวาระน้ันมีสิทธิไดรับเลือกใหเขาเปนกรรมการใหมได 
   4.   ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสามในส่ีของจํานวนหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอย กวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหุนที่
ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 5.  กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหย่ืนใบลาออกตอบริษัท    การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึง
บริษัท 
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7.2 ผูบริหาร 
โครงสรางการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

                                                            คณะกรรมการบริษัท 
         คณะกรรมการตรวจสอบ                                               

ประธานเจาหนาที่บริหาร        
                                                                                                              

รองประธานเจาหนาที่บริหาร        
             
       ผูอํานวยการโรงพยาบาล 

แผนกตรวจสอบภายใน         

ผูตรวจการโรงพยาบาล  
 

 รองผูอํานวยการโรงพยาบาล                              รองผูอํานวยการโรงพยาบาล 
 (สายการแพทยและพยาบาล)                      (สายบริหารการเงินและระบบสนับสนุน)         
  
 
 
 
 
 
 

            ผูชวยผูอํานวยการโรงพยาบาล                    ผูชวยผูอํานวยการโรงพยาบาล  

         (สายพัฒนาคุณภาพและบริการการแพทย)          (สายพัฒนาธุรกิจ และบริหารกลยุทธทรัพยากรมนุษย) 
   

 
                                                     
  
  
  
 
 
                                            
 
 

ผูจัดการฝายบริการ
การแพทย 

ผูจัดการฝายพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล 

ผูจัดการฝายการยาบาล 

ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจและ

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 

ผูจัดการฝายสารสนเทศ 

ผูจัดการฝายบริหารทรัพยากรมนุษย 

ผูจัดการฝายการแพทย 

ผูจัดการฝายวิศวกรรม

ผูจัดการฝายสนับสนุนบริการ 

ผูจัดการฝายสํานักบริหารกลยุทธ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีผูบริหารจํานวน 6 ทาน ดังนี ้

 
รายชื่อ ตําแหนง 

1.  นพ.พรมพันธ  พรมมาส ประธานเจาหนาที่บริหาร/ผูอํานวยการโรงพยาบาล 
2.  นางปทมา  พรมมาส รองประธานเจาหนาที่บริหาร /  

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล (สายบริหารการเงินและระบบสนับสนุน) 
3.  นพ.เกรียงไกร จิระแพทย รองผูอํานวยการโรงพยาบาล (สายการแพทยและการพยาบาล) 
4.  นพ.อภิชัย ไชยโรจน ผูชวยผูอํานวยการโรงพยาบาล (สายพัฒนาคุณภาพและบริการการแพทย) 
5.  นางสาวประพิชญา พรมมาส  ผูชวยผูอํานวยการโรงพยาบาล (สายพัฒนาธุรกิจ และบริหารกลยุทธทรัพยากรมนุษย) 
6.  นางสาวสุรีย  ศังกรพานิช ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท 

 
7.3 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังนางสาว  สุรีย  ศังกรพานิช    ดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท ต้ังแตวันที่ 11  
สิงหาคม 2551 

บทบาทหนาที่ของเลขานุการบริษัทมีหนาที่  และ ความรับผิดชอบดังนี้ 
1. ใหคําแนะนําเบือ้งตนแกกรรมการเก่ียวกับขอกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ของบริษัท และติดตาม 

ใหมีการปฏิบัติตามอยางถูกตอง และรายงานการเปล่ียนแปลงที่มีสาระสําคัญตอกรรมการ 
 2.    จัดการประชุมผูถือหุน และประชุมคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย   
   3.    บันทึกรายงานการประชุมรวมทั้งติดตามใหมีปฏิบัติตามมติที่ประชุมทั้งการประชุมผูถือหุนและ 
        การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 4.    ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนที่รับผิดชอบตอหนวยงานกํากับดูแล 
        ของบริษัท 
 5.    ติดตอและส่ือสารกับผูถือหุน 
 6.    ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท 
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7.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงนิ 

 (ก) คาตอบแทนกรรมการ ประกอบดวยเบี้ยประชุม ซึ่งจายตามจํานวนคร้ังที่เขา 
    ประชุมดังนี้  (รวม  9  ทาน  )  

รายชื่อ 
 

ตําแหนง 
 

คาตอบแทนกรรมการ (บาท) 
คณะกรรม 
การบริษัท 

 

คณะกรรม 
การ

ตรวจสอบ  

คณะกรรม 
การสรรหา

และ
พิจารณา

คาตอบแทน 

รวม 

1.  นายลพชัย  แกนรัตนะ ประธานกรรมการ 308,200 - - 308,200 
2.  นพ.พรมพันธ  พรมมาส กรรมการ และกรรมการ

สรรหา 
322,200 - - 322,200 

3.  นางปทมา  พรมมาส กรรมการ  และ
กรรมการพิจารณา
คาตอบแทน 

322,200 - - 322,200 

4.  นางพรอมพรรณ  ศิริพัฒน กรรมการ  และประธาน
กรรมการสรรหา 

322,200 - - 322,200 

5.  นพ.สราวุฒิ  สนธิแกว กรรมการ 322,200 - - 322,200 
6.  ดร.กมเลศน  สันติเวชชกุล กรรมการอิสระ  และ

กรรมการพิจารณา
คาตอบแทน 

322,200 - - 322,200 

7.  ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  

322,200 240,000 - 562,200 

8.  นพ.จรูญ  ชัยโรจน  กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบและ
ประธานกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทน 

315,200 120,000 - 442,200 

9.  นพ.วิรุณพร  พรหมพงศา กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบและ   
กรรมการสรรหา 

315,200 120,000 - 442,200 

รวม  2,871,800 480,000 - 3,351,800 
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          (ข) คาตอบแทนผูบริหาร 
 ในป 2556 บริษัทฯไดจายคาตอบแทน ประกอบดวยเงินเดือนและโบนัส ใหกับผูบริหารจํานวน  6  
ราย รวมท้ังส้ิน 16.77  ลานบาท 
                            (2) คาตอบแทนอ่ืนของผูบริหาร 
 เงินกองทนุสํารองเล้ียงชีพ 
 บริษัทฯ ไดจัดใหมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพใหแกผูบริหารโดยบริษัทฯ ไดสมทบในอัตราสวน 
รอยละ 3  ของเงินเดือน  โดยในป 2556 บริษัทฯไดจายเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับผูบริหาร 5 ราย รวมทั้งส้ิน   
0.34  ลานบาท 
 
7.5 บุคลากร    
 
                        บริษัทฯ มีพนักงานระดับบริหาร จํานวน 251 คน และพนักงานที่ปฏิบัติงาน จํานวน 1,035 คน 
รวมทั้งส้ิน 1,286 คน  โดยในป 2556 บริษัทฯไดจายผลตอบแทนใหแกบุคลากรจํานวนท้ังส้ิน  393.37  ลานบาท ซึ่ง
ผลตอบแทนไดแก เงินเดือนและคาตอบแทน  โบนสั  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   และเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  
ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ป 2556 จํานวน 
พนักงานระดับบริหาร   251 
พนักงานที่ปฏิบัติงาน 1,035 
    รวม (คน) 1,286 
คาตอบแทนพนักงาน (ลานบาท) 393.37  
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8. การกํากับดูแลกิจการที่ดี 

8.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ  ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ซึ่งเปนปจจัยหลักที่จะทําใหบริษัทฯ ประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ  เปนพื้นฐานท่ีทําใหบริษัทเติบโตทางธุรกิจอยางย่ังยืน  มีประสิทธิภาพ  และเปนที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไป  รวมท้ังความชัดเจน  ความโปรงใส  ตลอดจนการดําเนินธุรกิจใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูมีสวนไดเสียกับบริษัท  
ทั้งนี้บริษัทไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังตอไปนี้   

1. สิทธิของผูถือหุน 
   บริษัทใหความสําคัญของสิทธิของผูถือหุนทุกราย ทั้งผูถือหุนรายใหญ และ ผูถือหุนรายยอย โดยสิทธิของ
ผูถือหุนครอบคลุมสิทธิพื้นฐานตางๆ ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพยและในฐานะเจาของบริษัท ผูถือหุนยอมมีสิทธิ
กําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือตัดสินใจในเร่ืองที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอบริษัท การประชุมผูถือหุน
จึงเปนเวทีสําคัญสําหรับผู ถือหุนในการแสดงความคิดเห็น ซักถาม พิจารณาลงคะแนนเสียงช้ีขาด และคัดเลือก
คณะกรรมการเพื่อทําหนาที่กํากับดูแลบริษัทแทนผูถือหุน ดังนั้นผูถือหุนจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเขารวมประชุมผูถือหุน รวมทั้ง
มีเวลาเพียงพอสําหรับการพิจารณาและรับทราบผลการประชุม 

 ในป 2556 บริษัทไดดําเนินการในเร่ืองตางๆท่ีเปนการสงเสริม และอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของ 
ผูถือหุน ในการรวมประชุมสามัญผูถือหุน ดังนี้ 

1.1 กําหนดการจัดประชุมผูถือหุน 
บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการประชมุสามัญผูถือหุน ปละคร้ังภายในเวลาไมเกิน 4 เดือนนับแตวัน 

ส้ินสุดรอบปบัญชีของบริษัท และในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณีพิเศษ ซึ่งเปนเร่ืองที่กระทบหรือ
เก่ียวของกับผลประโยชนของผูถือหุนหรือเก่ียวของกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ กฎหมายที่ใชบังคับที่ตองไดรับการอนุมัติจาก 
ผูถือหุน บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเปนกรณีไป 

ทั้งนี้ ในป 2556 บริษัทฯ ไดจัดการประชุมใหญสามัญผูถือหุนในวันศุกรที่ 26 เมษายน 2556  
ณ หองประชุมนนทเวช โรงพยาบาลนนทเวช  ในระหวางปไมมีการเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุน 
    1.2 การแจงเชิญประชุมลวงหนา 
        ในป 2556 คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคร้ังที่ 2/2556 เม่ือวันที่ 7 มีนาคม 2556 มีมติให
จัดการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนในวันที่ 26 เมษายน 2556 โดยไดเปดเผยมติการประชุม วันประชุม ระเบียบวาระ
การประชุม และแจงขาวประกาศในเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหผูถือหุนทราบลวงหนาในวันที่
คณะกรรมการมีมติ กอนการจัดสงหนังสือเชิญประชุมโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนาย
ทะเบียนหลักทรัพยของบริษัทฯ เปนผูดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม ขอมูลประกอบท่ี
สําคัญและจําเปนสําหรับการตัดสินใจ/ ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมที่ผานมา ซึ่งมีรายละเอียดครบถวน 
รายงานประจําปพรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุมเอกสารที่ตองใชในการมอบฉันทะ  ระบุวิธีการใชไวชัดเจนตามที่บริษัท
ฯ จัดสงใหผูถือหุนลวงหนามากกวา14 วันกอนวันประชุมผูถือหุน  หนังสือเชิญประชุมสงออกวันที่ 10 เมษายน 2556 และได
ทําการประกาศลงในหนังสือพิมพรายวัน ติดตอกันอยางตอเนื่อง 3 วัน กอนวันประชุม  (วันที่ 17 - 19 เมษายน 2556) เพื่อ
บอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนเปนการลวงหนาเพียงพอสําหรับการเตรียมตัวกอนมาเขารวมประชุม   ทั้งนี้ ในการประชุม
ใหญสามัญผูถือหุน บริษัทฯ ไดนําขอมูลหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน และเอกสารประกอบเปดเผยในเว็บไซตของ บริษัทฯ
ลวงหนากอนวันประชุม 30 วัน (เร่ิมต้ังแตวันที่  12 มีนาคม 2556) 
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1.3 การดําเนินการประชุมผูถือหุน 
  กอนเร่ิมการประชุมผูถือหุนแตละคร้ัง  ประธานที่ประชุมไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัท 

แนะนําคณะกรรมการบริษัท ประธานและคณะกรรมการยอย และผูสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งทําหนาที่เปนคนกลางใหที่
ประชุมรับทราบ รวมถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ตองลงมติในแตละวาระตามขอบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการใช
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระอยางชัดเจน   เม่ือมีการใหขอมูลตามระเบียบวาระแลว ประธานฯ จะเปดโอกาสให
ผูเขารวมประชุม แสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ  และซักถามในแตละวาระ และใหเวลาอภิปรายอยางเหมาะสมเพียงพอ   
จากน้ันประธานฯ และผูบริหารจะตอบขอซักถามอยางชัดเจน  ตรงประเด็น และใหความสําคัญกับทุกคําถามแลวจึงใหที่
ประชุมออกเสียงลงมติในวาระน้ันๆ สําหรับวาระการเลือกต้ังกรรมการ ประธานฯ จะดําเนินการใหผูถือหุนลงมติเปน
รายบุคคล  ประธานฯ จะดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุม และไมเพิ่มวาระการประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุน
ทราบลวงหนา เวนแตที่ประชุมจะมีมติใหเปล่ียนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูถือ
หุนซ่ึงเขารวมประชุม หรือผูถือหุนซ่ึงถือหุนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนุ ที่จําหนายไดท้ังหมดอาจขอใหที่
ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เม่ือที่ประชุมไดพิจารณาระเบียบวาระที่กําหนดไวเปนที่
เรียบรอยแลวตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท ทั้งนี้ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ไมมีการเปล่ียน
ลําดับระเบียบวาระ และไมมีการขอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นที่ไมไดกําหนดไวในที่ประชุมอยางใด  
   อนึ่ง ในการประชุมทุกคร้ังจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอยางถูกตองครบถวน และสรุปดวยการ
ลงมติพรอมกับนับคะแนนเสียง ซึ่งรวมระยะเวลาท่ีใชในการประชุมผูถือหุนแตละคร้ังประมาณ 2-3 ชั่วโมง ทั้งนี้ในการ
ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ไดกําหนดการประชุมเวลา 10.00 น. โดยเร่ิมรับลงทะเบียนเวลา 08.00 น. โดย ณ 
ตอนเปดประชุมมีผูถือหุนเขารวมการประชุมรวมจํานวนทั้งส้ิน97 ราย จํานวนหุนรวมท้ังส้ิน 112,590,800 หุน จากจํานวน
หุนทั้งหมด 160,000,000 หุน คิดเปน 70.37 % 
 
   1.4 การเปดเผยผลการประชุมผูถือหุน 
   ในป 2556 บริษัทฯ จัดสงรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผูถือหุนใหตลาดหลักทรัพยฯ และ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยภายในชวงเย็นหลังจากเสร็จส้ินการประชุม(วันที่ 26 เมษายน 2556) และจะจัดสงรายงาน
การประชุมผูถือหุน ซึ่งจดบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียง รวมทั้งขอซักถามของผูถือหุนในแตละวาระ
อยางละเอียดใหตลาดหลักทรัพยฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยภายในกําหนด 14 วัน รวมถึงเผยแพรรายงานการ
ประชุมบนเว็บไซตของบริษัทฯ 

1. ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขาประชุมไดดวยตนเอง ผูถือหุนสามารถใชสิทธิโดยการมอบ
ฉันทะใหกรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทน และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได   โดยใช
หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดท่ีบริษัทไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ผูถือหุน
สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผานทางเว็บไซตของบริษัทไดอีกดวย 

2.  เพื่อใหผูถือหุนไดรับความสะดวกในการประชุม บริษัทไดจัดใหมีการลงทะเบียนโดยใชระบบ
คอมพิวเตอร พรอมจัดทําบัตรลงคะแนนสําหรับแตละวาระ เพื่อใหขั้นตอนในการลงทะเบียนและการนับ
คะแนนในแตละวาระเปนไปอยางรวดเร็ว และถูกตอง โดยเม่ือจบการประชุม ผูถือหุนสามารถขอตรวจสอบ
รายละเอียดได 

 



 52 
 

3. กอนเร่ิมเขาสูการประชุมตามวาระ ประธานกรรมการ ซึ่งเปนประธานในที่ประชุม ไดแจงใหที่
ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระการประชุม และระหวางการประชุมผู
ถือหุน ประธานในท่ีประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายสามารถเสนอแนะ ซักถาม และเสนอขอคิดเห็น
ไดทุกวาระ โดยประธานและผูบริหารจะใหความสําคัญกับทุกคําถาม และตอบขอซักถามอยางชัดเจนและ
ตรงประเด็น  

4. เลขานุการบริษัทไดบันทึกการประชุมถูกตอง ครบถวน โดยจัดสงรายงานการประชุมผูถือหุนตอ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วันหลังการประชุม และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท เพื่อใหผู
ถือหุนไดรับทราบอยางรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได  

นอกจากน้ี บริษัทมุงเนนการใหขอมูลแกผูถือหุนทุกรายอยางถูกตอง ทันเวลา เทาเทียมกัน และ
โปรงใส เพียงพอสําหรับการตัดสินใจในการลงทุนของผูถือหุนและนักลงทุน 

 
                    2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

บริษัทมุงม่ันในการสรางความเทาเทียมกันใหเกิดขึ้นกับผูถือหุนทุกราย ทุกกลุม ไมวาจะเปนผูถือหุน 
รายใหญ ผูถือหุนรายยอย นักลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ โดยไดดําเนินการตางๆ ดังนี้ 
 

   2.1 การเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการ 
          บริษัทกําหนดหลักเกณฑ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนแนวทางการพิจารณาการใหสิทธิผูถือหุนสวนนอย
เสนอวาระการประชุมฯ และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการลวงหนาใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณากําหนดเปน
ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญผูถือหุน เพื่อใหโอกาสผูถือหุนมีสวนรวมในการกํากับดูแลบริษัท และการคัดสรรบุคคลที่
มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อ ประโยชนสูงสุดของผูถือหุน และผูมีสวนไดสวนสียทุก
ฝายโดยใหสิทธิผูถือหุนทานเดียวหรือหลายทานที่มีหุนรวมกันและตองถือหุนบริษัทฯ อยางตอเนื่องนับจากวันที่ถือหุนจนถึง
วันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม หรือเสนอช่ือกรรมการ เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป การประชมุใหญสามัญผูถือหุน 
ประจําปในชวงไตรมาสสุดทายของปสําหรับการประชมุใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2556 บริษัทฯไดนําหลักเกณฑดังกลาว
เผยแพรบนเว็บไซตของ บริษัทฯ และแจงขาวประกาศในเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 
2556 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556  เพื่อใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมฯ และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการ
ลวงหนา และสําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ป 2556 บริษัทฯ ไดนําหลักเกณฑดัง กลาวเผยแพร 
บนเว็บไซตของบริษัทฯ และแจงขาวประกาศในเว็บไซตของบริษัทฯตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีระยะเวลาต้ังแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2556 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 แลว อยางไรก็ตาม ไมมีผูถือหุนเสนอวาระการประชุม และไมมีการเสนอ
ชื่อบุคคลเสนอแตงต้ังเปนกรรมการในระยะเวลาดังกลาว ซึ่งเลขานุการบริษัทไดรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
รับทราบแลว 
 

   2.2 การอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนในการประชุมผูถือหุน 
    การดําเนินการที่ผานมา ในการจัดการประชุมผูถือหุนประจําป 2556 บริษัทฯ ไดอํานวยความสะดวก
ใหกับผูถือหุนทุกราย ดวยการจัดใหมีเจาหนาที่คอยดูแลตอนรับใหความสะดวกอยางเพียงพอ การเปดรับลงทะเบียนกอน
เวลาประชุม 2 ชั่วโมง  นําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการรับลงทะเบยีนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว  
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   2.3 การมอบฉันทะ 
   เพื่อรักษาสิทธิใหผูถือหุนที่ไมสะดวกเขาประชมุ ประจําป 2556 ดวยตนเอง ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะ
ใหผูอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ  ทานใดทานหนึ่งจากกรรมการอิสระท่ีเขารวมประชุมทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ ไดระบุ
รายช่ือไวในหนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยกําหนด เพื่อใหเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงมติแทนผูถือหุน
ไดโดยไมมีเงื่อนไข ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหกับผูอื่น บริษัทฯใหสิทธิและปฏิบัติตอผูรับมอบฉันทะเสมือนเปนผูถือ
หุนทานหนึ่ง  นอกจากนี้บริษัทฯ ไดเปดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะ 
ที่แนบ พรอมทั้งรายละเอียดและข้ันตอนตางๆ บนเว็บไซตของบริษัทฯ. ลวงหนากอนวันประชุม 30 วัน โดยผูถือหุนสามารถ
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดทั้งทางโทรศัพทหรือชองทางอื่นๆ เชน เว็บไซต อีเมล เปนตน 
                3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
  บริษัทฯ ไดใหความสําคัญเก่ียวกับสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม    เพื่อกอใหเกิดผลประโยชนรวมกัน
ระหวางบริษัท และผูมีสวนไดเสียของบริษัท โดยบริษัทฯ ไดมีการกําหนดขอพึงปฏิบัติเก่ียวกับผูมีสวนไดเสียในคูมือพนักงาน
ของบริษัทฯ เพื่อใหพนกังาน ,เจาหนาที่และผูบริหารตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิของผูมีสวนได ดังนี้ 
 - ผูถือหุน  บริษัทฯ มุงม่ันในการดําเนินธุรกิจเพื่อสรางประโยชนสูงสุดใหแกผูถือหุนและ 
    การเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง  ดวยความโปรงใสและเชื่อถือได โดยบริษัทฯ  
    มีนโยบายปนผลใหกับผูถือหุนในอัตรารอยละ 60 ของกําไรสุทธิซึ่งที่ผานมา 
    บริษัทไดยึดถือนโยบายดังกลาวและปฏิบัติมาโดยตลอด (ดูขอ 1 สิทธิของผูถือหุน) 
 - ลูกคา  บริษัทฯ มุงม่ันที่จะใหบริการที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน มุงตอบสนองตอความตองการ 
    และความคาดหวังของลูกคาโดยยึดลูกคาเปนศูนยกลาง โดยทําการสํารวจความ 
    คาดหวังและความพึงพอใจของลูกคา  เพื่อปรับปรุงกระบวนการการใหบริการและ 
    จัดใหมีแผนกบริการลูกคาที่ทําหนาที่รับและติดตามเรื่องรองเรียนขอเสนอแนะ   
    มาดําเนินการใหลูกคา   
 - พนักงาน   บริษัทฯ ใหการดูแล  ใหความสําคัญตอการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงาน 
    อยางตอเนื่อง   เสริมสรางวัฒนธรรม ในการทํางาน  สงเสริมการทํางานเปนทีม 
    ปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียมเปนธรรมและใหผลตอบแทนที่เหมาะสม 
    จัดใหมีคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน 
    และสวัสดิการที่เหมาะสมดังนี้ 
     - ใหสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลแกพนักงาน และมีสวนลดพิเศษสําหรับ 
    ครอบครัวพนักงาน 
              - จัดใหมีการตรวจสุขภาพของพนักงานเปนประจําทุกป พรอมใหความรูกับ 
    กลุมที่มีความเส่ียงใหปฏิบัติตนใหถูกตองรวมถึงการติดตามผลของการตรวจอยาง 
    สมํ่าเสมอ 
               - สงเสริมใหพนักงานมีรางกายท่ีแข็งแรงโดยจัดกิจกรรมให ความรูและจัด 
    กิจกรรม WHY WAIT กับกลุมพนักงานที่มี BMI เกิน และคาคลอเรสเตอรอล เกินคา 
    มาตรฐาน  
     - จัดใหมีการชวยเหลือบุตรในดานการศึกษาโดยมีการมอบทุนใหกับบุตร 
    ของพนักงาน             
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  - คูคา  บริษัทฯ ปฏิบัติตอคูคาตามเงื่อนไขทางการคาและสัญญาที่มีตอกัน คํานึงถึงความ 
     เสมอ ภาคในการดําเนินธุรกิจ  และผลประโยชนรวมกันกับคูคา 
 - คูแขงขัน  บริษัทฯ สงเสริมและสนับสนุน  นโยบายการแขงขันทางการคาอยางเสรีและเปนธรรม   
 - สังคม/ชุมชน บริษัทฯ ตระหนักในความเปนสวนหนึ่งของสังคมซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการ 
    ชวยเหลือสังคมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนแกชุมชน โดยมุงเนนการให 
    ความรู Health Promotion และเนนใหความรูเร่ืองการปฐมพยาบาลเบื้องตน แก 
    พนักงานบริษัท  ทํากิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ กับสังคมหมูบานในจังหวัดนนทบุรี  
    และในรัศมีโรงพยาบาล     การเขารวมซอมแผนรองรับการเกิดอุบัติภัยหมู  และ 
    ซอมแผนปองกันเม่ือเกิดอัคคีภัยรวมกับหนวยบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลจังหวัด 
    นนทบรีุ และชุมชนใกลเคียง ซึ่งบริษัทฯไดดําเนินการเปนประจําทุกป  
    บริษัทฯ  เปนสวนหนึ่งในการสงเสริมนโยบายเก่ียวกับการอนุรักษพลังงาน และ  
    ส่ิงแวดลอม โดยการใหความรูและสรางความตระหนักใหเกิดขึ้นกับพนักงาน 
    เพื่อใหพนักงานทุกคนชวยกันอนุรักษพลังงาน  

 
       4. การเปดเผยขอมูลและโปรงใส 

  บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง  ครบถวน  โปรงใส  และทันเวลา  จึงไดจัด
ใหมีหนวยงาน  นักลงทุนสัมพันธ( Investor Relations) เปนตัวแทนในการส่ือสารกับนักลงทุน  ผูถือหุน  นักวิเคราะห
หลักทรัพยและหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ รวมท้ังมีการเผยแพรขอมูลของบริษัทผานทาง  website  www.nonthavej.co.th  
เพื่อเปนชองทางหนึ่งใหผูลงทุนหรือผูสนใจสามารถเขาถึงขอมูลของบริษัท  และจัดใหมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธโดย
มอบหมายให  คุณสุรีย ศังกรพานิช  ซึ่งทําหนาที่เลขานุการบริษัทเปนผูประสานงาน  ซึ่งสามารถติดตอไดที่   โทร   0-2596-7888    ตอ 2515 
หรือที่ e-mail : suree.s@nonthavej.co.th หรือ ir@nonthavej.co.th 

 
                   5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

โครงสรางคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการของบริษัท  ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณในหลายๆดาน  

กรรมการทุกทานมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท 
ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่ม
มูลคาสูงสุดใหกับกิจการและความม่ันคงสูงสุดใหกับผูถือหุน คณะกรรมการมีการประชุมทุกไตรมาสเพื่อพิจารณาการ
รายงานผลการดําเนินกิจการของฝายบริหาร โดยรายละเอียดของอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการ สามารถดูได
จากขอ 7.2 โครงสรางการจัดการคณะกรรมการบริษัท  
  

 ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 
 คณะกรรมการบริษัทไดมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ ของบริษัท
ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามวิสัยทัศนและพันธกิจที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  พรอมทั้งมีสวนรวมในการกําหนดตัวช้ีวัดและการต้ังคาเปาหมายของบริษัท    มีการติดตามผลงานใหเปนไป
ตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว  ตลอดจนกําหนดวิธีการในการดําเนินการสําหรับตัวช้ีวัดที่ไมบรรลุเปาหมายและติดตามอยาง
ใกลชิด 
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 คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหนาที่สอดสอง  ดูแล  อยางใกลชิดเพื่อให
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีและเหมาะสม   รวมถึงการดูแลเพื่อไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
 การบริหารความเส่ียง  คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  เพื่อทําหนาที่ดูแลให
ทุกหนวยงานดําเนินการจัดการความเส่ียงใหครอบคลุมทุกดานท่ัวทั้งองคกร 
 

  ความขัดแยงทางผลประโยชน 
 บริษัทฯ  มีนโยบายที่ชัดเจนในการดูแลรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยขั้นตอนการ
เขาทํารายการระหวางกันของบริษัทฯกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงจะตองผานกระบวนการกล่ันกรองจากฝายบริหารและ
ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  และในกรณีที่มีกรรมการท่ีมีสวนไดเสียในวาระใดๆ  กรรมการทานนั้นจะไมมีสิทธิ
ออกเสียงในวาระดังกลาว  มีคณะกรรมการตรวจสอบที่ทําหนาที่ในการสอดสอง  ดูแลเพื่อไมใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน   
 

   สําหรับการดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายในน้ัน  บริษัทไดมีนโยบายกําหนดหามมิใหกรรมการ ผูบริหารหรือ
พนักงานในหนวยงานท่ีไดรับทราบขอมูลภายในเปดเผยขอมูลแกบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เก่ียวของและไมซื้อ
ขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินจะเผยแพรตอสาธารณชนและกําหนดใหผูบริหารรายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 

  จริยธรรมธุรกิจ 
 บริษัทฯ กําหนดใหมีจริยธรรมทางธุรกิจ โดยใหทั้งกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดถือปฏิบัติ 
เพื่อใหบริษัทฯมีการดําเนินงานอยางถูกตองตามหลักจริยธรรม เคารพสิทธิและปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางเสมอภาค 
เปนธรรมและตรวจสอบได ซึ่งครอบคลุมเร่ืองตางๆ ที่บริษัทฯใหความสําคัญ  
 ทั้งนี้บริษัทฯ ไดเผยแพรจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ผานทางเว็บไซดของบริษัท เพื่อเปนชองทางในการ
ส่ือสารใหกับ กรรมการ ผูบริหารและพนักงาน หรือบุคคลภายนอก  ไดรับทราบ 
   

  การถวงดุลของกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัทมี จํานวน   9 ทาน ประกอบดวย 
 คณะกรรมการที่เปนผูบริหาร    3 ทาน 
  คณะกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร    6 ทาน 
 บริษัทฯมีการจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการสรรหา  และคณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน  เพื่อใหการดําเนินงานมีความโปรงใส  มีประสิทธิภาพ   
  

  การรวมหรือการแยกตําแหนง 
- ประธานกรรมการเปนตัวแทนของผูถือหุนรายใหญ ของหุนทั้งหมด 
- ประธานกรรมการไมไดเปนบุคคลเดียวกับประธานเจาหนาที่บริหาร ทั้ง 2 ทานเปนตัวแทนจากผูถือหุนใหญ

กลุมเดียวกัน อยางไรก็ตามโครงสรางของกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระเกินกวา 1 ใน 3 
ของคณะกรรมการท้ังหมด ทําใหเกิดการถวงดุลและการสอบทานการบริหารงาน 
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 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัทไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา เพื่อทําหนาที่ในการคัดเลือกบุคคลที่จะดํารง
ตําแหนงกรรมการเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอตอที่ประชุม 
 ไดจัดใหมีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนซึ่งไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท  ทําหนาที่ในการ
เสนอคาตอบแทนของกรรมการ  เสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนตอไป 
  การประชุมคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัท กําหนดการประชุมปกติอยางนอย ปละ 4 คร้ัง มีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน 
มีการกําหนดวาระการประชุมลวงหนา มีการออกหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารกอนการ
ประชุมลวงหนา 5-7 วันเพื่อใหกรรมการไดศึกษาขอมูลกอนการประชุม 
 

  คณะอนุกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการยอย  ขึ้น  3 คณะ  ไดแก  คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการสรรหา  และคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน   โดยคณะกรรมการชุดยอยประกอบดวยกรรมการบริหารและ
กรรมการอิสระ  โดยมีองคประกอบ  และขอบเขตหนาที่ตามที่ปรากฏในขอ  8.2  คณะกรรมการชุดยอย  
 

  ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน 
 บริษัทตระหนักถึงความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในท้ังระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ไดมีการ
กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ในการดําเนินการของผูบริหารและผูปฏิบัติงานไวเปนลายลักษณอักษรมีการควบคุมดูแลการใช
ทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชนมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงานผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อเกิด
การถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม มีการควบคุมภายในทางดานการเงิน มีระบบรายงานทางการเงินเสนอ
ผูบริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ 
 

 มีคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ในการสอดสองการดําเนินงานของบริษัท และ
แผนกตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ตรวจสอบเพื่อใหม่ันใจวา การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสําคัญของบริษัทได
ดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพรวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เก่ียวของกับ
บริษัท(Compliance Control) เพื่อใหหนวยงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระจึงกําหนดใหรายงานผลโดยตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 การบริหารความเส่ียงบริษัทใหความสําคัญกับการบริหารความเส่ียงเปนอยางมากไดมีการจัดต้ัง
คณะกรรมการจริยธรรมองคกร ทําหนาที่คนหา ประเมิน และหามาตรการปองกันความเส่ียงของการดําเนินกิจการ ตลอดจน
มีการติดตามกํากับดูแลและรายงานผลใหคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทตอไป 
 

 รายงานของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจําป งบการเงินไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติสมํ่าเสมอ มีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 คณะกรรมการไดจัดใหมีการควบคุมภายในเพื่อใหม่ันใจไดวาการบันทึกขอมูลทางการบัญชีมีความถูกตอง 
ครบถวนและเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสินและเพื่อใหทราบจุดออน เพื่อปองกันการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมี
สาระสําคัญ 
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 คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดวยกรรมการอิสระที่ไมไดเปนผูบริหาร เปน
ผูดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายในความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดแสดงไวในรายงานประจําปแลว 
 คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่สามารถสรางความ
เช่ือม่ันและความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัท 
 

8.2 คณะกรรมการชุดยอย  

บริษัทฯ  มีคณะกรรมการชุดยอย จํานวน 3  คณะ ดังนี้ 
      
  

 

 

 

 

 
 
  
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน  3  ทาน  ดังนี้ 

รายชื่อ ตําแหนง 
จํานวนครั้ง
การประชุม

คณะกรรมการ 

การเขารวม
การเขา
ประชุม

คณะกรรมการ 
1. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล  กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ  
5 5 

2. นพ.จรูญ  ไชยโรจน กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบและประธาน
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

5 5 

3.  นพ.วิรุณพร  พรหมพงศา กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ  และ                         
กรรมการสรรหา 

5 5 

คณะกรรมการ 
พิจารณาคาตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ 
สรรหา 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 
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คณะกรรมการตรวจสอบไดแตงต้ัง   นายวราวุธ ศรีสุรา    ดํารงตําแหนงเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   เพือ่

ทําหนาที่ดูแลและจัดการการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกําหนด  นอกจากนี้ ยังชวยใหคําแนะนําแกคณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกับกฎเกณฑ
ตางๆ ที่เก่ียวของกับการเปนคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

  

วาระการดํารงตาํแหนงกรรมการตรวจสอบบริษัท 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบทานใดพนจากตําแหนงกอน
ครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจะเลือกผูดํารงตําแหนงแทนโดยเร็ว และผูดํารงตําแหนงแทนจะอยูในตําแหนงไดตามระยะเวลาที่
เหลืออยูของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุป มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และเปดเผยอยางเพียงพอ  

 2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล 

 3. พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งการพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจาง และ 

     ใหความดีความชอบหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 

 4. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย  

      และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษทั 

 5. พิจารณาคัดเลือกเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี รวมทั้งเขารวม 

      ประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

 6. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและ 

     ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เพื่อใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอ 

     บริษัท 

 7. จัดทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท 

 8.  ปฏิบัติการอืน่ใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการสรรหา 
  บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาจํานวน  3  ทาน  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหา 
 1. พิจารณารายช่ือผูที่เหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท  กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการอื่นเสนอ
ตอคณะกรรมการบริษัท  เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 

   2. พิจารณากล่ันกรองผูที่เหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงประธาน/รองประธานและกรรมการอื่น  ในกรณีที่มีตําแหนงวาง   
 3. พิจารณาแตงต้ัง  โยกยาย  ถอดถอนพนักงานระดับบริหารของบริษัท 
 4. กําหนดวิธีการและหลักเกณฑการสรรหากรรมการเพื่อใหเกิดความโปรงใส 
 

 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
  บริษัทมีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนจํานวน  3  ทาน  ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
 1 .พิจารณาแนวทางการกําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการ  และคณะกรรมการ  คาเบี้ยประชุม  สวัสดิการและ
ผลประโยชนตอบแทนอื่นๆทั้งที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงิน  เสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 
 2. กําหนดวิธีการและหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการที่เปนธรรมและสมเหตุสมผล  และ
นําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

รายชื่อ ตําแหนง 
จํานวนครั้ง
การประชุม

คณะกรรมการ 

การเขารวม
การเขา
ประชุม

คณะกรรมการ 
1.  นางพรอมพรรณ  ศิริพัฒน กรรมการ  และประธาน

กรรมการสรรหา 
2 2 

2.  นพ.พรมพันธ  พรมมาส กรรมการ และกรรมการสรรหา 2 2 
3.  นพ.วิรุณพร  พรหมพงศา กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบและ กรรมการสรรหา 
2 2 

รายชื่อ ตําแหนง 
จํานวนครั้งการ

ประชุม
คณะกรรมการ 

การเขารวมการ
เขาประชุม

คณะกรรมการ 
1. นพ.จรูญ  ไชยโรจน กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบและประธาน
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

2 2 

2.  นางปทมา  พรมมาส กรรมการ  และกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทน 

2 2 

3. ดร.กมเลศน  สันติเวชชกุล  กรรมการอิสระ  และกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทน 

2 2 
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   8.3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด 
 (1) การสรรหากรรมการ 
   ในการแตงต้ังกรรมการ คณะกรรมการสรรหาซ่ึงประกอบดวยประธานกรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร จํานวน 1 
ราย กรรมที่เปนผูบริหาร จํานวน 1 ราย และกรรมการอิสระจํานวน 1 ราย จากจํานวนคณะกรรมการสรรหาท้ังหมด 3 ราย มี
หนาที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกล่ันกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขอบังคับของบริษัท และเปนผู
เสนอช่ือผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อใหไดกรรมการมืออาชีพ มีความหลากหลาย  และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อขอความเห็นชอบจากกรรมการ จากนั้นจะนําเสนอรายชื่อกรรมการดังกลาวตอที่ประชุมผูถือหุนเปนผูเลือกต้ัง
กรรมการตามหลักเกณฑตอไป 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาไดพิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจ และแผนในอนาคตจึงไดกําหนดคุณสมบัติ
ของกรรมการ โดยตองเปนผูมีความรูในเร่ืองธุรกิจ  และมีประสบการณในเร่ืองดังกลาวอยางนอย 5 ป ทั้งนี้ คณะกรรมการ
สรรหาไดเปดโอกาสใหกรรมการและผูถือหุนมีสวนรวมในการเสนอช่ือกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นอกจากนี้ยัง
พิจารณากรรมการที่จะเสนอชื่อเพิ่มเติมจากทําเนียบกรรมการของบริษัท 
 
 (2) การสรรหาผูบริหารระดับสูงสุด  
  ในการสรรหาผูมาดํารงตําแหนง ผูบริหารระดับสูงสุด (เชน ประธานเจาหนาที่บริหาร) คณะกรรมการบริษัทจะ
เปนผูพิจารณาเบ้ืองตน ในการกล่ันกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวน เหมาะสม มีความรูความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทและเขาใจในธุรกิจได และนําเสนอตอคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนพิจารณาอนุมัติ และเสนอตอคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนพิจารณา
อนุมัติ และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตอไป 
 
8.4 การกํากับดูแลการดําเนนิงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 
  - ไมมี- 
 
8.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
 บริษัทฯ มีการดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายในตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยไดกําหนดไวเปนลายลักษณ
อักษรใน จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ซึ่งตองลงนามรับทราบตั้งแตแรกเขาทํางาน 
โดยสรุปนโยบายสําคัญดังนี้ 
 บริษัทฯ ไดกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศที่เก่ียวของของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กําหนดใหกรรมการ และผูบริหาร มีหนาที่รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย ตอ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 
วัน นับจากวันที่มีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย และใหแจงใหเลขานุการบริษัทรับทราบ เพื่อจัดทําบันทึกการ
เปล่ียนแปลงและสรุปจํานวนหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารเปนรายบุคคล  เพื่อนําเสนอใหแกคณะกรรมการบริษัท
รับทราบในการประชุมคร้ังถดไป นอกจากนั้น ยังไดแจงบทลงโทษหากมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาวดวย 
 บริษัทฯ มีขอกําหนดหามนําขอมูลงบการเงิน หรือขอมูลอื่นที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทที่ทราบ 
เปดเผยแกบุคคลภายนอกหรือผูที่มิไดมีสวนเก่ียวของ และหามทําการซ้ือขายหลักทรัพยในชวง 1 เดือน กอนที่ขอมูลงบ
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การเงินหรือขอมูลอื่นที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทจะเผยแพรตอสาธรณชน  และตองไมซื้อขายหลักทรัพยของ
บริษัทจนกวาจะพนระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแตไดมีการเปดเผยขอมูลสูสาธารณะท้ังหมดแลว   
 
8.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
 (1) คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
     คาตอบแทนที่บริษัทฯ  จายใหผูสอบบัญชี บริษัท สํานักงานดร.วิรัช แอนด แอสโซซเิอสท  จํากัด  
โดยแยกเปน  

 
 
 
 

 

 (2) คาบริการอ่ืน(non-audit fee) 

    - ไมมี – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ ป2556 ป2555 
คาสอบบัญชี 335,000 335,000 
คาสอบทานงบการเงิน (3 ไตรมาส) 315,000 315,000 

รวม 650,000 650,000 
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9. ความรบัผิดชอบตอสังคม(Corporate Social Responsibilities : CSR) 

 

9.1 นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม 
คณะกรรมการบริษัท ฯ มีนโยบายใหดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนไปดวยความรับผิดชอบตอสังคม 

ส่ิงแวดลอม และกลุมผูมีสวนไดเสีย(Stakeholders) ตามหลัก 8 ขอ โดยระบุไวในวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมองคกร  
จริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct ) และจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท  เพื่อยึดถือ
เปนแนวทางปฏิบัติ อยางเครงครัด  เพื่อนําไปสูความย่ังยืนของบริษัทฯ  
  
9.2 การดําเนนิงานและการจัดทํารายงาน : 

(1) กระบวนการจัดทํารายงาน 
บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติและตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีตอสังคมและชุมชมจนถือ 

เสมือนเปนภารกิจหลักที่จะสรางสรรคโครงการและกิจกรรมที่เปนประโยชนในการพัฒนาสังคมและ 
ชุมชนสวนรวม 

  แนวทางปฏิบัติ 
1. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานพึงมีสวนรวม รวมทั้งจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชนในการ

พัฒนาและบริการสังคมและชุมชน  
2. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ดําเนินกิจกรรมเพื่อรวมสรางสรรคสังคม ชุมชน และ 

ส่ิงแวดลอมอยางสมํ่าเสมอ  
3. ปองกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปลอยของเสียใหอยูในระดับที่อยูในเกณฑคามาตรฐานท่ียอมรับได 
4. ตอบสนองอยางรวดเร็วและอยางมีประสิทธิภาพตอเหตุการณที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและชุมชน อัน

เนื่องมาจากการดําเนินงานของบริษัท โดยใหความรวมมืออยางเต็มที่กับเจาหนาที่ภาครัฐและหนวยงาน
ที่เก่ียวของ  
 

(2) การดําเนนิงานใหเปนไปตามนโยบายที่บริษัทไดเปดเผยไว ตามแนวทางเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบตอสังคม 8 ขอ ดังนี ้

(1) การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 
 

1.1 การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติตอคูคา 
      บริษัทฯ ปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ  

และต้ังอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย หลีกเล่ียงสถานการณที่ทําใหเกิดความ 
ขัดแยงทางผลประโยชน  รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญา  ใหขอมูลที่เปนจริงรายงานที่ถูกตอง การเจรจาแกปญหา 
และหาทางออกต้ังอยูบนพื้นฐานของความสัมพันธทางธุรกิจ 
 

1.2 การปฏิบัติตอคูแขงทางการคา 
      บริษัทฯ ปฏิบัติตอคูแขงทางการคา อยางยุติธรรม โดยคํานึงถึงจริยธรรมในการประกอบการคา 
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(2) การตอตานการทุจรติคอรรัปช่ัน 
      บริษัทฯ กําหนดแนวทางปฏิบัติไวในจริยธรรมธุรกิจ  ใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานดําเนินธุรกิจ 

อยางมีคุณธรรม ยึดม่ันในความรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี  กําหนด 
แนวปฏิบัติในการดําเนินการที่เหมาะสม  เพื่อปองกันการคอรรัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจ 
 

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 
      บริษัทฯ กําหนดแนวทางปฏิบัติไวในจริยธรรมธุรกิจ  ใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑตาง ๆ  และขอบังคับของทางราชการที่เก่ียวของ และจริยธรรมกับการดําเนินธุรกิจ 
รวมทั้งระเบียบขอบังคับของบริษัท เคารพตอวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและยึดหลักสิทธิมนุษยชนสากล 
ในการดําเนินธุรกิจ   

 

(4) การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม  
     บริษัทฯ ปฏิบัติตอกรรมการ ผูบริหารและพนักงานบนพื้นฐานของศักด์ิศรีความเปนมนุษย และให 

ความเคารพตอสิทธิหนาที่สวนบุคคล  
     บริษัทฯ ใหความสําคัญกับคุณคาของพนักงาน สงเสริมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน พัฒนา 

ความรู ความสามารถ มีคุณธรรม มีพฤติกรรมที่เหมาะสม  
     บริษัทฯ จัดใหมีสภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัย และปฏิบัติตอพนักงานทุกคนโดยเสมอภาค   
     บริษัทฯ จัดใหมีสภาพการจางงานที่ยุติธรรม ใหผลตอบแทนที่เหมาะสม ตามความรู  ความสามารถ  

ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน มีโอกาสกาวหนาในบริษัทฯอยางเปนธรรม  
     บริษัทฯ เปดโอกาสใหพนักงานแสดงความคิดเห็นและรับฟงขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยาง 

เทาเทียม และเสมอภาค  
     บริษัทฯ รักษาขอมูลสวนบุคคลของ กรรมการ ผูบริหารและพนักงาน การเปดเผยหรือการถายโอนขอมูล 

 สวนตัวของกรรมการ ผูบริหารและพนักงานสูสาธารณะจะทําไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจาก กรรมการ ผูบริหาร 
และพนักงานผูนั้น เวนแตไดกระทําไปตามระเบียบของบริษัทฯหรือตามกฎหมาย 

 

(5) ความรับผิดชอบตอลูกคา   
      บริษัทฯ คํานึงถึงความพึงพอใจของลูกคาและมุงเนนใหลูกคาไดรับบริการท่ีดีมีคุณภาพปลอดภัยและ 

เคารพสิทธิของผูปวย  
 

(6) การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม  
      บริษัทฯ มุงม่ันที่จะดําเนินธุรกิจ ดวยความปลอดภัยและคํานึงถึงผลกระทบดานอาชีวอนามัย และ 

ส่ิงแวดลอม และกําหนดใหมีระบบการจัดการในระดับสากล ใหความสําคัญและปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย 
มาตรฐาน  และขอกําหนดทางดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอมของในแตละพื้นที่ของบริษัทฯ 
อยางเครงครัด 
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(7) การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
      บริษัทฯถือเปนสมาชิกหนึ่งในสังคม ใหความสําคัญในการมีสวนรวม และสรางความสัมพันธอันดีให 

เกิดขึ้นระหวางบริษัทฯและสังคม บนพื้นฐานของความถูกตอง โปรงใส เปนธรรม นําไปสูการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน 
 

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซึ่งไดจากการดาํเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคม  
ส่ิงแวดลอม และผูมีสวนไดเสีย 

        - ไมมี - 
 

9.3 การดําเนนิธุรกิจที่มีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคม (ถามี) 
   -ไมมี-  
 

9.4 กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
 บริษัทฯ ตระหนักในความเปนสวนหนึ่งของสังคมซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการชวยเหลือสังคมสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชนแกชุมชน โดยมุงเนนการใหความรู Health Promotion  การปฐมพยาบาลเบื้องตน และวิธีปฏิบัติใหการ
ดูแลสุขภาพรวมถึงการปองกันเพื่อลดโอกาสเจ็บปวย และสงเสริมสุขภาพพลานามัยแกชุมชน   

บริษัทฯ สรางความสัมพันธกับชุมชนอยางตอเนื่อง ในปที่ผานมา ทางบริษัทฯ ทํากิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ กับ
สังคมหมูบานในจังหวัดนนทบุรี และในรัศมีโรงพยาบาล  

บริษัทฯ เขารวมซอมแผนรองรับการเกิดอุบัติภัยหมู และแผนปองกันเม่ือเกิดอัคคีภัยรวมกับหนวยบรรเทาสาธารณ
ภัย  เทศบาลนนทบุรี และชุมชนใกลเคียง ซึ่งบริษัทไดดําเนินการเปนประจําทุกป          

ในป2556 บริษัทฯ รวมรณรงคเก่ียวกับการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม โดยเขารวมโครงการพัฒนาตอยอดการ
ดําเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานไปสูระบบการจัด
การพลังงานในระดับสากล(ISO50001)เปนโรงพยาบาลและสถานประกอบการแหงแรกในประเทศไทยที่สามารถดําเนินการ
พัฒนาการจัดการพลังงานจนประสบผลสําเร็จไดรับการรับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน 
(ISO 50001)   

แนวทางปฏิบัติเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปช่ัน 
 บริษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม ยึดม่ันในความรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมตามหลัก
บรรษทัภิบาลที่ดี กําหนดแนวปฏิบัติในการดําเนินการที่เหมาะสมเพื่อปองกันการคอรรัปช่ันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจ   

 แนวทางปฏิบัติ 
1. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองไมเขาไปเก่ียวของกับเร่ืองคอรรัปช่ัน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
2. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน หากพบเห็นการกระทําที่เขาขายคอรรัปช่ันที่เก่ียวของกับบริษัทฯ  
ตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบ 
ขอเท็จจริงตางๆ หากมีขอสงสัยหรือขอซักถามใหปรึกษากับผูบังคับบญัชา  
3. ผูที่กระทําการคอรรัปชั่น จะตองไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯกําหนด  
นอกจากนี้อาจจะไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย 
4. กรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ตองไมเสนอผลประโยชนใดๆ ตอเจาหนาที่ของรัฐ ลูกคา สหภาพ 
แรงงาน หรือบุคคลภายนอกอื่นใดเพื่อจูงใจใหปฏิบัติในทางที่มิชอบ 
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10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญ ตอระบบการควบคุมภายในของบริษัท  ทั้งระดับบริหารและ
ระดับปฏิบัติการ   ไดมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ในการดําเนินการของผูบริหารและผูปฏิบัติงานไวเปนลายลักษณอักษร
มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชนมีการแบงแยกหนาท่ีผูปฏิบัติงานผูติดตามควบคุมและ
ประเมินผลออกจากกัน  เพื่อเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม มีการควบคุมภายในทางดานการเงิน มี
ระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ  
   คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ในการสอดสองการดําเนินงานของบริษัท และแผนก
ตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ตรวจสอบเพื่อใหม่ันใจวา การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสําคัญของบริษัทได
ดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพรวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เก่ียวของกับ
บริษัท(Compliance Control) เพื่อใหหนวยงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระจึงกําหนดใหรายงานผลโดยตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัทใหความสําคัญกับการบริหารความเส่ียงเปนอยางมากไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ทําหนาที่คนหา ประเมิน และหามาตรการปองกันความเส่ียงของการดําเนินกิจการ ตลอดจนมีการติดตามกํากับดูแลและ
รายงานผลใหคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทตอไป 

        บริษัทฯไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อทําหนาที่ในการจัดใหมีระบบบริหารความเส่ียง 
ทั่วทั้งองคกร   และปรับปรุง  พัฒนาระบบการบริหารความเส่ียงใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 

10.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2557 เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ 2557 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบ
เขารวมดวยนั้น คณะกรรมการบริษัทไดประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ที่ใชในการบริหารงานและ
ควบคุมภายใน ในดานตาง ๆ 5 สวน คือ การควบคุมภายในองคกร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบ
สารสนเทศและการส่ือสารขอมูล และระบบติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่
เพียงพอและเหมาะสมตามสภาพปจจุบันของกิจการ การดําเนินงานโดยรวมมีความโปรงใสและมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สามารถตรวจสอบได 
               10.2   คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท  สํานักาน ดร.วิรัช 
แอนด แอสโซซิเอทส ที่ไดใหความเห็นวาไมพบประเด็นปญหาหรือขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ  
               10.3  คณะกรรมการตรวจสอบไดแตงต้ัง นายวราวุธ  ศรีสุรา  ดํารงตําแหนง ผูจัดการแผนกตรวจสอบภายใน และ
กํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ มีประวัติการศึกษาของผูจัดการแผนกตรวจสอบภายใน จบปริญญาตรีบัญชี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ,จบปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง และเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศ
ไทย และมีประสบการณดานการตรวจสอบภายในในธุรกิจโรงพยาบาล มาเปนระยะเวลา 20 ปมีความเขาใจในกิจกรรมและ
การดําเนินงานของบริษัทฯ 
                        คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นวาผูจัดการแผนกตรวจสอบภายในและกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 
มีความเหมาะสมที่จะปฎิบัติหนาที่ดังกลาว  ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แตงต้ัง ถอดถอน โยกยายผูจัดการแผนกตรวจสอบ
ภายในของบริษทจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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12. ขอมูลทางการเงินทีส่ําคัญ 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 
(หนวย : พันบาท) 

      2556                 2555                     2554 
         (ปรับปรุงใหม)             (ปรับปรุงใหม) 

สินทรัพยหมุนเวียน        208,778  429,781    273,158 
สินทรัพยรวม                  1,687,034          1,462,792              1,247,600  

หน้ีสินหมุนเวียน                     367,400                240,547                  186,800 
หน้ีสินรวม       460,808                275,647   212,094   

ทุนท่ีออก และเรียกชําระแลว      160,000                160,000   160,000 
สวนของผูถอืหุน                  1,280,226          1,187,145                1,035,506  
 

 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(หนวย : พันบาท) 

         2556              2555                   2554 
           (ปรับปรุงใหม) 

รายไดจากการรักษาพยาบาล                          1,781,342          1,720,971               1,449,216 
รายไดรวม                           1,794,643             1,735,181              1,460,113             
ตนทุนในการรักษาพยาบาล                 1,235,017          1,174,395               1,011,988 
กําไรขั้นตน      546,325    546,576     437,228    
คาใชจายขายและบริหาร       257,270  239,960   211,079 
ดอกเบีย้จาย          1,358                         - - 
กําไรกอนภาษี      300,998   320,826     234,801 
คาใชจายภาษี       59,775                  73,235     72,110 
กําไรสุทธิ       241,222  247,592                  162,691  
 

ขอมูลตอหุน (บาท) 
กําไรสุทธิตอหุน (มูลคาหุนละ 1   บาท)                            1.51            1.55                     1.02 
มูลคาตามบัญชีตอหุน                 8.00                7.42                      6.47  
 

 อัตราการเจรญิเติบโต 
สินทรัพยรวม (%)        15.33         17.25             8.09 
สวนของผูถอืหุน (%)                7.84                    14.64               2.56 
รายไดรวม (%)          3.43      18.84                   4.92    
กําไรสุทธิ (%)          -2.57        52.19        -16.33 
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 อัตราสวนทางการเงิน 
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)    

      2556                 2555              2554 
อัตราสวนทุนหมุนเวียน (เทา)                 0.57        1.79             1.46 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว                         0.42        1.55                      1.23 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด                        0.90        1.28                      1.65 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา         17.89          17.97                   18.43 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย          20.12          20.03                   19.53 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ         30.72          32.45                   33.41 
ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย                        11.72          11.09                   10.78 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ี                      23.07      25.26                    25.89 
ระยะเวลาชําระหน้ี                       15.60      14.25                    13.90 
Cash Cycle                      16.24                     16.87                    16.40 
 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio) 

      2556                 2555              2554 
อัตรากําไรขั้นตน (%)          30.67          31.76     30.17 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน                      16.97      18.64                    16.20 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร                 171.72      42.92                  118.82 
อัตรากําไรสุทธิ (%)                 13.54                     14.39     11.23 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)            19.55           22.28     15.99 
 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)  

      2556                 2555              2554 
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย (%)         15.32            18.27     13.58  
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร                     29.93      36.62                    28.51 
อัตราการหมุนของสินทรัพย                        1.14                      1.28                     1.22 
 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 

      2556                 2555              2554 
อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถอืหุน                         0.32        0.23                      0.21 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย       380.65          -                            -  
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis)         0.73        0.61       1.20 
อัตราการจายปนผล                          60.10   60.09           60.07  
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13. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 
บทสรุป 
 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน) รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2556 เม่ือเทียบกับปที่
ผานมา บริษัทฯ มีกําไรสุทธิลดลง 6.37 ลานบาท คิดเปน  2.75%  สาเหตุจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจและปญหาทางการ
เมืองในปที่ผานมาสงผลใหบริษัทฯ มีรายไดรวม  1,794.64 ลานบาท เพิ่มขึ้น 59.46 ลานบาท คิดเปน  3.43 %  ในขณะท่ี
ตนทุนในการรักษาพยาบาล  1,235.02 ลานบาท  เพิ่มขึ้น  60.62 ลานบาท คิดเปน 5.16%  คาใชจายในการขายและบริหาร 
257.27  ลานบาท เพิ่มขึ้น  17.31 ลานบาท คิดเปน  7.21  %  ดอกเบี้ยจาย  1.36 ลานบาท เพิ่มขึ้น 100%  เปนเงินกูยืม
ระยะส้ันจากสถาบันการเงิน มีระยะเวลา 3 เดือน  และมีคาใชจายภาษี 59.78 ลานบาท ลดลง 13.46 ลานบาท คิดเปน 
18.38%  จากการปรับอัตราภาษีในปปจจุบันที่อัตรารอยละ 20 เม่ือเทียบกับปกอนใชอัตราภาษีรอยละ 23  
 

13.1 ฐานะทางการเงิน 
1. โครงสรางเงนิทุนของบริษัทมีสัดสวนดังนี้ 
 

 สินทรัพยหมุนเวียน  12 หนี้สินหมุนเวียน   22 

 สินทรัพยถาวร   84 หนี้สินไมหมุนเวียน   2 

 สินทรัพยอื่น   4 สวนของผูถือหุน   76 

  รวมสินทรัพย  100  รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 100 
   

 

                    โครงสรางเงินทุนของบริษัทมีสวนประกอบ    กลาวคือมีอัตราสวนสินทรัพย  :  หนี้สิน  +  สวนของผูถือหุนของ
บริษัท  มีสัดสวนเปน  100  :  24 + 76   บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนที่ตองชําระอยู   รอยละ  22     เม่ือเทียบกับสินทรัพยรวม
ของบริษัท    สําหรับสินทรัพยที่บริษัทมีกรรมสิทธิ์นั้นแบงเปนสินทรัพยหมุนเวียน   ในอัตรารอยละ  12   สินทรัพยถาวรอัตรา
รอยละ 84  ซึ่งในป 2556 บริษัทมีการลงทุนใน ที่ดิน อาคารและสิ่งกอสราง  รวมถึงเคร่ืองมืออุปกรณทางการแพทย  
 

       2.  สินทรัพย          
 สวนประกอบของสินทรัพย        
 สินทรัพยรวม   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556   มีจํานวน 1,687.03 ลานบาท    เปรียบเทียบกับส้ินป  2555   มีจํานวน  

1,462.79 ลานบาท เพิ่มขึ้น 224.24 ลานบาท คิดเปน 15.33% โดยมีการเปล่ียนแปลงดังนี้ 
 

 2.1 สินทรัพยหมุนเวียน  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2556  มีจํานวน  208.78  ลานบาท  คิดเปน 12.38 % ของ
สินทรัพยเปรียบเทียบกับส้ินป 2555 มี จํานวน 429.78 ลานบาท ลดลง  221.00 ลานบาท  คิดเปน 51.42%     มี
รายละเอียดดังนี้  

          2.1.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ   วันที่  31   ธันวาคม   2556 มีจํานวนเงิน  35.83 ลานบาท  คิด
เปน  2.12% ของสินทรัพยรวม ประกอบดวย เงินสด, เงินฝากธนาคารออมทรัพยและเงินฝากประจําไมเกิน 3 เดือน  เม่ือ
เปรียบเทียบ กับส้ินป 2555 เงินสดลดลง 26.59  ลานบาท คิดเปน 42.59%  
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        2.1.2 เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบดวย เงินฝากสถาบันการเงินประเภทฝากประจํา 
8 เดือน  จํานวน 1.33 ลานบาท  ,  เงินลงทุนในกองทุนเปด  จํานวน 0.13 ลานบาท  และหลักทรัพยเพื่อคา จํานวน 1.77 
ลานบาท 

       2.1.3 ลูกหนี้การคา-สุทธิ ณ   วันที่  31   ธันวาคม   2556  มีจํานวน 113.98 ลานบาท คิดเปน  6.76% ของ
สินทรัพยรวม  เปรียบเทียบกับส้ินป 2555 มีจํานวน  107.95   ลานบาท   เพิ่มขึ้น  6.03   ลานบาท คิดเปน 5.59%  
ประกอบดวย  ลูกหนี้การคาและบัตรเครดิตรอการนําฝาก       

2.1.4 สินคาคงเหลือ  ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2556   มีจํานวน  40.73  ลานบาท  คิดเปน  2.41% ของสินทรัพย
รวม เปรียบเทียบกับส้ินป 2555  มีจํานวน  39.72  ลานบาท  เพิ่มขึ้น 1.01 ลานบาท  คิดเปน 2.54% ประกอบดวย ยาและ
เวชภัณฑและวัสดุส้ินเปลืองทางการแพทย      
 2.1.5 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  ณวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 15.00 ลานบาท คิดเปน 0.89% ของ
สินทรัพยรวม เปรียบเทียบกับส้ินป  2555 มีจํานวน 16.20  ลานบาท   ลดลง 1.20 ลานบาท    คิดเปน 7.41%    
 

 2.2 สินทรัพยไมหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 1,478.26 ลานบาท คิดเปน 87.62% ของ
สินทรัพยรวม  เปรียบเทียบกับส้ินป 2555 มีจํานวน  1,033.01  ลานบาท  เพิ่มขึ้น 445.24 ลานบาท  คิดเปน 43.10% มี
รายละเอียดดังนี้   

2.2.1 เงินลงทุนระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 8.43 ลานบาท ประกอบดวย  
           -  หลักทรัพยเผ่ือขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  มีจํานวน 5.16 ลานบาท คิดเปน 0.31 %ของ
สินทรัพยรวม  เปรียบเทียบกับส้ินป 2555  มีจํานวน 4.33 ลานบาท  เพิ่มขึ้น 0.8  ลานบาท  คิดเปน 19.04%เนื่องจากผล
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลคาของเงินลงทุนหลักทรัพยเผ่ือขายท่ีเพิ่มขึ้น     
 -  เงินฝากประจําธนาคารที่มีภาระผูกพัน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2556  มีจํานวน  3.28  ลานบาท  คิดเปน 0.19 % 
ของสินทรัพยรวม เปรียบเทียบกับส้ินป 2555  มีจํานวน 3.20 ลานบาท  เพิ่มขึ้น 0.08 ลานบาท  คิดเปน 2.49% เนื่องจาก
เปนเงินฝากประจําคํ้าประกันคาไฟฟา กับธนาคารพาณิชย 
        2.2.2 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 1,421.07 ลานบาท คิดเปน 84.24% 
ของสินทรัพยรวม เปรียบเทียบกับส้ินป  2555  มีจํานวน  972.83  ลานบาท  เพิ่มขึ้น  448.24  ลานบาท  คิดเปน  46.08%   
เนื่องจากซื้อที่ดิน  ปรับปรุงอาคารและส่ิงกอสราง และซ้ือเคร่ืองมืออุปกรณทางการแพทย  
        2.2.3 สินทรัพยที่ไมมีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 36.48 ลานบาท  คิดเปน 2.16 %  ของ
สินทรัพยรวม เปรียบเทียบกับส้ินป   2555   มีจํานวน  40.06 ลานบาท  ลดลง 3.58  ลานบาท คิดเปน 8.92%   เนื่องจาก
เปนคาโปรแกรมคอมพิวเตอรรอตัดบัญชี             

  2.2.4 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 7.74 ลานบาท คิดเปน  
0.46%  ของสินทรัพยรวม เปรียบเทียบกับส้ินป   2555   มีจํานวน  6.68 ลานบาท  เพิ่มขึ้น 1.06  ลานบาท คิดเปน 15.94% 

  2.2.5 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  มีจํานวน 4.52  ลานบาท คิดเปน 0.27 % ของ
สินทรัพยรวม เปรียบเทียบกับส้ินป   2555  มีจํานวน  5.92  ลานบาท  ลดลง 1.40 ลานบาท  คิดเปน 23.56%   
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  3. หนี้สิน            
 สวนประกอบของหนี้สิน    
 หนี้สินรวม  ณ  วันที่   31   ธันวาคม   2556   มีจํานวน   406.81  ลานบาท  เปรียบเทียบกับส้ินป   2555  เพิ่มขึ้น 
131.16 ลานบาท  คิดเปน 47.58%  โดยมีการเปล่ียนแปลงที่มีนัยสําคัญ  ดังนี้  
 

3.1 หนี้สินหมุนเวียน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  มีจํานวน  367.40  ลานบาท  คิดเปน 21.78%  ของสินทรัพย
รวม เปรียบเทียบกับส้ินป 2555  มีจํานวน 240.55 ลานบาท  เพิ่มขึ้น  126.85  ลานบาท คิดเปน  52.74%  มีรายละเอียด
ดังนี้   
          3.1.1 เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  ณ วันที่  31  ธันวาคม  2556  มีจํานวน 160.00 ลานบาท  คิด
เปน 9.48% ของ สินทรัพยรวม  เพิ่มขึ้นจากปกอน 100.00% เนื่องจากเปนเงินกูยืมระยะส้ันระยะเวลา 3 เดือน 
                       3.1.2 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ณ วันที่  31  ธันวาคม  2556  มีจํานวน 154.76 ลานบาท  คิดเปน 9.17% 
ของสินทรัพยรวม  เปรียบเทียบกับส้ินป 2555  มีจํานวน 157.84  ลานบาท  ลดลง 3.08 ลานบาท  คิดเปน 1.95%    

         3.1.3 เจาหนี้คาสินทรัพย ณ วันที่ 31  ธันวาคม   2556  มีจํานวน 21.66 ลานบาท คิดเปน 1.28%  ของ
สินทรัพยรวมเปรียบเทียบกับส้ินป 2555   มีจํานวน 39.79 ลานบาท   ลดลง 18.13  ลานบาท  คิดเปน 45.57%  เนื่องจาก
ลงทุนปรับปรุงอาคาร ส่ิงกอสราง และซ้ือเคร่ืองมืออุปกรณการแพทย 

         3.1.4 ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย  ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2556  มีจํานวน  25.90  ลานบาท  คิดเปน 
1.54% ของสินทรัพยรวม เปรียบเทียบกับส้ินป 2555 มี จํานวน 37.90 ลานบาท ลดลง 12.00 ลานบาท คิดเปน 31.67%
          3.1.5 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2556  มีจํานวน  5.08  ลานบาท  คิดเปน 0.30% ของ
สินทรัพยรวม เปรียบเทียบกับส้ินป 2555 มี จํานวน 5.01 ลานบาท เพิ่มขึ้น 0.07 ลานบาท คิดเปน 1.42%  
     

 3.2 หนี้สินไมหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2556  มีจํานวน 39.41 ลานบาท  คิดเปน 2.34%  ของสินทรัพย
รวม เปรียบเทียบกับส้ินป  2555  มีจํานวน  35.10  ลานบาท  เพิ่มขึ้น  4.31 ลานบาท  คิดเปน  12.28% เปนการต้ังสํารอง
ผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน ป   2556      เนื่องจากมีการปรับฐานเงินเดือนพนักงานและมีการเปล่ียนแปลงนโยบาย
บัญชีเก่ียวกับผลประโยชนพนักงาน    เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19   เร่ืองผลประโยชนของพนักงาน
   
  

13.2  คุณภาพของสนิทรพัย          

ลูกหนี้การคา-สุทธิ  ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2556   มีจํานวน 113.98 ลานบาท   คิดเปน 6.76 %  ของสินทรัพยรวม 
เปรียบเทียบกับส้ินป 2555 มีจํานวน 107.95 ลานบาท เพิ่มขึ้น 6.03 ลานบาท คิดเปน 5.59%  ทั้งนี้บริษัทต้ังสํารอง คาเผ่ือ
หนี้สงสัยจะสูญ สําหรับลูกหนี้ที่คาดวาจะเรียกเก็บไมได โดยพิจารณาจากอายุลูกหนี้เปนเกณฑ ในป 2556 บริษัทฯ บันทกึ
ต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ จํานวน  3.98 ลานบาท 
  สินคาคงเหลือประกอบดวย   ยา  เวชภัณฑ และวัสดุส้ินเปลืองทางการแพทย     บริษัทฯ แสดงมูลคาในราคาทุน 
หรือราคาตลาดท่ีตํ่ากวา  และไดมีการคัดแยกสินคาลาสมัย  และเส่ือมสภาพออกแลว 
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             สินทรัพยถาวร  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2556 ประกอบดวย  (ลานบาท)  
 มูลคาที่ไดมา คาเส่ือมราคาสะสม สุทธิ 
ที่ดิน 575 0 575 
อาคารและส่ิงปลูกสราง 926 474 452 
เคร่ืองมือและอุปกรณทางการแพทย 540 285 255 
ยานพาหนะ 16 12 4 
เคร่ืองตกแตงและติดต้ัง  75 45 30 
เคร่ืองใชสํานักงาน 52 37 15 
อุปกรณคอมพิวเตอร 81 51 30 
อุปกรณและเครื่องมือเคร่ืองใช 24 18 6 
สินทรัพยระหวางกอสราง  54 0 54 
รวมสินทรัพยถาวร 2,343 922 1,421 

 
                 บริษัทฯ บันทึกสินทรัพยถาวรในราคาทุน โดยไมไดมีการปรับมูลคาของสินทรัพยถาวรแตอยางใด  ทั้งนี้เนื่องจาก 
บริษัทฯ ไดวิเคราะหในเร่ืองของการดอยคาแลว เห็นวามูลคาที่บันทึกเปนมูลคาที่เหมาะสม       
                 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เทากับ 29.93 %เปรียบเทียบกับส้ินป 
2555  เทากับ 36.62 % ลดลง 6.61% ผลจากในป 2556 มูลคาสินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้นจากปกอน 40.08%  เนื่องจากในเดือน 
มีนาคม 2556 บริษัทฯ ซื้อที่ดินติดกับโรงพยาบาล จํานวนเงินทั้งส้ิน 333.40 ลานบาท   เพื่อกอสรางอาคารโรงพยาบาลหลัง
ใหม   รองรับการขยายบริการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต    
 

13.3 สภาพคลอง           
                 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน  35.83 ลานบาท  คิดเปน 
2.12%ของสินทรัพยรวม  เปรียบเทียบกับส้ินป 2555 มีจํานวน 62.42 ลานบาท ลดลง 26.59  ลานบาท คิดเปน 42.59%ของ
สินทรัพยรวม  โดยมีรายละเอียดการไดมาและใชไปของเงินสดและเงินลงทุนระยะส้ันที่สําคัญดังนี้  
 บริษัทฯ  มีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  มีจํานวน  
516.87 ลานบาท  เปรียบเทียบกับส้ินป 2555 มีจํานวน 137.70 ลานบาท  เพิ่มขึ้น  379.17 ลานบาท สาเหตุจาก 
 ในป 2556  บริษัทฯ มีกําไรกอนภาษีเงินได จํานวน  301.00 ลานบาท 
     - ปรับกระทบกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับจากการดําเนินงาน จํานวน 144.51  ลานบาท เนื่องจากมีปรับ
รายการคาเส่ือมราคา ระบบคุณภาพตัดจําหนาย    คาโปรแกรมคอมพิวเตอรตัดจําหนาย    ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของเงิน
ลงทุนในกองทุนเปด  ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของหลักทรัพยเพื่อคา  หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น ดอกเบี้ยจาย  และคาใชจาย
ผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 
         - ปรับกระทบกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดจายจากการดําเนินงาน จํานวน 3.96   ลานบาท   เนื่องจากมี
ปรับรายการกําไรจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ  เงินปนผลรับ   และดอกเบ้ียรับ 
                     - กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสวนประกอบของสินทรัพยและ หนี้สินดําเนินงาน  ณ  
วันที่   31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 441.54 ลานบาท เปรียบเทียบกับส้ินป 2555 มีจํานวน 440.81 ลานบาท เพิ่มขึ้น 0.73 
ลานบาท รวมการเปล่ียนแปลงในสวนประกอบของสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน จํานวน 145.20 ลานบาท ทําใหเงินสดรับ
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จากการดําเนินงาน มีจํานวน 586.74  ลานบาท  และจายภาษีเงินได จํานวน   73.01  ลานบาท  จายดอกเบ้ีย 1.02 ลาน
บาท และดอกเบ้ียรับ 4.15 ลานบาท   
 
 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไปเพื่อกิจกรรมการลงทุนในสินทรัพยตางๆ  จํานวน   554.66  ลานบาท  เนื่องจากลงทุน
ซื้อที่ดินติดกับโรงพยาบาล จํานวนเงินทั้งส้ิน 333.40 ลานบาท   เพื่อกอสรางอาคารโรงพยาบาลหลังใหม   รองรับการขยาย
บริการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต   รวมถึงปรับปรุงอาคารและสถานที่และซ้ือเคร่ืองมือแพทย 
 

  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน  จํานวน  11.20  ลานบาท   เปนเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบัน
การเงิน จํานวน 160.00 ลานบาท และจายเงินปนผล จํานวน 148.80 ลานบาท 
 

บริษัทฯ มีสภาพคลองทางการเงินในแตละปดังนี้     
 - อัตราสวนสภาพคลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  เทากับ 0.57 เทา ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ ส้ิน ป 2555  
เทากับ 1.79 เทา  และส้ินป 2554 เทากับ 1.46 เทา  
 - อัตราการหมุนเวียนลูกหนี้การคาของบริษัทฯ   ณ วันที่  31  ธันวาคม  2556 เทากับ17.89 เทา เปรียบเทียบกับส้ิน
ป 2555  เทากับ  17.97  เทา   และส้ิน ป 2554   เทากับ  18.43   เทา    
 - ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉล่ีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 20 วัน เปรียบเทียบกับ ป 2555 และ ป 2554  
อยูที่19- 20 วัน  
             - อัตราการหมุนเวียนสินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เทากับ 30.72  เทา เปรียบเทียบกับส้ิน ป 2555 
เทากับ 32.45  เทา  และส้ินป 2554   เทากับ  33.41  เทา       
              - ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 12 วัน   เปรียบเทียบกับส้ิน ป 2555 จํานวน  
11 วัน เทากันกับปกอน  ซึ่งเฉล่ียอยูที่ 10 -15 วัน  แสดงใหเห็นวาบริษัทมีการบริหารสินคาคงเหลือ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

13.4  ผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไร      
        1. ผลการดําเนนิงาน         

     1.1 รายได บริษัทฯ มีรายไดรวม ป 2556 จํานวน 1,794.64 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2555 มีจํานวน 
1,735.18  ลานบาท  เพิ่มขึ้น  59.46 ลานบาท  คิดเปน  3.43%     
                          - รายไดจากคารักษาพยาบาล ป 2556 จํานวน 1,781.34 ลานบาท  เปรียบเทียบกับป   2555   มีจํานวน 

1,720.97 ลานบาท เพิ่มขึ้น  60.37  ลานบาท คิดเปน   3.51%  ประกอบดวย 
  - รายไดผูปวยนอก ป 2556 มีจํานวน 952.57 ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากปกอน 59.43  ลานบาท  
     คิดเปน 6.65%    
  - รายไดผูปวยใน ป 2556 มีจํานวน 828.77 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 0.94 ลานบาท  
     คิดเปน 0.11%  

- รายไดอื่น ป 2556  จํานวน  13.30 ลานบาท    เปรียบเทียบกับป  2555 มีจํานวน  14.21 ลานบาท  ลดลง
จํานวน  0.91 ลานบาท คิดเปน  6.40%  
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       1.2 ตนทุนในการรักษาพยาบาล บริษัทมีตนทุนในการรักษาพยาบาลรวม ป 2556  จํานวน 1,235.02 ลาน
บาท เปรียบเทียบกับป 2555 มีจํานวน 1,174.39 ลานบาท เพิ่มขึ้น 60.63 ลานบาท คิดเปน 5.16%  

            สัดสวนตนทุนในการรักษาพยาบาลตอรายไดคารักษาพยาบาลป 2556  เทากับ 69.33%  เปรียบเทียบกับ
ป 2555 เทากับ 68.24% จะเห็นวาสัดสวนของป 2556  เพิ่มขึ้นจาก ป 2555  เทากับ  1.09 % 

 

        1.3 คาใชจายในการขายและบริหาร บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหารรวม ป 2556 จํานวน 254.40 
ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2555  มีจํานวน  238.02 ลานบาท  เพิ่มขึ้น  16.38  ลานบาท  คิดเปน 6.88%   เนื่องจากคา
โฆษณาเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธเพิ่มขึ้น จํานวน 5.46 ลานบาท เงินเดือนและคาตอบแทนพนักงานเพิ่มขึ้น จํานวน 
4.91 ลานบาท คารักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้น จํานวนเงิน 4.51 ลานบาทและคาดูแลบํารุงรักษาเพิ่มขึ้น จํานวนเงิน 2.32 
ลานบาท 

                สัดสวนคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดคารักษาพยาบาลป 2556 เทากับ 14.28% 
เปรียบเทียบกับป 2555 เทากับ 13.83%  จะเห็นวาสัดสวนของป 2556 เพิ่มขึ้นจาก ป 2555 เทากับ 0.45%   

 

       1.4 คาตอบแทนกรรมการ บริษัทมีคาตอบแทนกรรมการ ป 2556 จํานวน 2.87 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 
2555 มีจํานวน 1.94 ลานบาท เพิ่มขึ้น 0.93 ลานบาท คิดเปน 47.86% 

 

1.5 คาใชจายภาษีเงินได บริษัทมีคาใชจายภาษีเงินได ป 2556  จํานวน 59.78  ลานบาทเปรียบเทียบกับป 
2555 มีจํานวน 73.23 ลานบาท ลดลง 13.46 ลานบาท คิดเปน 18.38%  เนื่องจากป อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลป 2556 
อัตรารอยละ 20 และป 2555 อัตรารอยละ 23 

 
  2. ความสามารถในการทํากาํไร  

 2556 2555 2554 
อัตรากําไรขั้นตน  (%)  30.67        31.76 30.17 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน  (%) 16.97        18.64  16.20 
อัตรากําไรสุทธิ  (%) 13.54        14.39 11.23 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน  (%)  19.55        22.28  15.99 

    
         จากขางตนจะเห็นวา  ในป 2556 บริษัทมีอัตรากําไรสุทธิ เทากับ 13.54% เปรียบเทียบกับป 2555 เทากับ 

14.39% ลดลง 0.85%   ทั้งนี้เนื่องจากในป 2556    บริษัทฯ  มีสัดสวนตนทุนในการรักษาพยาบาลตอรายไดคา
รักษาพยาบาล เทากับ 69.33%  เปรียบเทียบกับป 2555 เทากับ 68.24% เพิ่มขึ้น 1.09% และสัดสวนของคาใชจายในการ
ขายและบริหารตอรายไดคารักษาพยาบาล เทากับ 14.28% เปรียบเทียบกับป 2555 เทากับ 13.83% เพิ่มขึ้น 0.45% 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุนในป 2556 เทากับ 19.55%  เปรียบเทียบกับป 2555 เทากับ 22.28%  และป  
2554 เทากับ15.99%  จะเห็นวาอัตราผลตอบแทนผูถือหุนป 2556 ลดลงจากปกอนเนื่องจากกําไรสุทธิลดลง  
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          3. ประสิทธิภาพในการดําเนนิการ   
  2556 2555 2554 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย(%) 15.32 18.27 13.58 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร(%) 29.93 36.62 28.51 
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 1.14 1.28 1.22 

                   

                   ประสิทธิภาพในการดําเนินการของบริษัทในป  2556   มีประสิทธิภาพตํ่ากวา ป 2555 เนื่องจากบริษัทฯ มี
ความสามารถในการทํากําไรสุทธิป 2556 เทากับ 241.22 ลานบาท เปรียบเทียบกับป2555 จํานวน 247.59 ลานบาท ลดลง
เทากับ 6.37 ลานบาท คิดเปน 2.57% 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 
เรียน ทานผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน) ซึ่งงบการเงินดังกลาว

จัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยไดมีการพิจารณานโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ 

และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและหลักการประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทํางบการเงิน รวมทั้งใหมีการเปดเผย

ขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอและโปรงใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อเปนประโยชนตอผูถือหุนและนกัลงทุนทั่วไป 

คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีและดํารงรักษาไวซึ่งระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน

เพื่อใหม่ันใจไดวามีการบันทึกขอมูลทางบัญชีอยางถูกตองครบถวน ทันเวลา และเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน 

ตลอดจนปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีนัยสําคัญ 

คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลสอบทาน

ความนาเช่ือถือและความถูกตองของรายงานทางการเงิน รวมท้ังประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ใหมีประสิทธิภาพ   โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปนี้แลว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ สามารถใหความเชื่อม่ัน

ไดวางบการเงินของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน) สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556    แสดงฐานะ

การเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผูสอบ

บัญชี ไดตรวจสอบและแสดงความเห็นไวในรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปนี้แลว 

 

 

 

             นายแพทยพรมพันธ  พรมมาส       นางปทมา  พรมมาส 

           กรรมการ               กรรมการ 
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รายงานของผูสอบบญัชีรับอนญุาต 
เสนอ  ผูถือหุน บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จาํกัด (มหาชน) 
 ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน)  ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวัน
เดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเร่ืองอื่นๆ  
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควร ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปน เพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดง
ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 
 ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา  ขาพเจาได
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ เพ่ือใหไดความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบ เพ่ือใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ
ขอเท็จจริง อันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกลาว ผูสอบบัญชี
พิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ 
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใช และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ี
จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือ ใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา 
ความเห็น 
 ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน)  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2556 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน     
ขอมูลและเหตุการณที่เนน 
  ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 3 ในป 2556 บริษัทไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ เร่ือง ภาษีเงินได ดังน้ันงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 และงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ท่ี
แสดงเปรียบเทียบไดมีการปรับยอนหลังจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว ท้ังน้ีขาพเจาไดตรวจสอบรายการ
ปรับปรุงท่ีม่ีผลตองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 และงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2555 ขาพเจาเห็นวารายการปรับปรุงดังกลาวเหมาะสม และไดนําไปปรับปรุงโดยถูกตองตามควรแลว ท้ังนี้ขาพเจามิไดแสดง
ความเห็นอยางมีเงื่อนไขตอกรณีดังกลาว 
  
 (นายชัยกรณ  อุนปติพงษา) 
 ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 
บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด 
กรุงเทพฯ : 25 กมุภาพันธ 2557 
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ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

สินทรัพยหมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 4.2 และ 5 35,834,055         62,419,115         150,489,821       

เงินลงทุนช่ัวคราว

เงินฝากสถาบันการเงิน 6.4 1,330,000            201,330,000       -                        

เงินลงทุนในกองทุนเปด 4.3 และ 6.1 133,047               157,262               120,203               

หลักทรัพยเพื่อคา 4.3 และ 6.2 1,769,300            2,003,762            1,226,063            

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 4.4 และ 7 113,980,587       107,948,686       77,575,010         

สินคาคงเหลือ 4.5 และ 8 40,727,138         39,717,527         32,661,296         

สินทรัพยหมนุเวียนอ่ืน 

คาใชจายจายลวงหนา 10,531,993         10,193,370         8,020,315            

สินทรัพยหมนุเวียนอ่ืน ๆ 4,472,064            6,011,091            3,065,736            

รวมสินทรัพยหมนุเวียนอ่ืน 15,004,057         16,204,461         11,086,051         

รวมสินทรัพยหมนุเวียน 208,778,184       429,780,813       273,158,444       

สินทรัพยไมหมนุเวียน

เงินลงทุนระยะยาว

หลักทรัพยเผ่ือขาย 4.3 และ 6.3 5,156,600            4,331,900            2,254,500            

เงินฝากประจําธนาคารท่ีมภีาระผูกพัน 9 3,277,006            3,197,261            2,433,420            

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 4.6 และ 10 1,421,073,572    972,832,873       923,873,115       

สินทรัพยไมมตัีวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอรรอตัดบัญชี 4.7 และ 11 36,484,803         40,056,633         28,995,181         

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 4.9 , 3 และ 20 7,741,470            6,676,852            5,400,613            

สินทรัพยไมหมนุเวียนอ่ืน 4.8 และ 12 4,522,162            5,915,677            11,484,849         

รวมสินทรัพยไมหมนุเวียน 1,478,255,613    1,033,011,196    974,441,678       

รวมสินทรัพย 1,687,033,797    1,462,792,009    1,247,600,122    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนวย : บาท

 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน)  

 งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556

สินทรัพย
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ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

หนี้สินหมนุเวียน

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 13 160,000,000       -                        -                        

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 14 154,759,187       157,844,331       125,696,317       

เจาหนี้คาสินทรัพย 21,659,002         39,789,941         19,462,964         

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 25,898,048         37,900,519         37,399,033         

หนี้สินหมนุเวียนอ่ืน 5,083,614            5,012,309            4,241,892            

รวมหนี้สินหมนุเวียน 367,399,851       240,547,100       186,800,206       

หนี้สินไมหมนุเวียน

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 4.12 และ15 39,408,258         35,099,671         25,294,169         

รวมหนี้สินไมหมนุเวียน 39,408,258         35,099,671         25,294,169         

รวมหนี้สิน 406,808,109       275,646,771       212,094,375       

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 16

ทุนจดทะเบียน 

หุนสามญั 160,000,000 หุน มลูคาหุนละ 1 บาท 160,000,000       160,000,000       160,000,000       

ทุนท่ีออกและชําระแลว

หุนสามญั 160,000,000 หุน มลูคาหุนละ 1 บาท 160,000,000       160,000,000       160,000,000       

สวนเกินมลูคาหุน

สวนเกินมลูคาหุนสามญั 172,000,000       172,000,000       172,000,000       

กําไรสะสม

จัดสรรแลว 

ทุนสํารองตามกฎหมาย 17 16,000,000         16,000,000         16,000,000         

ยังไมไดจัดสรร 928,278,245       835,855,955       686,024,101       

องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน 3,947,443            3,289,283            1,481,646            

รวมสวนของผูถือหุน 1,280,225,688    1,187,145,238    1,035,505,747    

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,687,033,797    1,462,792,009    1,247,600,122    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนวย : บาท

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน) 
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2556 2555

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม)

รายได

รายไดจากการรักษาพยาบาล 1,781,342,040 1,720,971,415    

รายไดอ่ืน 13,300,710 14,209,528         

รวมรายได 1,794,642,750 1,735,180,943    

คาใชจาย 19

ตนทุนในการรักษาพยาบาล 1,235,017,225 1,174,394,509    

คาใชจายในการขาย 24,836,281 19,379,749         

คาใชจายในการบริหาร 229,562,069 218,638,091       

คาตอบแทนกรรมการ 18 2,871,800 1,942,200            

ตนทุนทางการเงิน 1,357,861 -                        

รวมคาใชจาย 1,493,645,236 1,414,354,549

กําไรกอนภาษีเงินได 300,997,514 320,826,394

คาใชจายภาษีเงินได 20 59,775,224 73,234,540         

กําไรสําหรับป 241,222,290 247,591,854       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ผลกําไรจากการวัดมลูคาเงินลงทุนเผ่ือขาย 658,160 1,807,637            

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป 658,160 1,807,637            

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 241,880,450 249,399,491       

กําไรตอหุน 4.11

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 1.51 1.55

จํานวนหุนสามญัท่ีใชในการคํานวณกําไรตอหุน  160,000,000 หุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับปสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2556

หนวย : บาท

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หนวย : บาท

ทุนท่ีออก สวนเกิน องคประกอบ รวม

และ มูลคา อื่นของสวน สวนของ

ชําระแลว หุน ทุนสํารอง ยังไมได ของผูถือหุน ผูถือหุน

ตามกฎหมาย จัดสรร กําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

เงินลงทุน

หมายเหตุ เผื่อขาย

ป 2555

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 กอนปรับปรุง 160,000,000        172,000,000        16,000,000          680,253,077        1,852,057            1,030,105,134    

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

-ภาษีเงินได 3 -                         -                         -                         5,771,024            (370,411)              5,400,613            

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 หลังปรับปรุง 160,000,000        172,000,000        16,000,000          686,024,101        1,481,646            1,035,505,747    

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 2555 (ปรับปรุงใหม) -                         -                         -                         247,591,854        1,807,637            249,399,491        

เงินปนผลจาย 18 -                         -                         -                         (97,760,000)         -                         (97,760,000)         

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2555 160,000,000        172,000,000        16,000,000          835,855,955        3,289,283            1,187,145,238    

ป 2556

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2556 กอนปรับปรุง 160,000,000        172,000,000        16,000,000          828,356,782        4,111,604            1,180,468,386    

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

-ภาษีเงินได 3 -                         -                         -                         7,499,173            (822,321)              6,676,852            

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2556 หลังปรับปรุง 160,000,000        172,000,000        16,000,000          835,855,955        3,289,283            1,187,145,238    

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 2556 -                         -                         -                         241,222,290        658,160                241,880,450        

เงินปนผลจาย 18 -                         -                         -                         (148,800,000)      -                         (148,800,000)      

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2556 160,000,000        172,000,000        16,000,000          928,278,245        3,947,443            1,280,225,688    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กําไรสะสม
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บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2556

หนวย : บาท

2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรกอนภาษีเงินได 300,997,514       320,826,394       

ปรับกระทบกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน

คาเส่ือมราคา 118,003,916       99,722,688         

ระบบคุณภาพตัดจําหนาย 1,177,943            1,177,943            

คาโปรแกรมคอมพิวเตอรตัดจําหนาย 14,429,275         13,644,312         

(กําไร)ขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจริงของเงนิลงทุนในกองทุนเปด 24,215                 (37,059)                

(กําไร)ขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจริงของหลักทรัพยเพื่อคา 234,462               (777,699)             

ขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจริงจากการขายหลักทรัพยเผ่ือขาย -                        131,877               

(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ (589,491)             950,571               

หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มข้ึน(ลดลง) 1,578,526            (1,158,604)          

เงินปนผลรับ (181,704)             (122,570)             

ดอกเบ้ียรับ (3,191,475)          (4,196,136)          

ดอกเบ้ียจาย 1,357,861            -                        

คาใชจายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 7,704,537            10,651,608         

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสวนประกอบของ

สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 441,545,579       440,813,325       

การเปล่ียนแปลงในสวนประกอบของสินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง

เงินฝากสถาบันการเงิน 200,000,000       (201,330,000)     

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน (7,610,427)          (29,215,072)        

สินคาคงเหลือ (1,009,611)          (7,056,231)          

สินทรัพยหมนุเวียนอ่ืน 239,404               (4,181,223)          

สินทรัพยไมหมนุเวียนอ่ืน (1,784,428)          (4,750,160)          

การเปล่ียนแปลงในสวนประกอบของหนี้สินดําเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน (3,425,815)          32,148,014         

เจาหนี้คาสินทรัพย (37,888,274)        (17,448,421)        

หนี้สินหมนุเวียนอ่ืน 71,305                 770,417               

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน (3,395,950)          (846,106)             

เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน 586,741,783       208,904,543       

รับดอกเบ้ีย 4,152,475            3,258,949            

จายดอกเบ้ีย (1,017,190)          -                        

จายภาษีเงินได (73,006,853)        (74,461,203)        

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 516,870,215       137,702,289       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้  
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บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2556

หนวย : บาท

2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มข้ึน (545,255,940)     (120,333,020)     

เงินสดรับจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ 1,358,151            1,561,440            

เงินสดรับจากการขายหลักทรัพยเผ่ือขาย -                        50,270                 

หลักทรัพยเผ่ือขายเพิ่มข้ึน (2,000)                  -                        

ซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร (10,857,445)        (8,650,414)          

เงินฝากประจําธนาคารท่ีมภีาระผูกพันเพิ่มข้ึน (79,745)                (763,841)             

เงินสดรับจากเงินปนผล 181,704               122,570               

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (554,655,275)     (128,012,995)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 160,000,000       -                        

จายเงินปนผล (148,800,000)     (97,760,000)        

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 11,200,000         (97,760,000)        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (26,585,060)        (88,070,706)        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 1 มกราคม 62,419,115         150,489,821       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 35,834,055         62,419,115         

ขอมลูเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด

รายการท่ีมใิช เงินสด ประกอบดวย

ผลกําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจริงของหลักทรัพยเผ่ือขาย 822,700               2,259,547            

อาคารและอุปกรณเพิ่มข้ึนจากเจาหนี้คาสินทรัพย 19,757,335         37,775,398         

อุปกรณเพิ่มข้ึนจากการโอนบัญชีเงินมดัจํา 2,000,000            9,141,389            

โปรแกรมคอมพิวเตอรเพิ่มข้ึนจากการโอนสินทรัพยระหวางกอสราง -                        16,055,350         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันที่  31 ธันวาคม 2556 
 

1. ขอมูลทั่วไป 
 

1.1 สถานะของบริษัท เปนนิติบุคคลจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยและจดทะเบียน 

 ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

1.2 สถานที่ต้ังบริษัท เลขท่ี 30/8 ถนนงามวงศวาน ตําบลบางเขน อําเภอเมือง 

 จังหวัดนนทบุรี 

 สาขา เลขท่ี 68/888 ถนนรัตนาธิเบศร ตําบลบางกระสอ  

 อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  

1.3 ลักษณะธุรกิจ โรงพยาบาล 

 
2. เกณฑในการจดัทํางบการเงนิ 

 
2.1 งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

ภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

 
2.2 มาตรฐานการบัญชีที่เร่ิมมีผลบังคับใชในปบัญชีปจจบุันซึ่งบริษัทไดปฏิบัติแลว ดังนี้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจาก 
 รัฐบาล และการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ 
 ความชวยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)  เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8  เร่ือง   สวนงานดําเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 เร่ือง ความชวยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไมมีความ

เก่ียวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21  เร่ือง ภาษีเงินได-การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่

ไมไดคิดคาเส่ือมราคาที่ตีราคาใหม 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 เร่ือง ภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือของผูถือหุน 
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง การโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินนี้ ยกเวนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เร่ือง
ภาษีเงินได (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3) 

 
2.3 สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม ที่ยังไมมีผลบังคับใชดังนี้ 

(ก)   ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 

มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 1    (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 7    (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 12  (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 17  (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 18  (ปรับปรุง 2555) เร่ือง รายได 

มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 19  (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 21  (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 24  (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่
เก่ียวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวม 

มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สวนไดเสียในการรวมคา 

มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 34  (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 38  (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย 

 และการดําเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง   สวนงานดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 เร่ือง สัญญาเชาดําเนินงาน-ส่ิงจูงใจที่ใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เร่ือง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบ
กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เร่ือง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่ 1 เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการร้ือถอน
การบูรณะและหน้ีสินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่ 4 เร่ือง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา
หรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่ 5 เร่ือง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน การ
บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่ 7 เร่ือง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ที่มีเงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่ 12 เร่ือง ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่ 13 เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่ 17 เร่ือง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่ 18 เร่ือง การโอนสินทรัพยจากลูกคา 
 
(ข)   ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เร่ือง   สัญญาประกันภัย 

ฝายบริหารของบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงิน ในปที่นํามาตรฐานการบัญชี
ดังกลาวมาถือปฏิบัติ 

 
2.4  งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้น โดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี 
 

3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
ในป 2556 บริษัทไดนํานโยบายการบัญชี เก่ียวกับภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมาใช เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการ

บัญชีฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได ในการนํานโยบายการบัญชีดังกลาวมาใช บริษัทตองปรับยอนหลังงบการเงิน เสมือนวา
บริษัทไดบันทึกสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดมาโดยตลอด ดังนั้นขอมูลงบการเงินที่นํามาเปรียบเทียบจึงเปนขอมูลที่
จัดทําขึ้นตามนโยบายการบัญชีใหม ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี มีดังนี้ 
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        (หนวย : บาท) 

 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

    (หนวย : บาท) 

2556  2555 

 คาใชจายภาษีเงินไดลดลงจากรายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   (1,229,158)    (1,728,149) 
 กําไรสําหรับปเพิ่มขึ้น   1,229,158    1,728,149 

กําไรตอหุนเพิ่มขึ้น        
 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)   0.0077    0.0108 

 
4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

4.1  การรับรูรายไดและคาใชจาย 
 
  รายไดจากการรักษาพยาบาล 
   รายไดจากการประกอบกิจการโรงพยาบาล สวนใหญประกอบดวยรายไดคารักษาพยาบาล  
        คาหองพัก คายา โดยจะบันทึกเปนรายไดเม่ือไดใหบริการหรือจําหนายแลว 
  รายไดคาบริการรับรูเม่ือไดใหบริการแลว  
  รายไดคาเชารับรูตามระยะเวลาเชาตลอดอายุของสัญญาเชา 
  เงินปนผลรับถือเปนรายได เม่ือมีสิทธิในการรับเงินปนผล 
  รายไดอื่นและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง 
 
4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ไดแก เงนิสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน ซึ่งถึงกําหนดในระยะเวลา
ไมเกิน 3 เดือนนบัจากวันทีไ่ดมา และไมมีขอจํากัดในการเบิกใช 

 
 
 
 

 31 ธันวาคม    
2556 

31 ธันวาคม    
2555 

1 มกราคม    
2555 

งบแสดงฐานะการเงิน     
 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 7,741,470 6,676,852 5,400,613 

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน    
 ผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผ่ือขายลดลง 986,861 822,321 370,411 
 กําไรสะสมเพิ่มขึ้น 8,728,331 7,499,173 5,771,024 
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4.3 เงินลงทุน 
หลักทรัพยเพื่อคา เปนการลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียนและเงินลงทุนในกองทุนเปดแสดงในราคา

ยุติธรรม บริษัทรับรูการเปล่ียนแปลงมูลคาของหลักทรัพย เปนกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นของหลักทรัพยเพื่อคา
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

หลักทรัพยเผ่ือขาย เปนการลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียนแสดงในราคายุติธรรม หลักทรัพย 
เผ่ือขายมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการลงทุนระยะยาว บริษัทรับรูการเปล่ียนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเผ่ือขาย เปน
รายการแยกตางหากในสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ภายใตหัวขอผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดคาเงินลงทุน
เผ่ือขาย 

บริษัทคํานวณราคาทุนของหลักทรัพยที่จําหนายในระหวางป โดยใชวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก  
 

4.4 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
บริษัทต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ที่คาดวาจะเรียกเก็บเงินไมได โดยอาศัยประสบการณในการ

เรียกเก็บเงินในอดีต และสถานะปจจุบันของลูกหนี้คงคาง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 
หนี้สูญที่เกิดขึ้นในระหวางปตัดเปนคาใชจายทันททีี่เกิดขึ้น 

4.5 สินคาคงเหลือ  
 

สินคาคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา ราคาทุนคํานวณโดย
วิธีถัวเฉล่ียเคล่ือนที่ 

 
4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ แสดงในราคาทุน คาเส่ือมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรง ตามอายุการให
ประโยชน ซึ่งประมาณไวดังนี้ 

 
รายการ อายุการใหประโยชน (ป) 

ที่ดิน ไมคิดคาเส่ือมราคา 
อาคารชั่วคราว 3 
อาคารและส่ิงปลูกสราง 10-50 
เคร่ืองมือและอุปกรณการแพทย 5-10 
อื่น ๆ 5-15 

 
4.7 โปรแกรมคอมพิวเตอรรอตัดบัญชี 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอรรอตัดบัญชี แสดงในราคาทุนสุทธิจากรายการตัดจําหนายสะสม คาตัดจําหนาย
คํานวณโดยวิธีเสนตรงภายในระยะเวลา 5 ป 
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4.8 ระบบคุณภาพรอตัดบัญชี 
 

ระบบคุณภาพรอตัดบัญชี แสดงในราคาทุนสุทธิจากรายการตัดจําหนายสะสม คาตัดจําหนายคํานวณ
โดยวิธีเสนตรงภายในระยะเวลา 3 ป 

 
4.9 สินทรัพย/หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 สินทรัพย/หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี จะคํานวณขึ้นจากผลแตกตางช่ัวคราว ณ วันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน ระหวางฐานภาษีของสินทรัพยหรือหนี้สิน กับราคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนี้สินนั้น ซึ่งจะ
รับรูเปนรายไดภาษีหรือตัดบัญชีเปนคาใชจายภาษี เม่ือรายไดสามารถรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายท่ีบันทึกไว
เกิดขึ้นจริง และถือหักเปนคาใชจายไดแลวในการคํานวณภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร 
บริษัทรับรูผลแตกตางช่ัวคราว ที่ตองหักภาษีเปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี หรือบวกภาษีเปนหน้ีสิน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี หากมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวา บริษัทจะมีกําไรทางภาษีจากการ
ดําเนินงานในอนาคตเพียงพอ ที่จะนําสินทรัพย/หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีนั้นมาใชประโยชนได 
 บริษัทจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย/หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน และจะปรับมูลคาตามบัญชีดังกลาว เม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวา บริษัทจะไมมีกําไร
ทางภาษีเพียงพอ ตอการนําสินทรัพย/หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมด หรือบางสวนมาใชประโยชน 

4.10 คาใชจายภาษีเงินได 

 
 คาใชจายภาษีเงินได คํานวณจากกําไรหรือขาดทุนสําหรับป ประกอบดวย ภาษีเงินไดปจจุบัน และภาษี
เงินไดรอการตัดบัญชี คาใชจายภาษีเงินไดรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เวนแตในสวนที่เก่ียวกับรายการท่ี
บันทึกในสวนของผูถือหุน รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน 
 

4.11 กําไรตอหุน 
 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยการนํากําไรสําหรับป หารดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก ที่ถือ
โดยบุคคลภายนอกในระหวางป 
 

4.12 ผลประโยชนของพนักงาน 
  ผลประโยชนระยะส้ัน 
        บริษัทรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเม่ือเกิด 
  รายการ 

ผลประโยชนระยะยาว 
โครงการสมทบเงิน 
 บริษัทจัดใหมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซึ่งเปนลักษณะของแผนการจายสมทบที่ไดกําหนดการจายสมทบไว
แลว สินทรัพยของกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัท และไดรับการบริหารโดยผูจัดการ
กองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาว ไดรับเงินสะสมเขากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท 
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เงินจายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ บันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่
เกิดรายการนั้น  
โครงการผลประโยชน 

 สํารองผลประโยชนพนักงานเม่ือเกษียณอายุ บันทึกเปนคาใชจายในการดําเนินงานตลอดอายุการทํางาน
ของพนักงาน โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชนในอนาคตที่พนักงานจะไดรับจากการทํางานใหกับบริษัท
ในงวดปจจุบันและงวดอนาคตตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  โดยผลประโยชนดังกลาวไดถูกคิดลดเปนมูลคา
ปจจุบัน อัตราคิดลดใชอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเปนอัตราอางอิงเร่ิมตน การประมาณการหนี้สิน
ดังกลาวคํานวณโดยผูเช่ียวชาญโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) 
 

4.13 การใชดุลยพินิจ และประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ 
  ในการจัดทํางบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการประมาณ

และต้ังขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งจะมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เก่ียวกับรายได คาใชจาย สินทรัพยและหนี้สิน 
รวมทั้งการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสินทรัพยและหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่
ประมาณไว 

  ประมาณการและขอสมมติฐานจะไดรับการทบทวนอยางสมํ่าเสมอ โดยอาศัยประสบการณ  ในอดีตและ
ปจจัยตาง ๆ รวมถึงเหตุการณในอนาคตที่คาดวาจะเกิดขึ้น ซึ่งฝายบริหารมีความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลภายใต
สถานการณนั้น บริษัทไดต้ังประมาณการและขอสมมติฐานตอเหตุการณในอนาคต เปนผลใหประมาณการทาง
บัญชีอาจจะไมตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณการและ ขอสมมติฐานทางบัญชีที่สําคัญ ไดแก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะ
สูญ คาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน คาตัดจําหนายระบบคุณภาพรอตัด
บัญชี และสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน การประมาณการในเร่ืองตางๆ ไดเปดเผยในแตละสวนที่
เก่ียวของของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้ 

   

5.  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด   

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

2556 2555 

เงินสด 5,890,481 4,461,031 
เงินฝากสถาบันการเงิน 29,943,574 57,958,084 
 รวม 35,834,055 62,419,115 

 

6.  เงินลงทุน  
 6.1 เงินลงทุนในกองทุนเปด   

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

2556 2555 

เงินลงทุนในกองทุนเปด 147,141 147,141 
คาเผ่ือการปรับมูลคาเงินลงทุน (14,094) 10,121 
เงินลงทุนในกองทุนเปด-มูลคายุติธรรม 133,047 157,262 
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รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

2556 2555 

กําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปด (24,215) 37,059 

 
6.2 เงินลงทุนช่ัวคราว-หลักทรัพยเพ่ือคา 
 

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

2556 2555 

เงินลงทุนชั่วคราว-ราคาทุน 2,007,731 2,007,731 
คาเผ่ือการปรับมูลคาเงินลงทุน (238,431) (3,969) 
เงินลงทุนชั่วคราว-มูลคายุติธรรม 1,769,300 2,003,762 

 

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

2556 2555 

กําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของหลักทรัพยเพื่อคา (234,462) 777,699 
 
6.3 เงินลงทุนระยะยาว-หลักทรัพยเผื่อขาย 

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

2556 2555 
ราคาทุนที่ซื้อ 222,296 220,296 
ผลกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการ   

เปล่ียนแปลงมูลคาของเงินลงทุน  4,934,304 4,111,604 
มูลคายุติธรรม  ณ วันส้ินป 5,156,600 4,331,900 
   

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

2556 2555 

ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการขายหลักทรัพยเผ่ือขาย - (131,877) 

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของหลักทรัพยเผ่ือขาย 822,700 2,259,547 
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6.4 เงินฝากสถาบันการเงิน 

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

2556 2555 

ต๋ัวแลกเงินประเภท 6 – 8 เดือน 1,330,000 201,330,000 

 

7. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน  

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

2556 2555 
ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้คางชําระดังนี้   

ยังไมถึงกําหนดชําระ 100,450,213 96,525,497 
เกินกําหนดชําระไมเกิน 3 เดือน 9,523,407 9,320,713 
มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน 1,948,537 1,285,434 
มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 2,551,132 394,207 
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 3,428,171 2,765,182 

 รวม 117,901,460 110,291,033 
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (3,980,873) (2,402,347) 
ลูกหนี้การคา-สุทธิ 113,920,587 107,888,686 
ลูกหนี้อื่น 60,000 60,000 
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 113,980,587 107,948,686 

 
8. สินคาคงเหลือ  
 

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

2556 2555 
ยาและเวชภัณฑ 33,045,626 31,997,371 
วัสดุทั่วไป 7,681,512 7,720,156 
 รวม 40,727,138 39,717,527 

 
 
9. เงินฝากประจําธนาคารที่มีภาระผูกพัน  

 เงินฝากประจําธนาคารในสวนที่เปนเงินลงทุนระยะยาว บริษัทไดนําไปเปนหลักทรัพยคํ้าประกันคาไฟฟา ตอ
ธนาคารพาณิชย ในการออกหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร 
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10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ   

 จํานวนเงิน (บาท) 
   เครื่องมือ     อุปกรณ   
 ที่ดิน อาคารและ และอุปกรณ ยานพาหนะ เครื่องตกแตง เครื่องใช อุปกรณ และเครื่องมือ สินทรัพย รวม 
  สิ่งปลูกสราง การแพทย  และติดตั้ง สํานักงาน คอมพิวเตอร เครื่องใช ระหวางกอสราง  
ราคาทุน           
1 มกราคม 2555 218,303,489 717,870,285 392,602,258 15,485,434 75,192,523 33,748,438 80,624,719 29,155,620 57,754,066 1,620,736,832 
ซื้อเพิ่ม - 8,786,153 56,257,990 108,496 1,863,076 5,122,815 15,719,129 3,534,559 88,862,468 180,254,686 
จําหนาย - (1,153,142) (23,434,767) (236,361) (39,721,229) (624,931) (18,778,455) (12,628,403) - (96,577,288) 
โอน/รับโอน - 26,863,584 - - 7,703,123 9,597,151 2,602,383 - (49,022,109) (2,255,868) 
31 ธันวาคม 2555 218,303,489 752,366,880 425,425,481 15,357,569 45,037,493 47,843,473 80,167,776 20,061,776 97,594,425 1,702,158,362 

ซื้อเพิ่ม 356,905,377 1,161,403 82,538,758 118,650 2,992,384 918,199 18,578,014 949,191 59,993,208 167,249,807 
จําหนาย/เลิกใช - (1,550,935) (24,906,982) (1,360,455) (337,778) (3,144,313) (16,396,776) (300,093) - (47,997,332) 
โอน/รับโอน - 58,805,866 - - 19,561,351 1,080,000 - 166,400 (95,668,967) (16,055,350) 

31 ธันวาคม 2556 575,208,866 810,783,214 483,057,257 14,115,764 67,253,450 46,697,359 82,349,014 20,877,274 61,918,666 1,805,355,487 

คาเสื่อมราคาสะสม           

1 มกราคม 2555 - 372,679,266 230,453,137 12,241,810 64,096,425 27,067,920 48,662,700 24,337,002 - 779,538,260 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 32,386,116 30,189,404 1,375,652 6,038,119 4,073,018 12,636,654 2,194,828 - 88,893,791 

จําหนาย - (1,153,126) (18,606,728) (236,355) (39,720,775) (623,737) (17,181,047) (12,625,036) - (90,146,804) 
31 ธันวาคม 2555 - 403,912,256 242,035,813 13,381,107 30,413,769 30,517,201 44,118,307 13,906,794 - 778,285,247 

คาเสื่อมราคาสําหรับป - 34,615,984 35,598,395 974,033 5,824,675 5,007,278 15,560,301 2,142,022 - 99,722,688 
จําหนาย/เลิกใช - (1,480,403) (24,319,943) (1,360,452) (337,736) (3,091,087) (14,602,020) (293,680) - (45,485,321) 
31 ธันวาคม 2556 - 437,047,837 253,314,265 12,994,688 35,900,708 32,433,392 45,076,588 15,755,136 - 832,522,614 

มูลคาสุทธิตามบัญชี           
31 ธันวาคม 2555 218,303,489 348,454,624 183,389,668 1,976,462 14,623,724 17,326,272 36,049,469 6,154,982 97,594,425 923,873,115 
31 ธันวาคม 2556 575,208,866 373,735,377 229,742,992 1,121,076 31,352,742 14,263,967 37,272,426 5,122,138 61,918,666 972,832,873 
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 ในป 2556 และป 2555 ที่ดินบางสวนมูลคาตามบัญชี 7.87 ลานบาท ไดนําไปจดจํานองเพื่อเปนหลักประกันเงิน
เบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง  

  
11. โปรแกรมคอมพิวเตอรรอตัดบัญชี  
 

 จํานวนเงิน (บาท) 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร

รอตัดบัญชี 
โปรแกรมคอมพิวเตอร

ระหวางติดต้ัง 
รวม 

ราคาทุน    
1 มกราคม 2555 80,237,491 - 80,237,491 
ซื้อเพิ่ม 8,650,414 - 8,650,414 
โอน/รับโอน 16,055,350 - 16,055,350 

31ธันวาคม 2555 104,943,255 - 104,943,255 
ซื้อเพิ่ม 4,544,010 6,313,435 10,857,445 
31ธันวาคม 2556 109,487,265 6,313,435 115,800,700 

คาตัดจําหนายสะสม    
1 มกราคม 2555 51,242,310 - 51,242,310 
คาตัดจําหนายสําหรับป 2555 13,644,312 - 13,644,312 

31ธันวาคม 2555 64,886,622 - 64,886,622 
คาตัดจําหนายสําหรับป 2556 14,429,275 - 14,429,275 

31ธันวาคม 2556 79,315,897 - 79,315,897 
มูลคาสุทธิตามบัญชี    
31 ธันวาคม 2555 40,056,633 - 40,056,633 
31 ธันวาคม 2556 30,171,368 6,313,435 36,484,803 

 
12. สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน  

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

2556 2555 
ระบบคุณภาพรอตัดบัญชี 1,743,064 2,921,007 
หัก คาตัดจําหนายสําหรับป  (1,177,943) (1,177,943) 
มูลคาสุทธิตามบัญชี 565,121 1,743,064 
เงินมัดจําคาสินทรัพย 1,640,465 3,519,875 
อื่น ๆ 2,316,576 652,738 
 รวม 4,522,162 5,915,677 
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13. เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  
 

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

2556 2555 
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  160,000,000 - 

 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินมีการคิดดอกเบี้ยตามท่ีระบุไวใน

สัญญา และถึงกําหนดชําระในเดือน มกราคม – มีนาคม 2557 
 
14. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน  
 

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

2556 2555 
เจาหนี้การคา 55,563,918 51,536,899 
คาใชจายคางจาย 28,391,880 41,475,015 
คาธรรมเนียมแพทยคางจาย 50,367,815 46,912,778 
อื่น ๆ 20,435,574 17,919,639 

รวม 154,759,187 157,844,331 
 
15. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 

  จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซ่ึงเปนเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน            
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงไดดังนี้ 

    

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

2556 2555 
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนตนป 35,099,671 25,294,169 
ตนทุนบริการในปจจุบัน 6,553,492 9,686,964 
ตนทุนดอกเบี้ย 1,151,045 964,644 
ผลประโยชนจายระหวางป (3,395,950) (846,106) 

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนปลายป 39,408,258 35,099,671 

 สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้ 
 สําหรับปส้ินสุดวันที่                 

31 ธันวาคม 2556 และ 2555 

อัตราคิดลด 3.3761% ตอป 

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 3 – 5.5 % ตอป 

อัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน 6 – 23 % ตอป 
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16. ทุนเรือนหุน 

เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนของบริษัทที่
ตราไว จากเดิมหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท และจํานวนหุนทุนจดทะเบียนจะเปล่ียนแปลงจาก 16 ลานหุน 
เปน 160 ลานหุน โดยจํานวนทุนจดทะเบียนของบริษัท ยังคงเดิมคือ 160 ลานบาท 

 
  บริษัท ไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลคาหุนของบริษัท และแกไขเพิ่มเติมหนังสือ       บริคณห

สนธิ รวมทั้งแกไขขอบังคับ เร่ืองมูลคาหุนของบริษัท ตอกระทรวงพาณิชยเรียบรอยแลว เมื่อวันที่  11 พฤษภาคม 
2555 

 
17. ทุนสํารองตามกฎหมาย 
 

 บริษัทจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว การจัดสรรทุนสํารอง
ดังกลาวเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ทุนสํารองนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 

 
18. เงินปนผลจายและคาตอบแทนกรรมการ 
 

 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลแกผูถือหุนจํานวน 
160 ลานหุน ในอัตราหุนละ 0.93 บาท รวมเปนเงิน 148.80 ลานบาท รวมท้ังการจายคาตอบแทนกรรมการเปน
จํานวนเงิน 2.46 ลานบาท โดยมีการจายเงินปนผลแลว เม่ือวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 

 
 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2555 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลแกผูถือหุนจํานวน 
16 ลานหุน ในอัตราหุนละ 6.11 บาท รวมเปนเงิน 97.76 ลานบาท รวมท้ังการจายคาตอบแทนกรรมการเปน
จํานวนเงิน 1.63 ลานบาท โดยมีการจายเงินปนผลแลว เม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม 2555  
 

19. การจําแนกคาใชจายตามลักษณะคาใชจาย 
 

คาใชจาย 
จํานวนเงิน (บาท) 

2556 2555 
ตนทุนยาและเวชภัณฑใชไป 370,251,884 364,950,665 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 13,614,800 12,835,325 
คาใชจายพนักงาน 412,701,392 400,252,725 
คาธรรมเนียมแพทย 401,727,525 377,488,418 
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 133,611,134 114,544,943 
หนี้สงสัยจะสูญ 1,578,526 (1,158,604) 
ตนทุนทางการเงิน 1,357,861 
คาใชจายอื่น 158,802,114 145,441,077 

รวม 1,493,645,236 1,414,354,549 
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20. ภาษีเงินได 
 

 ภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัท สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 คํานวณจากกําไรทาง
บัญชี ปรับปรุงดวยรายไดและรายจายอื่นบางรายการที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินได หรือเปนรายจายท่ีตองหามใน
การคํานวณภาษีเงินได 
 บริษัทคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลในป 2556 อัตรารอยละ 20 และ ป 2555 อัตรารอยละ 23 
 คาใชจายภาษีเงินไดที่รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประกอบดวย 

           (หนวย : บาท) 
                        สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2555 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 61,004,382 74,962,689 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากผลแตกตางช่ัวคราว   
และการกลับรายการผลแตกตางช่ัวคราว (1,229,158) (1,728,149) 

คาใชจายภาษีเงินได 59,775,224 73,234,540 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สินทรัพย/หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีประกอบดวยผลแตกตาง

ชั่วคราว ดังตอไปนี้          
          (หนวย : บาท) 

รายการ 2556 2555 
ผลสะสมของผลแตกตางช่ัวคราวที่รับรูในงบกําไรขาดทุน   

(กําไร)ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในกองทุนเปด 14,094 (10,121) 
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา 238,431 3,969 
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การคา 3,980,873 2,402,347 
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 39,408,258 35,099,671 

รวม 43,641,656 37,495,866 
ผลแตกตางช่ัวคราวที่รับรูในสวนของผูถือหุน   
ผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผ่ือขาย (4,934,304) (4,111,604) 

รวม 38,707,352 33,384,262 
สินทรัพย/หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   

ซึ่งคํานวณจากอัตราภาษีเงินได 20% 7,741,470 6,676,852 
 

21. การเสนอขอมูลทางการเงนิจาํแนกตามสวนงาน 
 

 บริษัทดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจ  คือ ธุรกิจการใหบริการรักษาพยาบาล และดําเนินธุรกิจในสวน
งานทางภูมิศาสตรเดียว คือ ในประเทศไทย   ดังนั้นจึงไมไดแสดงขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานในงบ
การเงินนี้ 

 



 102 

22. ภาระผูกพัน 
 

22.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีภาระผูกพันจากการออกหนังสือคํ้าประกันโดยธนาคาร
พาณิชย  ดังนี้ 

 

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

2556 2555 

หนังสือคํ้าประกันจากธนาคารพาณิชย 4,276,800 4,276,800 

 

22.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาบริการ  
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทไดทําสัญญาบริการที่สามารถยกเลิกสัญญาได เม่ือฝายหน่ึงฝายใด

บอกกลาวใหคูสัญญาทราบลวงหนา 30-90 วัน จํานวนเงิน 7.21 ลานบาท สัญญาบริการท่ีไมสามารถยกเลิก
สัญญาได จํานวนเงิน 3.16 ลานบาท  

     
22.3 ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจายฝายทุน  
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีภาระผูกพันเก่ียวกับรายจายฝายทุนอันเก่ียวเน่ืองกับสัญญา

ปรับปรุงอาคารจํานวนเงิน 7.84 ลานบาท และภาระผูกพันเก่ียวกับการจางออกแบบโครงการกอสรางตอเติม
โรงพยาบาลนนทเวชแหงใหมเปนจํานวนเงิน 40.05 ลานบาท 

 
 
23. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
  บริษัทและพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมสวนหนึ่งและบริษัทจายสมทบสวนหนึ่ง บริษัทไดแตงต้ังบริษัท 
หลักทรัพยจัดการกองทุนทิสโก จํากัด เพื่อบริหารกองทุนดังกลาว กองทุนจะจายเงินใหพนักงานในกรณีที่ออกจาก
งานตามระเบียบการที่กําหนด 

  เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพในสวนของบริษัทที่จายสําหรับพนักงาน และไดบันทึกเปนคาใชจายใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีจํานวน 3.90 ลานบาท และ 3.50 
ลานบาท ตามลําดับ 

 
24. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน 
 บริษัทมีขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน ดังนี้ 
  24.1 นโยบายการบัญชี 
    นโยบายการบัญชีไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 
  24.2 ความเส่ียงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา 

  บริษัทอาจเกิดความเส่ียงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา กรณีที่คูสัญญาไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในสัญญา ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท 



 103 

  ความเส่ียงเก่ียวกับการกระจุกตัวของสินเช่ือ ซึ่งเกิดขึ้นจากลูกหน้ีการคามีไมมาก 
เนื่องจากบริษัทมีลูกหนี้จํานวนมากรายและกระจายอยูทั่วไป 

  สําหรับสินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของสินทรัพย
ดังกลาวไดหักสํารองตาง ๆ เพื่อใหเปนราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยสํารองดังกลาวถือเปน
มูลคาสูงสุดของความเส่ียงที่จะเกิดจากการไมปฏิบัติตามสัญญา 

24.3 ความเส่ียงเก่ียวกับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน 
  ความเส่ียงที่จะเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจกอใหเกิดผลเสียหาย

แกบริษัทในงวดปจจุบันและงวดตอ ๆ ไป บริษัทคาดวาจะสามารถบริหารความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น
ได เนื่องจากบริษัทไดมีการวางแผนและติดตามสถานการณอยูตลอดเวลา 

24.4 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
  บริษัทใชวิธีการและขอสมมติฐานดังตอไปนี้ ในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือ

ทางการเงิน 
  - สินทรัพยทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเทากับมูลคายุติธรรมโดยประมาณ 
  - หนี้สินทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเทากับมูลคายุติธรรมโดยประมาณ 

 
25. การบริหารจัดการทุน 
 

 วัตถุประสงคของบริษัทในการบริหารจัดการทุนนั้น บริษัทจะตองจัดใหมีโครงสรางทางการเงินที่
เหมาะสม และการดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อกอใหเกิดผลตอบแทนแกผูถือหุน
และผูมีสวนไดเสียอื่น 

 
26. การอนุมัติงบการเงิน 

 
 งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแลว เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ 2557 
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