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รางวัลแหงความภาคภูมิใจ



ประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพ

HA (Hospital Accreditation) 

การรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล

ระดับสากล JCI Accreditation



การรับรองมาตรฐานคุณภาพการจัดการ

ดานพลังงาน (ISO 50001:2011)

การรับรองคุณภาพบริการทางการแพทย

ที่เปนแบบอยางที่ด ี(Good Practice)



ประกาศนียบัตรรับรองระบบคุณภาพ

HACCP/GMP 

การรับรองมาตราฐานหองปฏิบัติการ

ดานการแพทยและสาธารณสุข

ISO 15189:2007



รางวัลยอดเยี่ยมดานความรวมมือระหวางองคกร 
(The Best of Network Co-Operation Award)
ในโครงการ " Muang Thai Life Assurance

MODERN Hospital Award 2015 "

รางวัลการประสานงานยอดเย่ียม 
(Allianz Ayudhya Most Admired Award) 
ในโครงการ " Allianz Ayudhya Hospital 

Service Awards 2015 "



กิจกรรมเพ่ือสังคมและคุณภาพชีวิต



1.  โครงการคุณแมคุณภาพ  เปนการบรรยายเพ่ือใหความรูแกคุณแมตั้งครรภ และเตรียมความพรอม

 ในการดูแลลูกนอยในครรภอยางมีคุณภาพ ซึ่งโรงพยาบาลจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง เปนประจำทุกเดือน

2. บรรยายใหความรูเกี่ยวกับไขเลือดออก เพื่อสรางความรูความเขาใจ และปองกัน ตัวเอง และคนในครอบครัว

 ใหหางไกลจากไขเลือดออก  ท้ังในโรงพยาบาล หางสรรพสินคา และชุมชนใกลเคียง     

3.  ใหความรูเรื่องวัคซีนไขหวัดใหญ เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญ



4.  โรงพยาบาลนนทเวช พรอมใจ รณรงค "วันโรคหลอดเลือดสมองโลก World Stroke Day" 

5.  สงเสริมสุขภาพพลานามัยแกชุมชน โดยการออกหนวยตรวจสุขภาพเบื้องตนและใหความรูวิธีการดูแลสุขภาพ

 รวมถึงโภชนาการ กับหมูบาน  ชุมชนใกลเคียง และบริษัทคูสัญญา อาทิเชน ตรวจหาเช้ือไวรัสตับอักเสบบ ี,

 ตรวจมะเร็งเตานม, ตรวจคัดกรองเบาหวานเบ้ืองตน,ตรวจคัดกรองมวลกระดูกเบื้องตน และตรวจวัดสายตา

 เปนตน



6.  โรงพยาบาลนนทเวช รวมรณรงคใหคนไทย "กิน อยู เปน" เน่ืองใน "วันเบาหวานโลก"

7.  บรรยายใหความรูเรื่องโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร  โรคอวนและกระดูกพรุน  โรคหลอดเลือดสมองและไมเกรน

 และการดูแลสุขภาพดวงตา  เพ่ือปองกันและเฝาตรวจดูอาการดวยตนเอง โดยแพทยผูเชี่ยวชาญทั้งภายในโ

 รงพยาบาล บริษัทคูสัญญา และชุมชน

 



โครงการรักษสิ่งแวดลอมและสังคม

โครงการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
1.  บรรยายใหความรูเรื่องการปองกันและการอพยพเม่ือเกิดอัคคีภัย พรอมซอมแผนปองกันเมื่อเกิดอัคคีภัย

 ในโรงพยาบาล สถานประกอบการ และชุมชนใกลเคียง รวมกับหนวยบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลนนทบุรี

2.  จัดกิจกรรม  Safety & Quality Month  บรรยายใหความรูและสาธิวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ"ความปลอดภัย 

 อาชีวอนามัย สภาพแวดลอมในการทำงาน  การอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม"  เพ่ือสรางความรูความเขาใจ

 และตระหนักถึงความปลอดภัยและการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม



3.  จัดกิจกรรม โครงการปลูกปา  บริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง จังหวัดอุทัยธานี  กับหนวยงานราชการ

 และชาวบานตำบลระบำ

4.  รวมมอบเงินและสิ่งของจำเปนใหกับ สถานสงเคราะหเด็กออนปากเกร็ด สภากาชาดไทย มูลนิธิโรงพยาบาล

 ศรีธัญญา มูลนิธิอนุเคราะหคนพิการ และมูลนิธิหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ เปนตน



5. โรงพยาบาลนนทเวช รวมใจรณรงคอนุรักษ ISO50001_2011
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สารบัญ

สารจากประธานกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

สรุปผลประกอบการท่ีสำคัญ  

ขอมูลทางการเงิน  

  - ขอมูลทางการเงินท่ีสำคัญ 

  - การวิเคราะหและคำอธิบายของฝาจัดการ 

  - รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน

งบการเงิน   

สรุปสารสนเทศท่ีสำคัญ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

3. ปจจัยเสี่ยง  

4. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสำคัญอื่น 

5. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 

6. นโยบายจายเงินปนผล 

7. โครงสรางการจัดการ 

8. การกำกับดูแลกิจการ 

9.  ความรับผิดชอบตอสังคม 

10. การควบคุมภายและการบริหารจัดการความเส่ียง 

11. รายการระหวางกัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม 

และเลขานุการบริษัท 
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Message From The Chairman

สารจากประธานกรรมการ
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ประธานกรรมการ

7

เรียน  ทานผูถือหุน

 พรมมาส

 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)  ตระหนักดีวาการเติบโตอยางยั่งยืนจำเปนอยางยิ่งที่ตอง

รักษาสมดุลของการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง  การมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ   การพัฒนาองค

ความรูของบุคลากรในแตละสาขาวิชาชีพควบคูกับการปลูกฝงคุณธรรม   รับผิดชอบการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม

การอนุรักษการใชพลังงาน  การชวยเหลือและตอบแทนสังคม เชน  จัดหนวยแพทยเคลื่อนที่บริการตรวจสุขภาพ

บรรยายใหความรูที่เกี่ยวกับโรค  การรักษา  การปองกันและการปฏิบัติตนเพื่อใหเกิดความปลอดภัย    

 ในปที่ผานมาบริษัทฯไดมีการพัฒนาบุคลากร  เพิ่มแพทยผูเชี่ยวชาญ  พัฒนากระบวนการทำงาน

เพื่อใหเกิดผลการรักษาท่ีด ีและเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการ  ในดานการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ

มีระดับการพัฒนาการกำกับดูแลอยางตอเนื่อง  ในป 2558 บริษัทฯ ไดรับผลการประเมินอยูในระดับ  "ดีมาก"

จากโครงการสำรวจ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR)   แสดงใหเห็น

ถึงการยึดมั่นในจริยธรรมและการดำเนินธุรกิจอยางโปรงใส  มีความรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม 

 คณะกรรมการบริษัทฯ  ขอขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไววางใจและใหการสนับสนุนการดำเนินงานของ

บริษัทฯ ดวยดีตลอดมา บริษัทฯ  ยึดมั่นงานอยางมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาลและดวยความโปรงใส

ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุนและนักลงทุน พรอมกันนี้ขอบคุณทีมแพทย   บุคลากรทางการแพทยและ



Board of Directors

คณะกรรมการบริษัท
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นางปทมา พรมมาส
ประธานกรรมการ /กรรมการท่ีเปนผูบริหาร / 
ตำแหนงในบริษัท : รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
และรองผูอำนวยการโรงพยาบาล 

อายุ

จำนวนปที่เปนกรรมการบริษัท

การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณทำงาน

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน
  -  ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน

  -  ตำแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

ตำแหนงในกิจการอ่ืนที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
  -  ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน

  -  ตำแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

การถือหุนในบริษัทฯ 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)

ขอพิพาททางกฎหมาย

การมีสวนไดสวนเสีย

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท

การเขารวมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

9

60 ป

มากกวา 15 ป 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP37/2015)
- หลักสูตร ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
   Director Certification Program (DCP)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนาเลขานุการบริษัท
- หลักสูตรนักลงทุนสัมพันธ

2549 - ปจจุบัน : รองประธานเจาหนาที่บริหาร/รองผูอำนวยการโรงพยาบาล 
2527-2549 : ผูอำนวยการบริหาร

ไมมี
ไมมี

ไมมี
ไมมี

15,670,000 หุน  (ในนามคูสมรสถือ 9,670,000  หุน)

9.79 (ในนามคูสมรสถือ 6.04 )

ไมมี

ไมมีสวนไดสวนเสียในทุกวาระ

8/8  คร้ัง

1/1  คร้ัง
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นายลพชัย แกนรัตนะ
กรรมการที่เปนผูบริหาร (กรรมการ)

10

อายุ

จำนวนปที่เปนกรรมการ

การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณทำงาน

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน
  -  ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน

  -  ตำแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

ตำแหนงในกิจการอ่ืนที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
  -  ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน

  -  ตำแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

การถือหุนในบริษัทฯ

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)

ขอพิพาททางกฎหมาย

การมีสวนไดสวนเสีย

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท

90 ป

มากกวา 15 ป

เตรียมอุดมศึกษาแหงจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย
ไมมี

2522 - ปจจุบัน : ประธานกรรมการ

ไมมี
ไมมี

ไมมี
ไมมี

1,500,000  หุน  

0.94 

ไมมี

ไมมีสวนไดสวนเสียในทุกวาระ

6/8  คร้ัง
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นพ.พรมพันธ พรมมาส

11

กรรมการที่เปนผูบริหาร (กรรมการ) / 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
ตำแหนงในบริษัท : ประธานเจาหนาท่ีบริหาร(CEO) /
ผูอำนวยการโรงพยาบาล 

อายุ

จำนวนปที่เปนกรรมการ

การศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณทำงาน

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน
  -  ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  -  ตำแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

ตำแหนงในกิจการอ่ืนที่อาจทำใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน

การถือหุนในบริษัทฯ

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)

ขอพิพาททางกฎหมาย

การมีสวนไดสวนเสีย

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท

การเขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหา

64 ป

มากกวา 15 ป

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบัตร กุมารเวชกรรม 
- Directors  Certification  Program (DCP) 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2549 - ปจจุบัน : ประธานเจาหนาที่บริหาร
2526 - 2549     : ผูอำนวยการโรงพยาบาล

ไมมี
ไมมี

ไมมี

15,670,000 หุน (ในนามคูสมรสถือ 6,000,000  หุน )

9.79 (ในนามคูสมรสถือ 3.75 )

ไมมี

ไมมี

8/8  คร้ัง

1/1  คร้ัง
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ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (กรรมการอิสระ) / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ

จำนวนปที่เปนกรรมการ

การศึกษา

ประสบการณทำงาน

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น
  - ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  
-  ตำแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

ตำแหนงในกิจการอื่นที่อาจทำใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชน
  -  ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  -  ตำแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

การถือหุนในบริษัทฯ

สัดสวนการถือหุน (%)

ขอพิพาททางกฎหมาย

การมีสวนไดสวนเสีย

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท

การเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

73 ป

มากกวา 5 ป 

2508 :   ปริญญาตรี  บัญชี  (บช.บ.)จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2512 :   ปริญญาโท  Master  of  Accounting  Science (M.A.S.)  University  of  Illinois  at  Urbana - Champaign, U.S.A.
2517 :   ปริญญาเอก  บัญชี (Ph.D.) University  of Illinois  at  Urbana - Champaign, U.S.A.
2508 :   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (C.P.A.)
2551 :   Chartered  Director สมาคมสงเสริม   สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การอบรม
2543 : Chairman  2000  Program  1/2000  สมาคมสงเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย
2546 : Directors  Accreditation  Program :  DAP 6/2003 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2547 :  Directors  Certification  Program : DCP 42/2004 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2548 : Audit  Committee  Program : ACP 6/2006  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2556 - ปจจุบัน : อนุกรรมการตรวจสอบสภาวิชาชีพบัญชีฯ
2548 - ปจจุบัน : กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ( ค.ต.ป.) สำนักนายกรัฐมนตร ี
                        ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผลภาคราชการ กลุมจังหวัดคณะที่ 4 สำนักนายกรัฐมนตรี
2548 -  ปจจุบัน : อนุกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง
2546 - ปจจุบนั : กรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญช ีภาครัฐกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
                      : ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรผูตรวจสอบภายในภาคราชการ
2545 - ปจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไทยพลาสติกและ เคมีภัณฑ จำกัด (มหาชน)
2543 - ปจจุบัน : กรรมการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน ภาคราชการกระทรวงการคลัง
2540 - ปจจุบัน : กรรมการบริหารกองทุนสถาบันพระปกเกลา
2539 - ปจจุบัน : กรรมการกองทุนและกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษากระทรวงการคลัง
2537 -  ปจจุบัน : กรรมการการเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
ประสบการณอื่นๆ :
- คณบดี  คณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)
- ผูอำนวยการ  ศูนยบริการวิชาการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)
- รองคณบดี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หัวหนาภาควิชาการบัญช ี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ประธานหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางการบัญช ี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- กรรมการ การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ธนาคารกรุงไทย  จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท  อสมท. จำกัด(มหาชน)
- กรรมการ และกรรมการการตรวจสอบ การทาเรือแหงประเทศไทย
- ผูพิพากษาสมทบศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง   

บริษัท ไทยพลาสติกและ เคมีภัณฑ จำกัด (มหาชน) ตำแหนง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ฯ  :  ไมม ี

1. บริษัท นิลสุวรรณ จำกัด ตำแหนง : ประธานกรรมการ

2. บริษัท นิลสุวรรณปรึกษาบริหาร จำกัด ตำแหนง : ประธานกรรมการ

ไมมี
ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมีสวนไดสวนเสียในทุกวาระ

7/7 ครั้ง

6/6 ครั้ง
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นางพรอมพรรณ ศิริพัฒน
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (กรรมการอิสระ) /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

อายุ

จำนวนปที่เปนกรรมการ

การศึกษา

ประสบการณทำงาน

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน
  -  ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  -  ตำแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

ตำแหนงในกิจการอ่ืนที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

การถือหุนในบริษัทฯ

สัดสวนการถือหุน (%)

ขอพิพาททางกฎหมาย

การมีสวนไดสวนเสีย

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท

การเขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหา

88 ป

มากกวา 15 ป 

- กศบ.วิทยาลัยการศึกษาประสานมิตร
- ประกาศนียบัตรทางการบัญช ีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง

2520-ปจจุบัน : เจาของโรงเรียนพรอมพรรณวิทยา  
 

ไมมี
ไมมี

ไมมี

90,000  หุน

0.05

ไมมี

ไมมีสวนไดสวนเสีย

8/8  คร้ัง

1/1  คร้ัง
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อายุ

จำนวนปที่เปนกรรมการ

การศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณทำงาน

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน

  -  ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน

 

 -  ตำแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

ตำแหนงในกิจการอื่นท่ีอาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

  -  ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน

  -  ตำแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

การถือหุนในบริษัทฯ

สัดสวนการถือหุน (%)

ขอพิพาททางกฎหมาย

การมีสวนไดสวนเสีย

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท

การเขารวมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

65 ป

มากกวา 13 ป 

ปริญญาเอก-สาขาบริหารธุรกิจ Oklahoma State University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
"Director Certification Program" (DCP) 

2558-ปจจุบัน : ที่ปรึกษาศูนยคอมพิวเตอร คณะพาณิชยศาสตรและ

  การบัญช ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2555-2558 : ผูอำนวยการศูนยคอมพิวเตอร คณะพาณิชยศาสตรและ

  การบัญช ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2551- 2555 : รองศาสตราจารย ภาควิชาการธนาคารและการเงิน   

                       คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2547- 2551 : รองอธิการบด ีและ CIO จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2531- 2550   : ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาการธนาคารและการเงิน   

                       คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2538 - 2547  : ผูอำนวยการสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2529 - 2547  : ผูอำนวยการศูนยคอมพิวเตอร คณะพาณิชยศาสตรและ

  การบัญช ี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2537-ปจจุบัน : บริษัท ซีเฟรซอินดัสตรี จำกัด(มหาชน)
ตำแหนง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
สัดสวนการถือหุนในบริษัท ฯ  :      
2547-ปจจุบัน : บริษัท ซี แอนด ซี อินเตอรเนชั่นแนลเวนเจอร จำกัด
ตำแหนง  : กรรมการ 
2549-ปจจุบัน : บริษัท ผลิตภัณฑนวัตกรรมจามจุรีจำกัด
ตำแหนง  : กรรมการ

ไมมี
ไมมี

275,000  หุน
0.17
ไมมี
ไมมี
8/8  คร้ัง
1/1  คร้ัง

กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (กรรมการอิสระ)/
ประธานกรรมการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ดร.กมเลศน สันติเวชชกุล
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นพ.จรูญ ไชยโรจน
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (กรรมการอิสระ)
และกรรมการตรวจสอบ

อายุ

จำนวนปที่เปนกรรมการ

การศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณทำงาน

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน

  -  ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน

  -  ตำแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

ตำแหนงในกิจการอ่ืนที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

  -  ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน

  -  ตำแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

การถือหุนในบริษัทฯ

สัดสวนการถือหุน (%)

ขอพิพาททางกฎหมาย

การมีสวนไดสวนเสีย

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท

การเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การเขารวมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

85 ป

มากกวา 15 ป 

แพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตรและศิริราชพยาบาล 
วุฒิบัตร วิสัญญีวิทยา
ฝกอบรม
-  หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (DCP)

หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP)

2532 - 2541 : กรรมการราชวิทยาลัยวิสัญญีแหงประเทศไทย

ไมมี
ไมมี

ไมมี
ไมมี

700,000  หุน

0.44

ไมมี

ไมมี

8/8  คร้ัง

6/6  คร้ัง

1/1  คร้ัง
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อายุ

จำนวนปที่เปนกรรมการ

การศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณทำงาน

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน

  -  ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน

  -  ตำแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

ตำแหนงในกิจการอ่ืนที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

  -  ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน

  -  ตำแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

การถือหุนในบริษัทฯ

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)

ขอพิพาททางกฎหมาย

การมีสวนไดสวนเสีย

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท

63 ป

มากกวา 15 ป 

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (DCP)

2555-ปจจุบัน  : กรรมการในคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย 

นวมินทราธิราช

2552-2555  :  ผูอำนวยการ สำนักการแพทย  กรุงเทพมหานคร

2550-2552  : รองผูอำนวยการ สำนักการแพทย  กรุงเทพมหานคร        

2548-2550 : ผูอำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาล เจริญกรุงประชารักษ

2547-2548 : ผูอำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

2531-ปจจุบัน :  กรรมการมูลนิธิเบญจมบพิตร

2530-2550  : กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ

2524-2547 : แพทยหัวหนากลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ

ไมมี
กรรมการ บริษัท พงษพันธพัฒนา จำกัด

ไมมี
ไมมี

1,332,000    หุน

0.83

ไมมี

ไมมีสวนไดสวนเสียในทุกวาระ

8/8  คร้ัง

กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (กรรมการอิสระ) / 
กรรมการบรรษัทภิบาล / 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

นพ.สราวุฒิ สนธิแกว
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อายุ

จำนวนปที่เปนกรรมการ

การศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณทำงาน

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน
  -  ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  -  ตำแหนงในบริษัทอื่นท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน

ตำแหนงในกิจการอ่ืนท่ีอาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
  -  ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  -  ตำแหนงในบริษัทอื่นท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน

การถือหุนในบริษัทฯ

สัดสวนการถือหุน (%)

ขอพิพาททางกฎหมาย

การมีสวนไดสวนเสีย

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท

การเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การเขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหา

63 ป

มากกวา 15 ป 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
- วุฒิบัตรประสาทศัลยศาสตร 
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางคลินิคสาขาศัลยศาสตร
 
หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (DCP)

2527- 2553 : อาจารย หนวยประสาทศัลยศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตร 
กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล

ไมมี
ไมมี

ไมมี
ไมมี

230,000  หุน

0.14

ไมมี

ไมมีสวนไดสวนเสียในทุกวาระ

8/8  คร้ัง

6/6  คร้ัง

1/1  คร้ัง

นพ.วิรุณพร พรหมพงศา
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (กรรมการอิสระ)
และกรรมการตรวจสอบ 
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อายุ

จำนวนปที่เปนกรรมการ

การศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณทำงาน

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน
  -  ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน

  -  ตำแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

ตำแหนงในกิจการอ่ืนที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
  -  ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน

  -  ตำแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

การถือหุนในบริษัทฯ

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)

ขอพิพาททางกฎหมาย

การมีสวนไดสวนเสีย

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท

35 ป

1 ป 

ป 2541-2545 :  ปริญญาตรีสาขาบัญช(ีAIS) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ป 2546 :  ประกาศนียบัตร Game Theory and Strategic Thinking/ 

 Strategic Management London School of Economics and 

 Political Science (LSE), UK

ป 2546-2547 :  ปริญญาโท สาขา IT, Management and Organization Change)

 Lancaster School of Management, UK

ป 2547-2548 :  ปริญญาโท สาขา Strategic Marketing 

 Cranfield School of Management, UK

- หลักสูตร ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย  Director Certification Program 

  (DCP212/2015)

ป 2545-2546 : Enterprise Risk Management Solutions Consultant

PwC Consulting, Thailand

ป 2548 - 2554: Business Development Manager,  Nonthavej Hospital PCL, Thailand.

ป 2554 - 2556 : ASEAN Corporate Marketing and Sales Consultant, DuPont ASEAN.

ป 2556 - Present : Assistant Hospital Director,

Nonthavej Hospital PCL, Thailand.

ไมมี
ไมมี

ไมมี
ไมมี

73,486,800 หุน  

45.93 

ไมมี

ไมมีสวนไดสวนเสียในทุกวาระ

5/5 คร้ัง

นางสาวประพิชญา พรมมาส
กรรมการ / กรรมการท่ีเปนผูบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาล 
ตำแหนงในบริษัท : ผูชวยผูอำนวยการโรงพยาบาล 
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 คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)  ประกอบดวยกรรมการอิสระจำนวน
3 ทาน โดยกรรมการตรวจสอบทุกทานไมไดเปนผูบริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษา  ของบริษัทฯคณะกรรมการดังกลาว
ประกอบดวย ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นพ.วิรุณพร พรหมพงศา  และนพ.จรูญ ไชยโรจน
เปนกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ ตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายให  โดยทำการกำกับ
ดูแลตามขอบังคับวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบ ในปนี้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  พบวาการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ เปนไปอยางโปรงใสสามารถตรวจสอบได มีระบบการควบคุมภายในท่ีด ี และมีระบบการบริหารความเสี่ยงอยาง
เหมาะสมรวมถึงมีการรายงานที่ถูกตองเพียงพอและเชื่อถือได

 ในป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุม 6 ครั้ง  โดยกรรมการตรวจสอบทุกทานเขารวมประชุมอยาง
พรอมเพรียงกัน และกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผูบริหาร ผูสอบบัญชี  และผูตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม
โดยมีสาระสำคัญสรุปไดดังนี้
 1.  สอบทานและพิจารณาอนุมัติงบการเงินเปนการเบื้องตนใหคณะกรรมการบริษัทฯ  โดยมีงบการเงินรายไตรมาสและ 
  งบการเงินประจำป 2558 ของบริษัทฯ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาบริษัทฯ  ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง 
  ทั่วไป และมีการปฏิบัติตามขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)  และตลาด 
  หลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) อยางถูกตองตามท่ีควรโดยสม่ำเสมอ  รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน 
  อยางเพียงพอและทันเวลา อันเปนประโยชนกับนักลงทุนหรือผูใชงบการเงินในการตัดสินใจลงทุน  ในการสอบทาน
  และพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกลาว ไดเชิญผูสอบบัญชีเขารวมประชุมทุกครั้ง  สำหรับขอสังเกตของผูสอบบัญชี 
  และของคณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัทฯ ไดนำมาปรับปรุงการดำเนินงาน  และการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ 
  อยางสม่ำเสมอ เพื่อใหงบการเงินของบริษัทฯ มีคุณภาพดียิ่งขึ้น  นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา 
  แผนการสอบบัญชีในป 2558 และ ติดตามผลการดำเนินงานของผูสอบบัญชี  รวมถึงไดประชุมรวมกับผูสอบบัญชี
  โดยไมมีฝายจัดการของบริษัทฯ เขารวมประชุม เพื่อปรึกษาหารือกันอยางอิสระถึงประเด็นสำคัญๆ  ในการพิจารณา 
  ผลการสอบทานเพิ่มเติมจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการจัดทำงบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชี
  ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีซึ่งอิงตาม International Financial Reporting Standards (IFRS)  พบวาบริษัทไดทำ 
  ตามขอกำหนดของมาตรฐานการบัญชี  รวมทั้งการเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยางเพียงพอตาม 
  มาตรฐานการบัญชี

 2.  สอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยฯ  ในเรื่องนี้คณะกรรมการตรวจสอบ 
  พบวา การปฏิบัติของบริษัทฯอยูในเกณฑที่ดีและไดกำกับดูแลใหมีการเปดเผยขอมูล ไวในรายงานประจำปของบริษัทฯ 
  พรอมทั้งสงเสริมใหมีกระบวนการในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ตอเน่ืองมาโดยตลอด

 3.  ในปนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดรวมประชุมกับคณะทำงานบริหารความเส่ียงเพ่ือติดตามความคืบหนา การบริหาร 
  ความเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวามีการติดตามความเสี่ยงขององคกรอยางเปนระบบ  พรอมทั้งใหคำแนะนำเพื่อการ 
  ปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
 
 4. สอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  ผลการสอบทาน 
   ปรากฏวา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับความเห็นของผูตรวจสอบบัญชีที่ได ใหความเห็น 
  วาไมพบประเด็นปญหาหรือขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญ  อยางไรก็ตามคณะกรรมการตรวจสอบได ใหขอ
  เสนอแนะเพื่อชวยปรับปรุงระบบการดำเนินงานภายในใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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 5. สอบทานการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายในบริษัทฯ ตั้งแตการวางแผนการตรวจสอบ  การปฏิบัติงาน 
  ตรวจสอบ การรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ  พรอมทั้งพิจารณางบประมาณและกำลังพลรวมกับฝาย
  บริหารเปนประจำทุกป  ทั้งไดใหขอเสนอแนะเพื่อเสริมสรางความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
  บริษัทฯ ตามแผนงานท่ีไดดำเนินการ  นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแผนการตรวจสอบประจำป
  2558  ซึ่งไดจัดทำบนพื้นฐานของการประเมินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  ในการน้ีคณะกรรมการ
  ตรวจสอบไดใหคำแนะนำในเรื่อง  การพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทั้งในดานบุคลากร และการปฏิบัติงานตรวจ
  สอบตามแผนที่กำหนดไว   สำหรับการสนับสนุนความเปนอิสระของผูตรวจสอบภายในคณะกรรมการตรวจสอบ
  ไดพิจารณารวมกับฝายจัดการในการแตงตั้งถอดถอน โยกยาย หรือเลิกจางผูจัดการแผนกตรวจสอบภายใน

 6. พิจารณารวมกับผูสอบบัญชี ภายนอกและผูตรวจสอบภายในเกี่ยวกับวัตถุประสงคแผนงาน  ผลการตรวจสอบ
  และประเด็นที่เปนสาระสำคัญจากการตรวจสอบรวมถึงการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายวา ดวยหลักทรัพย
  และตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯและกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

 7.  ติดตามดูแลและหารือกับฝายบริหารอยางสม่ำเสมอ  ถึงประเด็นดานการบริหารงานโดยทั่วไปที่อาจมีผลกระทบ 
  ตอบริษัทฯ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทำใดๆ  ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอฐานะ
  ทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ  คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ
  เพื่อดำเนินการแก ไขปรับปรุง และหากไมมีการดำเนินการแก ไขปรับปรุง  คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอ
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนลำดับตอไป

 8. ในป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการปฎิบัติงานตอการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

 9. ประเมินผลการปฎิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะ (As a Whole)  และประเมินเปนราย 
  บุคคล (Individual Self Assessment) โดยเปรียบเทียบกับแนวทางการปฎิบัติที่ดี หัวขอที่ประเมินไดแก  ความ 
  พรอมของกรรมการ การบริหารความเสี่ยง  รายงานทางการเงิน การประชุมคณะกรรมการและการปฎิบัติงาน
  ของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและหนวยงานตรวจสอบภายใน

 10. พิจารณาและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีพรอมคาธรรมเนียมวิชาชีพตอคณะกรรมการบริษัทฯ  เพ่ือพิจารณานำ
  เสนอตอผูถือหุน การพิจารณาไดใชเกณฑของผลการปฏิบัติงาน การรักษาจรรยาบรรณ  และความเหมาะสมของ
  คาธรรมเนียมวิชาชีพ สำหรับการสอบบัญชีประจำป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอ  นายชัยกรณ อุนปติพงษา
  หรือ นายอภิรักษ อติอนุวรรตน หรือ นายปรีชา สวน แหง บริษัท  สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด  แอสโซซิเอทส จำกัด
  เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ

 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังกลาวขางตนเปนไปดวยความอิสระ และเปนกลางในการพิจารณา
และใหคำแนะนำตางๆ เพื่อใหบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  การดำเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบไดรับความรวมมืออยางดีจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ จึงขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(ประวิตร นิลสุวรรณากุล)
Ph. D., C.P.A., Chartered Director

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ขอมูลทางการเงินทีส่ําคัญ 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 
(หนวย : พันบาท) 

  2558 2557 2556 

สินทรัพยหมุนเวียน 416,794 207,544 208,778 

สินทรัพยรวม 1,806,529 1,664,406 1,687,034 

หนี้สินหมุนเวียน 219,584 218,974 367,400 

หนี้สินรวม 263,886 264,082 406,808 

ทุนที่ออก และเรียกชําระแลว 160,000 160,000 160,000 

สวนของผูถือหุน 1,542,643 1,400,324 1,280,226 
  

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(หนวย : พันบาท) 

  2558 2557 2556 

รายไดจากการรักษาพยาบาล    1,901,847  1,883,047 1781342 

รายไดรวม    1,911,806  1,894,837 1,794,642 

ตนทุนในการรักษาพยาบาล    1,289,728  1,299,978 1,235,017 

คาใชจายขายและบริหาร       246,332  257,826 254398 

คาตอบแทนกรรมการ            3,203  2,769 2,872 

ตนทุนทางการเงิน                   -   3,342 1,358 

กําไรกอนภาษีเงินได       372,543  330,922 300,997 

คาใชจายภาษีเงินได         74,287  65,529 59,775 

กําไรสําหรับป       298,256  265,393 241,222 
 

ขอมูลตอหุน (บาท)       
กําไรสุทธิตอหุน (มูลคาหุนละ 1   บาท) 1.86 1.66 1.51 
มูลคาตามบัญชีตอหุน 9.64 8.75 8.00 

  

อัตราการเจรญิเติบโต 

สินทรัพยรวม (%) 8.54 -1.34 15.33 

สวนของผูถือหุน (%) 10.16 9.38 7.84 

รายไดรวม (%) 0.89 5.58 3.43 

กําไรสุทธิ (%) 12.38 10.02 -2.57 
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 อัตราสวนทางการเงิน 

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)          

  2558 2557 2556 

อัตราสวนทุนหมุนเวียน (เทา) 1.90 0.95 0.57 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว               1.65 0.67 0.42 

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด               1.03 0.93 0.90 

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา 19.86 19.79 17.89 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย (วัน) 18.12 18.19 20.12 

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ 32.36 30.78 30.70 

ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย                11.12 11.70 11.72 

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้              22.51 22.66 23.07 

ระยะเวลาชําระหน้ี              15.99 15.89 15.60 

Cash Cycle              13.25 14.00 16.24 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)   

  2558 2557 2556 

อัตรากําไรขั้นตน (%) 32.19 30.96 30.67 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)           19.59 17.75 16.97 

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%)          60.90 125.01 171.72 

อัตรากําไรสุทธิ (%) 15.68 14.09 13.54 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 20.27 19.80 19.55 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)   

  2558 2557 2556 

อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย (%) 17.19 15.84 15.32 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)           31.18 27.70 30.01 

อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)         1.10 1.13 1.14 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)       

   2558 2557 2556 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (%) 0.17 0.19 0.32 

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย (%) - 144.39 380.65 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน 
(Cash Basis) (%) 1.17 1.62 0.73 

อัตราการจายปนผล (%) 60.29 60.36 60.39 
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การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 
บทสรุป 
 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน) รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2558  เทียบกับปที่ผาน
มา  บริษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น  33  ลานบาท คิดเปน  12.38%  เนื่องจากบริษัทมีรายไดรวม  1,912 ลานบาท เพิ่มขึ้น  17  
ลานบาท คิดเปน  0.89 %  ในขณะท่ีตนทุนในการรักษาพยาบาล  1,290  ลานบาท  ลดลง  10 ลานบาท  คิดเปน  0.79 %  
คาใชจายในการขายและบริหาร  246  ลานบาท ลดลง 12 ลานบาท คิดเปน  4.46 % คาตอบแทนกรรมการ  3.20  ลานบาท 
เพิ่มขึ้น 0.43 ลานบาท คิดเปน 15.67 % ดอกเบี้ยจาย  ลดลง 3.34 ลานบาท คิดเปน 100%  และคาใชจายภาษีเงินได 74 
ลานบาท เพิ่มขึ้น 9 ลานบาท คิดเปน  13.36%  ทั้งนี้รายละเอียดและคําอธิบายของผลการดําเนินงานมีดังตอไปนี้ 

 
ผลการดําเนนิงานและความสามารถในการทาํกาํไร     
        1. ผลการดําเนนิงาน         

     1.1 รายได  ในป 2558 บริษัทมีรายไดรวม จํานวน 1,912 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2557 มีจํานวน 1,895  
ลานบาท  เพิ่มขึ้น 16.95 ลานบาท  คิดเปน  0.89%     
                            - รายไดจากการรักษาพยาบาล ป 2558 จํานวน 1,902  ลานบาท  เปรียบเทียบกับป  2557   มีจํานวน 

1,883 ลานบาท เพิ่มขึ้น  19  ลานบาท คิดเปน  1%  ประกอบดวย 
  - รายไดผูปวยนอก ป 2558 มีจํานวน  1,006 ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากปกอน 12  ลานบาท คิดเปน 

1.16%    
  - รายไดผูปวยใน ป 2558 มีจํานวน  896 ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากปกอน  7  ลานบาท คิดเปน 0.82%  

  - รายไดอื่น ป 2558  จํานวน 10 ลานบาท  เปรียบเทียบกับป  2557 มีจํานวน  12 ลานบาท  ลดลงจํานวน 2 
ลานบาท คิดเปน  15.64%  
  

       1.2 ตนทุนในการรักษาพยาบาล  ในป 2558  บริษัทมีตนทุนในการรักษาพยาบาลรวม จํานวน 1,290 ลาน
บาท เปรียบเทียบกับป 2557 มีจํานวน 1,300 ลานบาท ลดลง 10 ลานบาท คิดเปน 0.79%  

            สัดสวนตนทุนในการรักษาพยาบาลตอรายไดคารักษาพยาบาลป 2558  เทากับ 67.81%  เปรียบเทียบกับ
ป 2557 เทากับ 69.04% จะเห็นวาสัดสวนของป 2558  ลดลงจาก ป 2557  เทากับ  1.23 % 

 

      1.3 คาใชจายในการขายและบริหาร   ในป 2558  บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหารรวม จํานวน 246 
ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2557  มีจํานวน  258 ลานบาท  ลดลง  12 ลานบาท  คิดเปน 4.46%   เนื่องจาก คาโฆษณาและ
คาสงเสริมการขายลดลงจากปกอน 

                สัดสวนคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดคารักษาพยาบาลป 2558 เทากับ 12.95% 
เปรียบเทียบกับป 2557 เทากับ 13.69%  จะเห็นวาสัดสวนของป 2558 ลดลงจาก ป 2557 เทากับ 0.74%   

 

       1.4 คาตอบแทนกรรมการ  ในป 2558 บริษัทมีคาตอบแทนกรรมการ จํานวน 3.20 ลานบาท เปรียบเทียบ
กับป 2557 มีจํานวน 2.77 ลานบาท เพิ่มขึ้น 0.43 ลานบาท คิดเปน 15.67% 

 

1.5 คาใชจายภาษีเงินได ในป 2558 บริษัทมีคาใชจายภาษีเงินได จํานวน 74 ลานบาทเปรียบเทียบกับป 
2557 มีจํานวน 65 ลานบาท เพิ่มขึ้น 9 ลานบาท คิดเปน 13.36%   
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  2. ความสามารถในการทํากาํไร  
 2558 2557 2556 

อัตรากําไรขั้นตน  (%)  32.19 30.96 30.67 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน  (%) 19.59 17.75 16.97 
อัตรากําไรสุทธิ  (%) 15.68 14.09 13.54 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน  (%)  20.27 19.80 19.55 

    
         จากขางตนจะเห็นวา  ในป 2558 บริษัทมีอัตรากําไรสุทธิ เทากับ 15.68% เปรียบเทียบกับ ป 2557 เทากับ 

14.09%  เพิ่มขึ้น 1.59%   ทั้งนี้เนื่องจากในป 2558 บริษัทมีสัดสวนตนทุนในการรักษาพยาบาลตอรายไดคารักษาพยาบาล 
เทากับ 67.81%  เปรียบเทียบกับป 2557 เทากับ 69.04% ลดลง 1.23% และสัดสวนของคาใชจายในการขายและบริหารตอ
รายไดคารักษาพยาบาล เทากับ 12.95% เปรียบเทียบกับป 2557 เทากับ 13.69% ลดลง 0.74% 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน ในป 2558 เทากับ 20.27%  เปรียบเทียบกับป 2557 เทากับ 19.80%  และป  
2556 เทากับ19.55%  จะเห็นวาอัตราผลตอบแทนผูถือหุนป 2558 เพิ่มขึ้นจากปกอนเนื่องจากกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น  

  
          3. ประสิทธิภาพในการดําเนนิการ   

  2558 2557 2556 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 17.19 15.84 15.32 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร 31.18 27.70 30.01 
อัตราการหมุนของสินทรัพย 1.10 1.13 1.14 

                   

                   ประสิทธิภาพในการดําเนินการของบริษัทในป  2558   มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยเพิ่มขึ้น จากป 2557  
เทากับ 1.35 % และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้น จาก ป 2557  เทากับ 3.38 %  เนื่องจากกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น  
สวนอัตราการหมุนของสินทรัพยลดลง จาก ป 2557 เทากับ 0.03%  

 
 

ฐานะทางการเงิน 
1. โครงสรางเงนิทุนของบริษัทมีสัดสวนดังนี้ 

สินทรัพยหมุนเวียน   23 หนี้สินหมุนเวียน   12 

สินทรัพยไมหมุนเวียน   77 หนี้สินไมหมุนเวียน 3 

          สวนของผูถือหุน   85 

  รวมสินทรัพย   100   รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 100 
 

 

                    โครงสรางเงินทุนของบริษัทมีสวนประกอบ    กลาวคือมีอัตราสวนสินทรัพย  :  หนี้สิน  +  สวนของผูถือหุนของ
บริษัท  มีสัดสวนเปน  100  :  25 + 85   บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนที่ตองชําระอยู   รอยละ  12     เม่ือเทียบกับสินทรัพยรวม
ของบริษัท    สําหรับสินทรัพยที่บริษัทมีกรรมสิทธิ์นั้นแบงเปนสินทรัพยหมุนเวียน   ในอัตรารอยละ 23   สินทรัพยไม
หมุนเวียนอัตรารอยละ 77   
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       2.  สินทรัพย          
 สวนประกอบของสินทรัพย        
 สินทรัพยรวม   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558   มีจํานวน 1,807  ลานบาท    เปรียบเทียบกับส้ินป  2557   มีจํานวน  

1,664  ลานบาท เพิ่มขึ้น 142 ลานบาท คิดเปน 8.54% โดยมีการเปล่ียนแปลงดังนี้ 
 

 2.1 สินทรัพยหมุนเวียน  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2558  มีจํานวน  417  ลานบาท  คิดเปน 23.07 % ของ
สินทรัพยรวม เปรียบเทียบกับส้ินป 2557 มี จํานวน 208 ลานบาท เพิ่มขึ้น  209 ลานบาท  คิดเปน 100.82%     มี
รายละเอียดดังนี้  

         2.1.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ   วันที่  31   ธันวาคม   2558 ประกอบดวย เงินสด และเงินฝาก
ธนาคาร มีจํานวน  32 ลานบาท  คิดเปน  1.74% ของสินทรัพยรวม  
        2.1.2 เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบดวย เงินลงทุนในกองทุนเปด  จํานวน 214  ลาน
บาท  และหลักทรัพยเพื่อคา จํานวน 1.58 ลานบาท 

       2.1.3 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น  ณ   วันที่ 31   ธันวาคม   2558  มีจํานวน 115 ลานบาท คิดเปน  6.35% 
ของสินทรัพยรวม เปรียบเทียบกับส้ินป 2557  มีจํานวน  110   ลานบาท   เพิ่มขึ้น  5   ลานบาท  คิดเปน 4.11%  
ประกอบดวย  ลูกหนี้การคาและบัตรเครดิตรอการนําฝาก       

2.1.4 สินคาคงเหลือ  ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2558   มีจํานวน  36  ลานบาท  คิดเปน  1.99% ของสินทรัพยรวม 
เปรียบเทียบกับส้ินป 2557  มีจํานวน  44  ลานบาท  ลดลง 8 ลานบาท  คิดเปน 17.78% ประกอบดวย ยา เวชภัณฑและ
วัสดุส้ินเปลืองทางการแพทย      
 2.1.5 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวน 20 ลานบาท คิดเปน 1.08% ของสินทรัพย
รวม เปรียบเทียบกับส้ินป  2557 มีจํานวน 16  ลานบาท   เพิ่มขึ้น 4 ลานบาท   คิดเปน  19.12%    
 

 2.2 สินทรัพยไมหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวน 1,390 ลานบาท คิดเปน 76.93% ของสินทรัพย
รวม  เปรียบเทียบกับส้ินป 2557 มีจํานวน  1,457 ลานบาท  ลดลง 67 ลานบาท  คิดเปน 4.61% มีรายละเอียดดังนี้ 
  2.2.1 เงินลงทุนระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวน 5.82 ลานบาท ประกอบดวย  
           -  หลักทรัพยเผ่ือขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  มีจํานวน 5.82 ลานบาท คิดเปน 0.32 %ของ
สินทรัพยรวม  เปรียบเทียบกับส้ินป 2557  มีจํานวน 5.54 ลานบาท  เพิ่มขึ้น 0.28  ลานบาท  คิดเปน 5.13%เนื่องจากผล
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลคาของเงินลงทุนหลักทรัพยเผ่ือขายท่ีเพิ่มขึ้น   
         2.2.2 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวน 1,344 ลานบาท คิดเปน 74.38% ของ
สินทรัพยรวม เปรียบเทียบกับส้ินป  2557  มีจํานวน  1,403  ลานบาท  ลดลง  59  ลานบาท  คิดเปน  4.22%    
         2.2.3 สินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวน 26 ลานบาท  คิดเปน 1.45 %  ของสินทรัพย
รวม เปรียบเทียบกับส้ินป   2557   มีจํานวน  29 ลานบาท  ลดลง 3  ลานบาท คิดเปน 10.41%   
           

 2.2.4 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวน 8.27 ลานบาท  คิดเปน 0.46 
%  ของสินทรัพยรวม เปรียบเทียบกับส้ินป   2557   มีจํานวน  8.66 ลานบาท  ลดลง 0.39  ลานบาท คิดเปน 4.56% 

 2.2.5 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  มีจํานวน 6  ลานบาท คิดเปน 0.32 % ของ
สินทรัพยรวม เปรียบเทียบกับส้ินป   2557  มีจํานวน  7  ลานบาท  ลดลง 1 ลานบาท  คิดเปน 19.44%   
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     3. หนี้สิน            
 สวนประกอบของหนี้สิน    
 หนี้สินรวม  ณ  วันที่   31   ธันวาคม   2558   มีจํานวน  263.89  ลานบาท  เปรียบเทียบกับส้ินป   2557 มีจํานวน 
264.08 ลานบาท ลดลง 0.19 ลานบาท คิดเปน 0.07%  โดยมีการเปล่ียนแปลงที่มีนัยสําคัญ  ดังนี้  
 

3.1 หนี้สินหมุนเวียน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  มีจํานวน  219.58  ลานบาท  คิดเปน 12.16%  ของสินทรัพย
รวม เปรียบเทียบกับส้ินป 2557 มีจํานวน 218.97 ลานบาท  เพิ่มขึ้น  0.61 ลานบาท คิดเปน  0.28%  มีรายละเอียดดังนี้
          3.1.1 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ณ วันที่  31  ธันวาคม  2558  มีจํานวน 174 ลานบาท  คิดเปน 9.63% 
ของสินทรัพยรวม  เปรียบเทียบกับส้ินป 2557  มีจํานวน 172  ลานบาท  เพิ่มขึ้น 2 ลานบาท  คิดเปน 1.23%    

         3.1.2 เจาหนี้คาสินทรัพย ณ วันที่ 31  ธันวาคม   2558  มีจํานวน 8 ลานบาท คิดเปน 0.44%  ของสินทรัพย
รวมเปรียบเทียบกับส้ินป 2557   มีจํานวน 11 ลานบาท   ลดลง 3  ลานบาท  คิดเปน 24.81%   

         3.1.3 ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย  ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2558  มีจํานวน  32  ลานบาท  คิดเปน 1.79% 
ของสินทรัพยรวม เปรียบเทียบกับส้ินป 2557  มี จํานวน 31 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1 ลานบาท คิดเปน 4.24%  

         3.1.4 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2558  มีจํานวน  5.29  ลานบาท  คิดเปน 0.29% ของ
สินทรัพยรวม เปรียบเทียบกับส้ินป 2557 มี จํานวน 5.51 ลานบาท ลดลง 0.22 ลานบาท คิดเปน 0.28%  
     

 3.2 หนี้สินไมหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2558  มีจํานวน 44 ลานบาท  คิดเปน 2.45%  ของสินทรัพยรวม 
เปรียบเทียบกับส้ินป  2557  มีจํานวน  45  ลานบาท  ลดลง  1 ลานบาท  คิดเปน  1.79% เกิดจากการปรับลดสํารอง
ผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน ป  2558 เนื่องจากพนักงานเกษียณอายุ 
   

คุณภาพของสินทรพัย          
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น  ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2558   มีจํานวน 115 ลานบาท   คิดเปน 6.35 %  ของสินทรัพย

รวม เปรียบเทียบกับส้ินป 2557 มีจํานวน 110 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5 ลานบาท คิดเปน 4.11%  ทั้งนี้บริษัทต้ังสํารอง คาเผ่ือหนี้
สงสัยจะสูญ สําหรับลูกหนี้การคาที่คาดวาจะเรียกเก็บไมได โดยพิจารณาจากอายุลูกหนี้เปนเกณฑ ในป 2558 บริษัท บันทึก
ต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ จํานวน  3 ลานบาท 
  สินคาคงเหลือประกอบดวย   ยา  เวชภัณฑ และวัสดุส้ินเปลืองทางการแพทย     บริษัทแสดงมูลคาในราคาทุน 
หรือราคาตลาดท่ีตํ่ากวา  และไดมีการคัดแยกสินคาลาสมัย  และเส่ือมสภาพออกแลว 
             
            ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2558 ประกอบดวย  
         (หนวย:ลานบาท) 
 มูลคาที่ไดมา คาเส่ือมราคาสะสม สุทธิ 
ที่ดิน 575 0 575 
อาคารและส่ิงปลูกสราง 986 572 414 
เคร่ืองมือและอุปกรณทางการแพทย 593 369 224 
ยานพาหนะ 17 13 4 
เคร่ืองตกแตงและติดต้ัง  76 60 16 
เคร่ืองใชสํานักงาน 69 47 22 
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อุปกรณคอมพิวเตอร 85 72 13 
อุปกรณและเครื่องมือเคร่ืองใช 26 21 5 
สินทรัพยระหวางกอสราง  71 0 71 
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ   2,498 1,154 1,344 

 
                 บริษัทบันทึกที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  ในราคาทุน โดยไมไดมีการปรับมูลคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  แต
อยางใด  ทั้งนี้เนื่องจาก บริษัทไดวิเคราะหในเร่ืองของการดอยคาแลว เห็นวามูลคาที่บันทึกเปนมูลคาที่เหมาะสม                        
               บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เทากับ 31.18 %เปรียบเทียบกับส้ินป 
2557  เทากับ 27.70 % เพิ่มขึ้น 3.48  %    เนื่องจากมีการลงทุนในอาคารและส่ิงกอสราง และเครื่องมืออุปกรณทาง
การแพทย   

 
สภาพคลอง           
                 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวน  31.49 ลานบาท  คิดเปน 
1.74%ของสินทรัพยรวม  เปรียบเทียบกับส้ินป 2557 มีจํานวน 35.31 ลานบาท ลดลง 3.82  ลานบาท คิดเปน 10.83%  โดย
มีรายละเอียดการไดมาและใชไปของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ที่สําคัญดังนี้  
 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  มีจํานวน 227 ลานบาท  
เปรียบเทียบกับส้ินป 2557 มีจํานวน 414 ลานบาท  ลดลง  187 ลานบาท สาเหตุจาก 
 ในป 2558  บริษัท มีกําไรกอนภาษีเงินได จํานวน  373 ลานบาท 
     - ปรับกระทบกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับจากการดําเนินงาน จํานวน 150  ลานบาทเนื่องจากมีปรับ
รายการ คาเส่ือมราคา , ระบบคุณภาพตัดจําหนาย ,   คาโปรแกรมคอมพิวเตอรตัดจําหนาย    ,  ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
ของหลักทรัพยเพื่อคา  , หนี้สูญ  และคาใชจายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 
         - ปรับกระทบกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดจายจากการดําเนินงาน จํานวน 1.46 ลานบาท   เนื่องจากมีปรับ
รายการกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปด ,กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร, หนี้สงสัยจะสูญลดลง,  เงินปน
ผลรับ   และ ดอกเบี้ยรับ 
                     - กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสวนประกอบของสินทรัพยและ หนี้สินดําเนินงาน  ณ  
วันที่   31 ธันวาคม 2558 มีจํานวน  521 ลานบาท  เปรียบเทียบกับส้ินป 2557 มีจํานวน 480ลานบาท เพิ่มขึ้น 41 ลานบาท   
รวมการเปล่ียนแปลงในสวนประกอบของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน จํานวน 221 ลานบาท ทําใหเงินสดรับจากกิจกรรม
ดําเนินงาน มีจํานวน 300 ลานบาท  และจายภาษีเงินได จํานวน   74  ลานบาท และรับดอกเบี้ย 0.25  ลานบาท  
 บริษัทมีกระแสเงินสดใชไปสุทธิในกิจกรรมลงทุนในสินทรัพยตางๆ  จํานวน   71  ลานบาท  เนื่องจากลงทุน
อาคาร สถานที่ เคร่ืองมือทางการแพทยและโปรแกรมคอมพิวเตอร 
  บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 160  ลานบาท   เปนการจายเงินปนผล  
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บริษัทมีสภาพคลองทางการเงินในแตละปดังนี ้     
 - อัตราสวนสภาพคลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  เทากับ 1.90 เทา เพิ่มขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับ ส้ิน ป 2557  
เทากับ 0.95 เทา  และส้ินป 2556 เทากับ 0.57 เทา  
 - อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคาของบริษัท   ณ วันที่  31  ธันวาคม  2558 เทากับ19.86 เทา เพิ่มขึ้นเม่ือ
เปรียบเทียบกับส้ินป 2557  เทากับ  19.79  เทา   และส้ิน ป 2556   เทากับ  17.89   เทา   - 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อยูที่ 18 วัน ใกลเคียงกับ ป 2557  แสดงใหเห็นวาบริษัทมีการบริหาร
จัดการเรียกเก็บหนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
             - อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เทากับ 32.31  เทา เพิ่มขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับส้ิน 
ป 2557 เทากับ 30.78  เทา  และส้ินป 2556   เทากับ  30.72  เทา      
              - ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  อยูที่ 11 วัน  ใกลเคียงกับ ป2557 แสดงใหเห็นวาบริษัทมี
การบริหารสินคาคงเหลือไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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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 2558    แสดงฐานะ

การเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผูสอบ

บัญชี ไดตรวจสอบและแสดงความเห็นไวในรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปนี้แลว 

 

 

 

              นางปทมา  พรมมาส 

                          ประธานกรรมการ 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอ  ผูถือหุน บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน) 
 ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน)  ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด 
สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเร่ืองอื่นๆ  
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควร ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปน เพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่
ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขดัตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 
 ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา  ขาพเจาได
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผน
และปฏิบติังานตรวจสอบ เพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบ เพื่อใหไดมาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจํานวนเงินและการ
เปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจาก
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง อันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมิน
ความเส่ียงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เก่ียวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตอง
ตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็น
ตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่
ผูบริหารใช และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบ
การเงินโดยรวม 

ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ ใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็น
ของขาพเจา 
ความเห็น 
 ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน)  ณ วันที่           
31 ธันวาคม 2558 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน     
 
 
 (นายชัยกรณ  อุนปติพงษา) 
 ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 
บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด 

กรุงเทพฯ : 24 กุมภาพันธ 2559 
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หนวย:บาท

ป 2558 % ป 2557 % ป 2556 %

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 31,487,115      1.74     35,309,746       2.12     35,834,055       2.12     

(หมายเหตุ3.2 และ 4)

เงินลงทุนช่ัวคราว

       เงินฝากสถาบันการเงิน -                   -       -                    -       1,330,000         0.08     

       เงินลงทุนในกองทุนเปด(หมายเหตุ3.3 และ 5.1) 213,509,165    11.82   147,350            0.01     133,047            0.01     

       หลักทรัพยเพื่อคา(หมายเหตุ 3.3 และ 5.2) 1,579,510        0.09     1,752,783         0.11     1,769,300         0.10     

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน (หมายเหตุ 3.4 และ 6) 114,717,652    6.35     110,193,933     6.62     113,980,587     6.76     

สินคาคงเหลือ (หมายเหตุ 3.5 และ 7) 35,965,585      1.99     43,741,139       2.63     40,727,138       2.41     

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน

       คาใชจายจายลวงหนา 15,182,920      0.84     14,758,413       0.89     10,531,993       0.62     

       สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนๆ 4,352,413        0.24     1,641,104         0.10     4,472,064         0.27     

                รวมสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 19,535,333      1.08     16,399,517       0.99     15,004,057       0.89     

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 416,794,361    23.07   207,544,468    12.47   208,778,184    12.38   

สินทรัพยไมหมุนเวียน

 เงินฝากประจําธนาคารที่มีภาระผูกผัน (หมายเหตุ 8) -                   -       3,347,364         0.20     3,277,006         0.19     

หลักทรัพยเผ่ือขาย (หมายเหตุ3.3 และ 5.1) 5,823,100        0.32     5,538,800         0.33     5,156,600         0.31     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (หมายเหตุ3.6 และ 9) 1,343,760,409 74.38   1,403,006,956  84.29   1,421,073,572  84.24   

สินทรัพยไมมีตัวตน   (หมายเหตุ3.7 และ 10) 26,134,390      1.45     29,170,445       1.75     36,484,803       2.16     

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 3.8 และ 17) 8,267,078        0.46     8,662,074         0.52     7,741,470         0.46     

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (หมายเหตุ3.9 และ 11) 5,749,229        0.32     7,136,379         0.43     4,522,162         0.27     

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,389,734,206 76.93   1,456,862,019  87.53   1,478,255,613  87.62   

รวมสินทรัพย 1,806,528,567 100.00 1,664,406,486  100.00 1,687,033,797  100.00 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

 
  

 
 
 
 



 36 
 

 
 

หนวย:บาท

ป 2558 % ป 2557 % ป 2556 %

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน -               -       -                -       160,000,000    9.48     

เจาหนี้การคาและเจาหน้ีอ่ืน (หมายเหตุ 12) 174,590,165    9.66     171,599,655     10.31   154,759,187     9.17     

เจาหนี้คาทรัพยสิน 7,364,964        0.41     10,847,621       0.65     21,659,002       1.28     

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 32,335,147      1.79     31,021,351       1.86     25,898,048       1.54     

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 5,293,444        0.29     5,505,691         0.33     5,083,614         0.30     

                       รวมหน้ีสินหมุนเวียน 219,583,720    12.16   218,974,318     13.16   367,399,851     21.78   

หน้ีสินไมหมุนเวียน

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน (หมายเหตุ3.12 และ13) 44,301,805      2.45     45,107,427       2.71     39,408,258       2.34     

                       รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 44,301,805      2.45     45,107,427       2.71     39,408,258       2.34     

รวมหน้ีสิน 263,885,525    14.61   264,081,745     15.87   406,808,109     24.11   

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน  

   ทุนจดทะเบียน

      หุนสามัญ 160,000,000 มูลคาหุนละ1 บาท 160,000,000    8.86     160,000,000     9.61     160,000,000     9.48     

   ทุนท่ีออกและชําระแลว

      หุนสามัญ 16,000,000 มูลคาหุนละ 10 บาท 160,000,000    8.86     160,000,000     9.61     160,000,000     9.48     

สวนเกินมูลคาหุน

   สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 172,000,000    9.52     172,000,000     10.33   172,000,000     10.20   

กําไรสะสม

   จัดสรรแลว

          ทุนสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 14) 16,000,000      0.89     16,000,000       0.96     16,000,000       0.95     

   ยังไมไดจัดสรร 1,190,162,399 65.88   1,048,071,538  62.97   928,278,245     55.02   

องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ 4,480,643        0.25     4,253,203         0.26     3,947,443         0.23     

รวมสวนของผูถือหุน 1,542,643,042 85.39   1,400,324,741  84.13   1,280,225,688  75.89   

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,806,528,567 100.00 1,664,406,486  100.00 1,687,033,797  100.00 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
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หนวย:บาท

ป 2558 % ป 2557 % ป 2556 %

รายได

รายไดจากการรักษาพยาบาล 1,901,847,063 99.48   1,883,047,475   99.38   1,781,342,040  99.26   

รายไดอ่ืน 9,958,694        0.52     11,790,150        0.62     13,300,710       0.74     

1,911,805,757 100.00 1,894,837,625   100.00 1,794,642,750  100.00 

คาใชจาย      

ตนทุนในการรักษาพยาบาล 1,289,727,963 67.46   1,299,978,213   68.61   1,235,017,225  68.82   

คาใชจายในการขาย 6,402,919        0.33     14,535,619        0.77     24,836,281       1.38     

คาใชจายในการบริหาร 239,928,648    12.55   243,290,112      12.84   229,562,069     12.79   

คาตอบแทนกรรมการ    (หมายเหตุ 15) 3,203,000        0.17     2,769,000          0.15     2,871,800         0.16     

ตนทุนทางการเงิน -                   -       3,342,067          0.18     1,357,861         0.08     

1,539,262,529 80.51   1,563,915,011   82.54  1,493,645,236  83.23  

กําไรกอนภาษีเงินได 372,543,228    19.49   330,922,614     17.46  300,997,514    16.77  

คาใชจายภาษีเงินได (หมายเหตุ 3.10 และ17) 74,287,105      3.89     65,529,321        3.46     59,775,224       3.33     

กําไรสําหรับป 298,256,123    15.60   265,393,293     14.01  241,222,290    13.44  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:-

สวนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน

        ในหลักทรัพยเผ่ือขาย 284,300           0.01     382,200             0.02     822,700            0.05     

ภาษีเงินไดเก่ียวกับผลตางจากการเปล่ียนแปลงใน -       -       -       

        มูลคายุติธรรมของเงนิลงทุนเผ่ือขาย (56,860) (0.00)    (76,440) (0.00)    (164,540) (0.01)    

มูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย-สุทธิจากภาษี 227,440           0.01     305,760             0.02     658,160            0.04     

ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

        สําหรับโครงการผลประโยชนของพนักงาน (หมายเหตุ 17) 4,793,422        0.25     -                     -       -                    -       

ภาษีเงินไดเก่ียวกับผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร -       -       -       

        ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนของพนักงาน (958,684) (0.05)    -                     -       -                    -       

ผลกําไรจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย -       -       -       

         สําหรับโครงการผลประโยชนของพนักงาน-สุทธิจากภาษี 3,834,738        0.20     -                     -       -                    -       

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป-สุทธิจากภาษี 4,062,178       0.21    305,760           0.02    658,160          0.04    

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 302,318,301    15.81   265,699,053     14.02  241,880,450    13.48  

กําไรตอหุน

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน (บาท) 1.86              1.66               1.51              

จํานวนหุนสามัญท่ีใชในการคํานวณกําไรตอหุน 160,000,000 หุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

รวมคาใชจาย   (หมายเหตุ 16)

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

รวมรายได
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บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หนวย : บาท
ทุนที่ออก สวนเกิน องคประกอบ รวม
และ มูลคา อื่นของสวน สวนของ

ชําระแลว หุน ทุนสํารอง ยังไมได ของผูถือหุน ผูถือหุน
ตามกฎหมาย จัดสรร กําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

เงินลงทุน

หมายเหตุ เผ่ือขาย

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 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 -                      -                      -                   (148,800,000)       -                 (148,800,000)       

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

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 2557:- -                      -                      -                   265,393,293        305,760        265,699,053        

เงินปนผลจาย 15 -                      -                      -                   (145,600,000)       -                 (145,600,000)       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 160,000,000   172,000,000   16,000,000   1,048,071,538   4,253,203   1,400,324,741   

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 2558:-

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                      -                      -                   298,256,123        227,440        298,483,563        

ผลกําไรจากการประมาณการตาม
     หลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการ
    ผลประโยชนของพนักงาน-สุทธิจากภาษี -                      -                      -                   3,834,738             -                 3,834,738             

รวมกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป2558 15 -                      -                      -                   302,090,861        227,440        302,318,301        

เงินปนผลจาย -                      -                      -                   (160,000,000)       -                 (160,000,000)       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 160,000,000   172,000,000   16,000,000   1,190,162,399   4,480,643   1,542,643,042   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

 
 
 
 
 



 39 
 

                     บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน)

                               งบกระแสเงินสด

                          สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

หนวย:บาท

2558 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

   กําไรกอนภาษีเงินได                                         372,543,228   330,922,614   300,997,514   

   ปรับกระทบกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ (จาย) จากการดําเนินงาน                                    

         คาเส่ือมราคา 129,943,666   126,745,157   118,003,916   

         ระบบคุณภาพตัดจําหนาย 1,444,576       1,416,035       1,177,943       

         คาโปรแกรมคอมพิวเตอรตัดจําหนาย 9,643,626       11,176,772     14,429,275     

         (กําไร)ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปด (710,516) (14,303) 24,215

         ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นของหลักทรัพยเพื่อคา                       173,273 16,517 234,462

         (กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ (78,580) 5,252 (589,491)

         หน้ีสูญ                                                     208,501          928,080          -                 

         หน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)                                       (347,816) (716,164) 1,578,526

          เงินปนผลรับ (79,158) (78,712) (181,704)

          ดอกเบ้ียรับ (239,844) (321,944) (3,191,475)

          ดอกเบ้ียจาย -                  3,342,067 1,357,861

          คาใชจายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 8,440,430       7,111,954       7,704,537       

   กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสวนประกอบของ                                   

      สินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน                               520,941,386   480,533,325   441,545,579   

   การเปล่ียนแปลงในสวนประกอบของสินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง                               

      เงินฝากสถาบันการเงิน -                  1,330,000 200,000,000

      เงินลงทุนในกองทุนเปด (212,651,299) -                 -                 

      ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน                           (4,384,404) 3,574,738 (7,610,427)

      สินคาคงเหลือ                                            7,775,553 (3,014,001) (1,009,611)

      สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน                                       (3,147,352) (1,407,460) 239,404

      สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน                                               (957,426) (4,555,252) (1,784,428)

   การเปล่ียนแปลงในสวนประกอบของหน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)                                 

      เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน                               2,455,510 17,181,139 (3,425,815)

      เจาหน้ีคาสินทรัพย (5,141,359) (14,200,037) (37,888,274)

      หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (212,247) 422,077 71,305

      สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน (4,452,630) (1,412,785) (3,395,950)

เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน                             300,225,732   478,451,744   586,741,783   

รับดอกเบ้ีย 251,380          333,944          4,152,475       

จายดอกเบ้ีย -                  (3,682,738) (1,017,190)

จายภาษีเงินได (73,593,857) (61,403,062) (73,006,853)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน                             226,883,255   413,699,888   516,870,215   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

 



 40 
 

                     บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน)

                             งบกระแสเงินสด(ตอ)

                          สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

หนวย:บาท

2558 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

    ที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น                         (68,027,603) (104,779,843) (538,839,850)

    จายดอกเบ้ียเพื่อกอสรางสินทรัพยระหวางกอสราง -                  (506,079) (6,416,090)

    เงินสดรับจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ 123,718          515,785          1,358,151       

    หลักทรัพยเผ่ือขายเพิ่มขึ้น -                  -                 (2,000)

    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร (6,228,523) (3,862,414) (10,857,445)

   เงินฝากประจําธนาคารท่ีมีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น(ลดลง)                      3,347,364 (70,358) (79,745)

    เงินสดรับจากเงินปนผล 79,158 78,712 181,704

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน                              (70,705,886) (108,624,197) (554,655,275)

                                                                                     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน                                                           

    จายคืนเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน                                  -                  (160,000,000) 160000000

    จายเงินปนผล                                           (160,000,000) (145,600,000) (148,800,000)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน                             (160,000,000) (305,600,000) 11,200,000

                                                                                     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ                      (3,822,631) (524,309) (26,585,060)

                                                                                     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ณ วันท่ี 1 มกราคม                     35,309,746     35,834,055     62,419,115     

                                                                                     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม                   31,487,115     35,309,746     35,834,055     

                                                                                     

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด

     รายการท่ีมิใชเงินสด ประกอบดวย

           ผลกําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจริงของหลักทรัพยเผ่ือขาย 284,300          382,200          822,700          

           อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้นจากเจาหนี้คาสินทรัพย 1,814,654       3,388,656       19,757,335     

           โปรแกรมคอมพิวเตอรเพิ่มขึ้นจากเจาหนี้คาสินทรัพย 379,048          -                 -                 

           อุปกรณเพิ่มขึ้นจากการโอนบัญชีเงินมัดจํา 900,000          525,000          2,000,000       

           ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการผลประโยชนของพนักงาน

สินทรัยพภาษีเงินไดรอตัดบัญชีลดลง 958,684          -                 -                 

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานลดลง (4,793,422) -                 -                 

กําไรสะสมเพิ่มขึ้น 3,834,738       -                 -                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันที่  31 ธันวาคม 2558 
 
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 มาตรฐานการบัญชีที่เร่ิมมีผลบังคับใชในปบัญชีปจจุบันซึ่งบริษัทไดปฏิบัติแลว ดังนี้ 

1. กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน  (ปรับปรุง 2557) 
มาตรฐานการบัญชี 
2. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 
3. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินคาคงเหลือ 
4. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
5. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ 

    ขอผิดพลาด 
6. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
7. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญากอสราง 
8. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได 
9. ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
10. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเชา 
11. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)   เร่ือง รายได 
12. ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)   เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 
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   13. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูล 
     เก่ียวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 
1. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา 
      ตางประเทศ 
15.  ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ตนทุนการกูยืม 
16.  ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 
17.  ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเม่ือออกจากงาน 
18.  ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
19.  ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา 
20.  ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 
21.  ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กําไรตอหุน 
22.  ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหวางกาล 
23.  ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 
24.  ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพยที่อาจ 
     เกิดขึ้น 
25.  ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน 
26.  ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
27.  ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
28.  ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
29.  ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาประกันภัย 
30.  ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก 
31.  ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 
32.  ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สวนงานดําเนินงาน 
33.  ฉบับที่ 10   เร่ือง งบการเงินรวม 
34.  ฉบับที่ 11   เร่ือง การรวมการงาน 
35.  ฉบับที่ 12   เร่ือง การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น 
36.  ฉบับที่ 13   เร่ือง การวัดมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 
   37. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ความชวยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไมมีความเก่ียวของอยางเฉพาะ 

    เจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 

38. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเชาดําเนินงาน-ส่ิงจูงใจที่ใหแกผูเชา 
39. ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษขีองกิจการหรือ

ของผูถือหุน  
40. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 
41. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 
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42. ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได-รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกับบริการโฆษณา 
  

43. ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
44. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ 

    และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน  

45. ฉบบัที่ 4 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 
46. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอนการบูรณะและการ 

    ปรับปรุงสภาพแวดลอม 

47. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 
    (ปรับปรุง 2557) เร่ืองการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 

    ที่เงินเฟอรุนแรง 
48. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)          เร่ือง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 
49. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)          เร่ือง ขอตกลงสัมปทานบริการ 
50. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 
51. ฉบับที่ 14   เร่ือง ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน ขอกําหนดเงินทุน 

   ขั้นตํ่าและปฏิสัมพันธของรายการเหลานี้สําหรับมาตรฐานการ 
  บัญชีฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน  

52. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 
53. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)   เร่ือง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 
54. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)   เร่ือง การโอนสินทรัพยจากลูกคา 
55. ฉบับที่ 20     เร่ือง ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน 
 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินนี้ 
 

2.3 สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหมที่ยังไมมีผลบังคับใชดังนี้ 

ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ดังนี้ 

1. กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน  (ปรับปรุง 2558) 
มาตรฐานการบัญชี 
2. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 

3. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินคาคงเหลือ 

4. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

5. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณ 

     การทางบัญชีและขอผิดพลาด 

6. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
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7. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญากอสราง 
8. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได 
9. ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
10. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาเชา 
11. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได 
12. ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

13. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูล 

     เก่ียวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

14. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน 

     เงินตราตางประเทศ 

15. ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ตนทุนการกูยืม 

16. ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

17. ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเม่ือออกจากงาน 
18. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
19. ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา 
20. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 
21. ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กําไรตอหุน 

22. ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหวางกาล 

23. ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 
24. ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น 

25. ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน 
26. ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
27. ฉบับที่ 41   เร่ือง เกษตรกรรม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
28. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
29. ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
30. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาประกันภัย 
31. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก 
32. ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 
33. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สวนงานดําเนินงาน 
34. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม 
35. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมการงาน 
36. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น 
37. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การวัดมูลคายุติธรรม 
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การตีความมาตรฐานการบัญชี 
38. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ความชวยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไมมีความเก่ียวของอยาง 
     เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 
39. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาเชาดําเนินงาน-ส่ิงจูงใจที่ใหแกผูเชา 
40. ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี 
     ของกิจการหรือของผูถือหุน 
41. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 
42. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 
43. ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได-รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกับบริการโฆษณา 
44. ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
45. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ 
     และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 
46. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 
47. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอนการบูรณะและการ 

 ปรับปรุงสภาพแวดลอม 
48. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 

 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่ 
   เงินเฟอรุนแรง 

49. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 
50. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง ขอตกลงสัมปทานบริการ 
51. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 
52. ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน ขอกําหนดเงินทุน 

     ขั้นตํ่าและปฏิสัมพันธของรายการเหลานี้สําหรับมาตรฐานการบัญชี 
     ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

53. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 
54. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 
55. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การโอนสินทรัพยจากลูกคา 
56. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน 
57. ฉบับที่ 21   เร่ือง เงินที่นําสงรัฐ 

 ฝายบริหารของบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีตองบการเงิน ในปที่นํามาตรฐานการบัญชี
ดังกลาวมาถือปฏิบัติ 

2.4  งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้น โดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 
3.1  การรับรูรายไดและคาใชจาย 

 
  รายไดจากการรักษาพยาบาล 
   รายไดจากการประกอบกิจการโรงพยาบาล สวนใหญประกอบดวยรายไดคารักษาพยาบาล  
        คาหองพัก คายา โดยจะบันทึกเปนรายไดเม่ือไดใหบริการหรือจําหนายแลว 
รายไดคาบริการรับรูเม่ือไดใหบริการแลว  
  รายไดคาเชารับรูตามระยะเวลาเชาตลอดอายุของสัญญาเชา 
  เงินปนผลรับถือเปนรายได เม่ือมีสิทธิในการรับเงินปนผล 
  รายไดอื่นและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง 

 
3.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ไดแก เงนิสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน ซึ่งถึงกําหนดในระยะเวลา
ไมเกิน 3 เดือนนบัจากวันทีไ่ดมา และไมมีขอจํากัดในการเบิกใช 

 
3.3 เงินลงทุน 

หลักทรัพยเพื่อคา เปนการลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียนและเงินลงทุนในกองทุนเปดแสดงในราคา
ยุติธรรม บริษัทรับรูการเปล่ียนแปลงมูลคาของหลักทรัพย เปนกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นของหลักทรัพยเพื่อคา
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

หลักทรัพยเผ่ือขาย เปนการลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียนแสดงในราคายุติธรรม หลักทรัพย 
เผ่ือขายมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการลงทุนระยะยาว บริษัทรับรูการเปล่ียนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเผ่ือขาย เปน
รายการแยกตางหากในสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ภายใตหัวขอสวนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลคา
ยุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขาย 

บริษัทคํานวณราคาทุนของหลักทรัพยที่จําหนายในระหวางป โดยใชวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก 
 
3.4 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 

บริษัทต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ที่คาดวาจะเรียกเก็บเงินไมได โดยอาศัยประสบการณในการ
เรียกเก็บเงินในอดีต และสถานะปจจุบันของลูกหนี้คงคาง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

หนี้สูญที่เกิดขึ้นในระหวางปตัดเปนคาใชจายทันทีที่เกิดขึ้น 
 
3.5 สินคาคงเหลือ  
 

สินคาคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา ราคาทุนคํานวณโดย
วิธีถัวเฉล่ียเคล่ือนที่ 
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3.6 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 

 
ดอกเบี้ยจายท่ีเกิดจากเงินกูยืมที่นําไปใชในโครงการกอสรางอาคาร ไดนําไปรวมเปนราคาทุนของอาคาร 

จนกวาอาคารน้ันจะอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามวัตถุประสงค 
 
3.7 โปรแกรมคอมพิวเตอรรอตัดบัญชี 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอรรอตัดบัญชี แสดงในราคาทุนสุทธิจากรายการตัดจําหนายสะสม คาตัดจําหนาย
คํานวณโดยวิธีเสนตรงภายในระยะเวลา 5 ป 

 
3.8 สินทรัพย/หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

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

 
3.9 ระบบคุณภาพรอตัดบัญชี 

ระบบคุณภาพรอตัดบัญชี แสดงในราคาทุนสุทธิจากรายการตัดจําหนายสะสม คาตัดจําหนายคํานวณ
โดยวิธีเสนตรงภายในระยะเวลา 3 ป 
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3.10 คาใชจายภาษีเงินได 

คาใชจายภาษีเงินได คํานวณจากกําไรหรือขาดทุนสําหรับป ประกอบดวย ภาษีเงินไดปจจุบัน และภาษีเงินได
รอการตัดบัญชี คาใชจายภาษีเงินไดรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เวนแตในสวนที่เก่ียวกับรายการที่บันทึกใน
สวนของผูถือหุน รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน 

 

3.11 กําไรตอหุน 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยการนํากําไรสําหรับป หารดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก ที่ถือ
โดยบุคคลภายนอกในระหวางป 

 

3.12 ผลประโยชนของพนักงาน 
  ผลประโยชนระยะส้ัน 
   บริษัทรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเม่ือเกิดรายการ 

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

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

 

3.13 การใชดุลยพินิจ และประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ 

  ในการจัดทํางบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการประมาณ
และต้ังขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งจะมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เก่ียวกับรายได คาใชจาย สินทรัพยและหนี้สิน 
รวมทั้งการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสินทรัพยและหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่
ประมาณไว 
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  ประมาณการและขอสมมติฐานจะไดรับการทบทวนอยางสมํ่าเสมอ โดยอาศัยประสบการณ  ในอดีตและ
ปจจัยตาง ๆ รวมถึงเหตุการณในอนาคตที่คาดวาจะเกิดขึ้น ซึ่งฝายบริหารมีความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลภายใต
สถานการณนั้น บริษัทไดต้ังประมาณการและขอสมมติฐานตอเหตุการณในอนาคต เปนผลใหประมาณการทาง
บัญชีอาจจะไมตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณการและ ขอสมมติฐานทางบัญชีที่สําคัญ ไดแก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะ
สูญ คาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน คาตัดจําหนายระบบคุณภาพรอตัด
บัญชี และสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน การประมาณการในเร่ืองตางๆ ไดเปดเผยในแตละสวนที่
เก่ียวของของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้ 

 
4.  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด   

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

2558 2557 

เงินสด 3,366,913 2,353,658 
เงินฝากสถาบันการเงิน 28,120,202 32,956,088 
 รวม 31,487,115 35,309,746 

 
5.  เงินลงทุน  

 
 5.1 เงินลงทุนในกองทุนเปด   

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

2558 2557 

เงินลงทุนในกองทุนเปด 212,798,440 147,141 
รายการปรับปรุงจากการตีราคา 710,725 209 
เงินลงทุนในกองทุนเปด-มูลคายุติธรรม 213,509,165 147,350 

 

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

2558 2557 

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปด 710,516 14,303 

 
5.2 เงินลงทุนช่ัวคราว-หลักทรัพยเพ่ือคา 

 

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

2558 2557 

เงินลงทุนชั่วคราว-ราคาทุน 2,007,731 2,007,731 
รายการปรับปรุงจากการตีราคา (428,221) (254,948) 
เงินลงทุนชั่วคราว-มูลคายุติธรรม 1,579,510 1,752,783 
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รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

2558 2557 

ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของหลักทรัพยเพื่อคา (173,273) (16,517) 
 
5.3 หลักทรัพยเผื่อขาย 

 

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

2558 2557 
ราคาทุน 222,296 222,296 
สวนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุนใน   

หลักทรัพยเผ่ือขาย 5,600,804 5,316,504 
มูลคายุติธรรม  ณ วันส้ินป 5,823,100 5,538,800 
   

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

2558 2557 

สวนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุนใน   

หลักทรัพยเผ่ือขาย 284,300 382,200 

 

6. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน  

 

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

2558 2557 
ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้คางชําระดังนี้   

ยังไมถึงกําหนดชําระ 110,312,426 101,082,884 
เกินกําหนดชําระไมเกิน 3 เดือน 2,321,234 5,899,332 
มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน 416,504 1,858,842 
มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 1,166,242 1,263,973 
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 3,328,139 3,283,611 

 รวม 117,544,545 113,388,642 
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (2,916,893) (3,264,709) 
ลูกหนี้การคา-สุทธิ 114,627,652 110,123,933 
ลูกหนี้อื่น 90,000 70,000 
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 114,717,652 110,193,933 
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7. สินคาคงเหลือ  

 

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

2558 2557 
ยาและเวชภัณฑ 28,338,589 35,489,686 
วัสดุทั่วไป 7,626,997 8,251,453 
 รวม 35,965,586 43,741,139 

 
8. เงินฝากประจําธนาคารที่มีภาระผูกพัน  
 

 เงินฝากประจําธนาคารในสวนที่เปนเงินลงทุนระยะยาว บริษัทไดนําไปเปนหลักทรัพยคํ้าประกันวงเงิน  ในการ
ออกหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร 

 
 ในเดือนมีนาคม 2558 บริษัทไดไถถอนหลักทรัพยคํ้าประกันวงเงินในการออกหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร 
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9. 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 2557 575,208,866 926,124,270 539,956,897 16,346,676 74,599,558 52,466,491 80,825,910 24,083,917 53,506,983 2,343,119,568 
ซื้อเพิ่ม - 18,705,294 23,539,899 - 1,290,948 2,386,400 2,862,527 2,662,797 57,751,713 109,199,578 
จําหนาย - (7,281,148) (10,265,051) - (1,351,651) (907,002) - (1,063,647) - (20,868,499) 
โอน/รับโอน - 43,179,536 - - 456,160 1,737,030 1,751,376 143,927 (47,268,029) - 

31 ธันวาคม 2557 575,208,866 980,727,952 553,231,745 16,346,676 74,995,015 55,682,919 85,439,813 25,826,994 63,990,667 2,431,450,647 
ซื้อเพิ่ม - 4,384,404 43,050,882 1,158,000 505,150 4,359,097 515,436 483,085 16,286,203 70,742,257 
จําหนาย - (16,000) (3,186,640) (901,000) - (29,202) - (25,578) - (4,158,420) 
โอน/รับโอน - 552,423 - - - 8,631,810 - - (9,184,233) - 

31 ธันวาคม 2558 575,208,866 985,648,779 593,095,987 16,603,676 75,500,165 68,644,624 85,955,249 26,284,501 71,092,637 2,498,034,484 
คาเสื่อมราคาสะสม           
1 มกราคม 2557 - 473,698,227 285,499,424 12,428,069 44,687,438 36,696,619 51,027,412 18,008,807 - 922,045,996 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 51,758,916 47,029,383 776,617 8,683,848 4,917,986 11,302,678 2,275,729 - 126,745,157 
จําหนาย - (7,267,005) (9,832,201) - (1,351,608) (842,458) - (1,054,190) - (20,347,462) 

31 ธันวาคม 2557 - 518,190,138 322,696,606 13,204,686 52,019,678 40,772,147 62,330,090 19,230,346 - 1,028,443,691 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 54,311,114 49,171,229 462,375 8,408,080 5,828,016 9,681,689 2,081,163 - 129,943,666 
จําหนาย - (15,999) (3,153,542) (900,999) - (20,360) - (22,382) - (4,113,282) 
31 ธันวาคม 2558 - 572,485,253 368,714,293 12,766,062 60,427,758 46,579,803 72,011,779 21,289,127 - 1,154,274,075 

มูลคาสุทธิตามบัญชี           
31 ธันวาคม 2557 575,208,866 462,537,814 230,535,139 3,141,990 22,975,337 14,910,772 23,109,723 6,596,648 63,990,667 1,403,006,956 
31 ธันวาคม 2558 575,208,866 413,163,526 224,381,694 3,837,614 15,072,407 22,064,821 13,943,470 4,995,374 71,092,637 1,343,760,409 



  53 

  ในป 2558 และป 2557 ที่ดินบางสวนมูลคาตามบัญชี 7.87 ลานบาท ไดนําไปจดจํานองเพ่ือเปน
หลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทไดบันทึกดอกเบ้ียจายเปนสินทรัพยระหวางกอสราง เปนจํานวนเงิน 
506,079 บาท  
 

10. โปรแกรมคอมพิวเตอรรอตัดบัญชี  
 จํานวนเงิน (บาท) 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร

รอตัดบัญชี 
โปรแกรมคอมพิวเตอร

ระหวางติดต้ัง 
รวม 

ราคาทุน    
1 มกราคม 2557 109,487,265 6,313,435 115,800,700 
ซื้อเพิ่ม 3,720,104 142,310 3,862,414 
โอน/รับโอน 355,775 (355,775) - 
31 ธันวาคม 2557 113,563,144 6,099,970 119,663,114 
ซื้อเพิ่ม 1,790,966 4,816,605 6,607,571 
โอน/รับโอน 2,055,470 (2,055,470) - 
31 ธันวาคม 2558 117,409,580 8,861,105 126,270,685 

คาตัดจําหนายสะสม    
1 มกราคม 2557 79,315,897 - 79,315,897 
คาตัดจําหนายสําหรับป 2557 11,176,772 - 11,176,772 
31 ธันวาคม 2557 90,492,669 - 90,492,669 
คาตัดจําหนายสําหรับป 2558 9,643,626 - 9,643,626 
31 ธันวาคม 2558 100,136,295 - 100,136,295 
มูลคาสุทธิตามบัญชี    
31 ธันวาคม 2557 23,070,475 6,099,970 29,170,445 
31 ธันวาคม 2558 17,273,285 8,861,105 26,134,390 
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11. สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน  
 

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

2558 2557 
ระบบคุณภาพรอตัดบัญชี 3,526,589 565,121 
บวก เพิ่มขึ้น - 4,377,503 
หัก คาตัดจําหนายสําหรับป  (1,444,576) (1,416,035) 
มูลคาสุทธิตามบัญชี 2,082,013 3,526,589 
เงินมัดจําคาสินทรัพย 1,792,535 2,351,008 
อื่น ๆ 1,874,681 1,258,782 
 รวม 5,749,229 7,136,379 
 

12. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน  
 

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

2558 2557 
เจาหนี้การคา 55,427,564 59,171,263 
คาใชจายคางจาย 43,228,375 36,085,856 
คาธรรมเนียมแพทยคางจาย 50,273,174 50,389,539 
อื่น ๆ 25,126,052 25,952,997 

รวม 174,055,165 171,599,655 
 

13. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 
 จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซ่ึงเปนเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน            ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงไดดังนี้ 

    

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

2558 2557 
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนตนป 45,107,427 39,408,258 
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย   

สําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน (4,793,422) - 
ตนทุนบริการในปจจุบัน 6,949,775 5,799,128 
ตนทุนดอกเบี้ย 1,490,655 1,312,826 
ผลประโยชนจายระหวางป (4,452,630) (1,412,785) 
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนปลายป 44,301,805 45,107,427 
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 สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้ 
  

14. ทุนสํารองตามกฎหมาย 
 
 บริษัทจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว การจัดสรรทุนสํารองดังกลาว
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ทุนสํารองนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 

 
15. เงินปนผลจายและคาตอบแทนกรรมการ 
 

 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลแกผูถือหุนจํานวน 160 
ลานหุน ในอัตราหุนละ 1.00 บาท รวมเปนเงิน 160.00 ลานบาท รวมท้ังการจายคาตอบแทนกรรมการเปนจํานวนเงิน 
2.65 ลานบาท โดยมีการจายเงินปนผลแลว เม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 
 เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลแกผูถือหุนจํานวน 160 
ลานหุน ในอัตราหุนละ 0.91 บาท รวมเปนเงิน 145.60 ลานบาท รวมท้ังการจายคาตอบแทนกรรมการเปนจํานวนเงิน 
2.41 ลานบาท โดยมีการจายเงินปนผลแลว เม่ือวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 

 
16. การจําแนกคาใชจายตามลักษณะคาใชจาย 
 

คาใชจาย 
จํานวนเงิน (บาท) 

2558 2557 
ตนทุนยาและเวชภัณฑใชไป 371,943,090 383,555,278 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร              16,877,375               13,667,250 
คาใชจายพนักงาน 422,736,138 433,664,716 
คาธรรมเนียมแพทย 438,657,992 434,137,016 
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 141,031,868 139,337,964 
หนี้สูญ 208,501                    928,080 
หนี้สงสัยจะสูญลดลง                (347,816)                  (716,164) 
ตนทุนทางการเงิน                 3,342,067 
คาใชจายอื่น 148,155,381         155,998,804 

รวม         1,539,262,529      1,563,915,011 
 

รายการ 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558 2557 

อัตราคิดลด 2.14 % ตอป 3.3761 % ตอป 

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 3.5 - 5.5 % ตอป 3 - 5.5 % ตอป 
อัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน  8 - 24 % ตอป 6 - 23 % ตอป 
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17. ภาษีเงินได 
 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลทางภาษีของบริษัท สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557คํานวณจากกําไร
ทางบัญชี ปรับปรุงดวยรายไดและรายจายอื่นบางรายการท่ีไดรับการยกเวนภาษีเงินได หรือเปนรายจายที่ตองหามใน
การคํานวณภาษีเงินได 

 
บริษัทคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลในป 2558 และ 2557 อัตรารอยละ 20 
 
คาใชจายภาษีเงินไดที่รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประกอบดวย 

           (หนวย : บาท) 
                        สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2557 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป   74,907,653   66,526,365 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากผลแตกตางช่ัวคราว   
และการกลับรายการผลแตกตางช่ัวคราว (620,548) (997,044) 

คาใชจายภาษีเงินได 74,287,105   65,529,321 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สินทรัพย/หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีประกอบดวยผลแตกตาง

ชั่วคราว ดังตอไปนี้ 
           (หนวย : บาท) 

รายการ 2558 2557 
ผลแตกตางช่ัวคราวที่รับรูในงบกําไรขาดทุน   
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในกองทุนเปด (710,725) (209) 
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา 428,221 254,948 
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การคา 2,916,893 3,264,709 
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 49,095,227 45,107,427 

รวม 51,729,616 48,626,875 
ผลแตกตางช่ัวคราวที่รับรูในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน   

- รับรูในองคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน   
ผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย (5,600,804) (5,316,504) 

- รับรูในกําไรสะสม   
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน (4,793,422) - 
รวม 41,335,390 43,310,371 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตดับัญชี   
ซึ่งคํานวณจากอัตราภาษีเงินได 20% 8,267,078 8,662,074 
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18. การเสนอขอมูลทางการเงนิจาํแนกตามสวนงาน 
 

 บริษัทดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจ  คือ ธุรกิจการใหบริการรักษาพยาบาล และดําเนินธุรกิจในสวนงาน
ทางภูมิศาสตรเดียว คือ ในประเทศไทย   ดังนั้นจึงไมไดแสดงขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานในงบการเงินนี้ 

 
19. ภาระผูกพัน 

 
19.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมีภาระผูกพันจากการออกหนังสือคํ้าประกันโดยธนาคารพาณิชย  

ดังนี้ 
 

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

2558 2557 

หนังสือคํ้าประกันจากธนาคารพาณิชย 4,276,800 4,276,800 

 

19.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาบริการ  
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทไดทําสัญญาบริการท่ีสามารถยกเลิกสัญญาได เม่ือฝายหนึ่งฝายใดบอก

กลาวใหคูสัญญาทราบลวงหนา 30-90 วัน จํานวนเงิน 24.44 ลานบาท 
 

19.3 ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจายฝายทุน  
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีภาระผูกพันเก่ียวกับการจางออกแบบโครงการกอสรางตอเติม

โรงพยาบาลนนทเวชแหงใหมเปนจํานวนเงิน 27.15 ลานบาท 
 
20. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 
  บริษัทและพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 

2530 ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมสวนหน่ึงและบริษัทจายสมทบสวนหนึ่ง บริษัทไดแตงต้ังบริษัท 
หลักทรัพยจัดการกองทุนทิสโก จํากัด เพื่อบริหารกองทุนดังกลาว กองทุนจะจายเงินใหพนักงานในกรณีที่ออกจากงาน
ตามระเบียบการที่กําหนด 

  เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพในสวนของบริษัทที่จายสําหรับพนักงาน และไดบันทกึเปนคาใชจาย 
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีจํานวน 4.18 ลานบาท และ  
 4.23 ลานบาท ตามลําดับ 
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21. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน 
 
  บริษัทมีขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน ดังนี้ 
  21.1 นโยบายการบัญชี 
    นโยบายการบัญชีไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 
  21.2 ความเส่ียงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา 

  บริษัทอาจเกิดความเส่ียงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา กรณีที่ คู สัญญาไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในสัญญา ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท 

  ความเส่ียงเก่ียวกับการกระจุกตัวของสินเช่ือ ซึ่งเกิดขึ้นจากลูกหนี้การคามีไมมาก เนื่องจาก
บริษัทมีลูกหนี้จํานวนมากรายและกระจายอยูทั่วไป 

  สําหรับสินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของสินทรัพย
ดังกลาวไดหักสํารองตาง ๆ เพื่อใหเปนราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยสํารองดังกลาวถือเปนมูลคา
สูงสุดของความเส่ียงที่จะเกิดจากการไมปฏิบัติตามสัญญา 

 
21.3 ความเส่ียงเก่ียวกับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน 
  ความเส่ียงที่จะเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจกอใหเกิดผลเสียหายแก

บริษัทในงวดปจจุบันและงวดตอ ๆ ไป บริษัทคาดวาจะสามารถบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นได 
เนื่องจากบริษัทไดมีการวางแผนและติดตามสถานการณอยูตลอดเวลา 

21.4 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
  บริษัทใชวิธีการและขอสมมติฐานดังตอไปนี้ ในการประมาณมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทาง

การเงิน 
  - สินทรัพยทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเทากับมูลคายุติธรรมโดยประมาณ 
  - หนี้สินทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเทากับมูลคายุติธรรมโดยประมาณ 

 
22. การบริหารจัดการทุน 
 

 วัตถุประสงคของบริษัทในการบริหารจัดการทุนนั้น บริษัทจะตองจัดใหมีโครงสรางทางการเงินที่เหมาะสม 
และการดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อกอใหเกิดผลตอบแทนแกผูถือหุนและผูมีสวนได
เสียอื่น 

 
23. การอนุมัติงบการเงิน 
 

 งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแลว เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559 
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สรุปสารสนเทศท่ีสําคัญ 
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
   

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน) เปดใหบริการเม่ือวันที่ 3 กันยายน 2524 ดําเนินกิจการเปน
โรงพยาบาลเอกชนระดับตติยะภูมิ (Tertiary Care) ขนาด 208 เตียง ดวยทุนจดทะเบียน 160 ลานบาท จดทะเบียนเปน
บริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพยเม่ือป 2537 ใหบริการรักษาพยาบาลดวยศูนยเฉพาะทางกวา 20 สาขา พรอมทีมบุคลากร
ทางการแพทยที่มีประสบการณ ทันสมัยดวยเคร่ืองมือและอุปกรณการแพทยที่มีประสิทธิภาพ ความพรอมของศูนยสงเสริม
สุขภาพ (Wellness Center) ดวยรถเอกซเรยระบบดิจิตอลแบบเคล่ือนที่ ใหบริการตรวจสุขภาพท้ังในและนอกสถานท่ี 
รถพยาบาลฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ลาสุดกับนวัตกรรมเพื่อการผาตัดแผลเล็กผานกลอง 3 มิติ “3D Full High Definition 
Laparoscopic Surgery” ยกระดับการบริการและเทคโนโลยีทางการแพทย เพื่อเสริมศักยภาพการรักษาพยาบาลใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 

บริษัทฯ ไดรับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล ดังนี้ 

 ระบบคุณภาพมาตรฐานอาหารสําหรับผูปวย GMP/HACCP ต้ังแตป 2550 

 ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA&HPH : Hospital Accreditation ต้ังแตป 2550 

 มาตรฐานคุณภาพหองปฏิบัติการทางการแพทย ISO 15189 ต้ังแตป 2550 

 ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล Joint Commission International(JCI) ต้ังแตป 2554 

 ระบบคุณภาพโรงพยาบาลที่มีการออกแบบระบบงานเพื่อการดูแลผูปวยที่มีคุณภาพ โดยอาศัยพื้นฐานทางวิชาการ 
มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เปนแบบอยางที่ดี ไดรับ Good Practice of Endometriosis ของการดูแลผูปวยโรคเย่ือ
บุมดลูกเจริญผิดที่(Endometriosis) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) ต้ังแตป 2554 

 มาตรฐานคุณภาพการจัดการดานพลังงาน  ISO 50001 : 2011 ต้ังแตป 2556 

 มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดดวยเคร่ืองไตเทียม จากคณะอนุกรรมการตรวจรับรอง 
มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดดวยเคร่ืองไตเทียม 
 

ผลงานเดนและความภาคภูมิใจของโรงพยาบาลนนทเวช  
1. รางวัลเกียรติยศโรงพยาบาลคุณภาพ Hospital Quality Award 2009, 2011, 2014 
      (Reward and Recognition for Highest Quality Hospital) โรงพยาบาลไดรับรางวัล Platinum 
       Award ดานการรักษาพยาบาลทางการแพทยและระบบบริการบริษัท อเมริกัน อินเตอรเนช่ันแนล 
      แอสชัวรรัน จํากัด (เอไอเอ)  
2. รางวัลเกียรติยศการบริการ การประสานงาน และการใหบริการตรวจสุขภาพยอดเย่ียม(AACP Best 

Customer Service Award 2008-2009, 2011 , AACP Most Admired Award 2011, Allianz Ayudhya 
Excellent Check Up Award 2013) จาก บมจ.อลิอันซ อยุธยา ประกันชีวิต 

3. รางวัลเกียรติยศโรงพยาบาลดีเย่ียมดานมาตรฐานการรักษาพยาบาลและการบริการ Good 
Provider Award 2005-2007 3 ปซอนจากบริษัทบูพาประกันสุขภาพ จํากัด (BUPA) 

4. รางวัลยอดเย่ียมดานความรวมมือระหวางองคกร (The Best of Network Co-Operation Award) ในโครงการ 
Muang Thai Life Assurance MODERN Hospital Award 2015 จาก บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต  
 

 



  61 

1.1 วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมองคกร  และเปาหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี ้
  วิสัยทัศน( Vision ) 

โรงพยาบาลนนทเวชจะเปนโรงพยาบาลครอบครัวช้ันนํา ที่มุงเนนการรักษาพยาบาลเฉพาะทางตติยภูมิ 
ตามมาตรฐานสากล เปนที่ยอมรับ และ ไดรับความไววางใจ จากผูรับบริการ 

 

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 
 

เปาหมายการดําเนินธุรกิจ   
บริษัทฯ มีเปาหมายขับเคล่ือนการพัฒนาท่ีย่ังยืนทั้งองคกร โดยมี 6 กลยุทธดังนี้ 

1. ดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย 
2. ดําเนินธุรกิจดวยพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและวิชาการอยางตอเนื่องโดยเทียบเคียง   
    ผลการรักษากับมาตรฐานสากล 
3. ดําเนินธุรกิจดวยความจริงใจ ใสใจ ใหใจ เขาใจ ดวยจิตวิญญาณแหงวิชาชีพ 
4. ดําเนินธุรกิจดวยความสําคัญกับพนักงานซ่ึงเปนทรัพยากรอันทรงคุณคาโดยดูแลและสงเสริมให 
    ทํางานอยางมีความสุข มีสุขภาพดี มีการเติบโตในหนาที่อยางภาคภูมิใจ 
5. ดําเนินธุรกิจโดยใชคุณธรรม และจิตวิญญาณเพื่อการดูแลผูปวย โดยการฝกสมาธิและเจริญสติ 
    รักษาจิต 
6. ดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคมโดยมีการบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และ 
    มีการจัดการส่ิงแวดลอมที่ดีในทุกกระบวนการทํางาน 

 
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 : ไดรับการรับรอง JCI Accreditation มีการปรับปรุงภูมิทัศน และโถงพักคอยบริเวณตอนรับ
ดานหนาโรงพยาบาลใหสวยงาม ทันสมัย  ปรับภาพลักษณใหการใหบริการสูสากล  พัฒนาศูนยหัวใจ
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โดยเพิ่มแพทยผูเช่ียวชาญทางดาน  Intervention และจัดซื้อเคร่ือง Cath Lab ที่มีเทคโนโลยีใหมลาสุด
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษา และศูนยมะเร็งเตานมเพิ่มแพทยผูเช่ียวชาญและชํานาญการทางดาน
มะเร็งและรังสีแพทยที่มีความเช่ียวชาญโดยเฉพาะและจัดซื้อเคร่ือง Digital Mammogram ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพสูง   

  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 

  บริษัทฯ รวมรณรงคเก่ียวกับการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม โดยเขารวมโครงการพัฒนา
ตอยอดการดําเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทย กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน ไปสูระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) เปนโรงพยาบาลและสถาน
ประกอบการแหงแรกในประเทศไทย ที่สามารถดําเนินการพัฒนาการจัดการพลังงานจนประสบผลสําเร็จ 
ไดรับการรับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน (ISO 50001)   

 ป2557 : ไดรับการรับรอง JCI Re-Accreditation ในเดือนพฤษภาคม และมีการพัฒนาการแพทยในสาขา
ตางๆ เชน ผาตัดหลอดเลือดสมองหรือโรคหัวใจ พัฒนาการรักษาโรคเรื้อรังเฉพาะทางแบบตติยภูมิดวย
มาตรฐานการรักษาสากล (Tertiary Care)   โดยเนนการรักษาแบบองครวม และมุงเนนการสงเสริมสุขภาพ  
การปองกันโรค การคัดกรอง การรักษาโรคและฟนฟูสภาพรางกายของผูปวยใหกลับคืนเปนปกติ    ใน
สวนที่ดินที่ติดกับโรงพยาบาล ขณะนี้บริษัทฯ อยูระหวางดําเนินการขออนุญาตกอสรางอาคาร
โรงพยาบาล  

 ป2558 : ไดนํานวัตกรรมเพื่อการผาตัดแผลเล็กผานกลอง 3 มิติ "3D Full High Definition Laparoscopic 

Surgery"  ยกระดับการบริการและเทคโนโลยีทางการแพทย เพื่อเสริมศักยภาพการรักษาพยาบาลใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองความตองการดานสุขภาพอยางครบวงจรภายใตคุณภาพมาตรฐานระดับ
สากล 

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 เปนโรงพยาบาลระดับตติยะภูมิ 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 2558 2557 2556 
 มูลคา % มูลคา % มูลคา % 
ผูปวยนอก 1,005.63 52.88 994.12 52.79 952.57 53.47 
ผูปวยใน 896.22 47.12 888.93 47.21 828.77 46.53 
รวม 1,901.85 100.00 1,883.05 100.00 1,781.34 100.00 
อัตราเพิ่ม(ลด)ของมูลคาการใหบริการ
รักษาพยาบาล 18.80 1.00 101.71 5.71 60.37 3.51 
 
 

             โครงสรางรายไดจําแนกตามประเภทการใหบริการ           
                  (หนวย : ลานบาท) 
ประเภทการใหบริการ 2558 2557 2556 
 รายได % รายได % รายได % 

คายา 550.94 28.97 562.85 29.89 542.86 30.47 
คาธรรมเนียมแพทย 426.18 22.41 418.87 22.24 388.80 21.83 
คาหองและบริการ 246.65 12.97 243.68 12.94 229.09 12.86 
คาเคร่ืองมือและอุปกรณแพทย 219.89 11.56 209.78 11.14 197.38 11.08 
คาตรวจวินิจฉัย 325.19 17.34 321.33 17.06 303.35 17.03 
คาอาหาร 22.47 1.18 21.30 1.13 20.59 1.16 
อื่น ๆ 110.53 5.81 105.24 5.60 99.27 5.57 
รวมทั้งส้ิน 1,901.85 100.00 1,883.05 100.00 1,781.34 100.00 
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ       
   โรงพยาบาลนนทเวช เปนโรงพยาบาลระดับตติยะภูมิ ขนาด 208 เตียง ใหบริการรักษาพยาบาลแบบสห
สาขาวิชาชีพ ครบทุกสาขา  โดยคณะแพทยและบุคลากรทางการแพทยที่เช่ียวชาญ  และมากดวยประสบการณ   พรอม
ทั้งอุปกรณทางการแพทยที่ทันสมัยครบวงจร   เปดใหบริการทั้งผูปวยนอกผูปวยในตลอด 24 ชั่วโมง   โดยมีการจัดต้ังศูนย
การแพทยเฉพาะทางและคลินิกรักษาโรคเฉพาะทางระบบ ดวยแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะโรค   และบริการหลักตางๆดังตอไปนี้ 

2.1.1 ผูปวยนอก มีหองตรวจ จํานวน 90 หอง ประกอบดวย ศูนยการแพทยเฉพาะทาง จํานวน 18 ศูนย 
คลินิกเฉพาะทาง 4 คลินิก  ดังนี้   

20 ศูนยการแพทย และ 6 คลินิกเฉพาะทาง 

 ศูนยเทคโนโลยีผาตัดแผลเล็ก (MIS)  ศูนยกระดูกและขอ 

 ศูนยสูตินรีเวช  ศูนยเด็กและวัยรุน 

 ศูนยผูมีบุตรยาก  ศูนยสรางเสริมสุขภาพ 

 ศูนยรักษเตานม  ศูนยหัวใจ 

 ศูนยผาตัดผานกลองทางนรีเวช  ศูนยเบาหวาน 

 ศูนยรักษามะเร็งทางนรีเวช  ศูนยสมองและระบบประสาท 

 ศูนยผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม  ศูนยรังสีและภาพเพื่อการวนิิจฉัย 

 ศูนยโรคระบบทางเดินปสสาวะ  คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก 

 ศูนยระบบทางเดินหายใจ  คลินิกสุขภาพใจ 

 ศูนยโรคระบบทางเดินอาหารและตับ  คลินิกลําไสใหญและทวารหนัก 

 ศูนยทันตกรรมปลอดเชื้อ  คลินิกอายุรกรรม 

 ศูนยฉุกเฉินหลอดเลือดสมองและหัวใจ  คลินิกโรคไต 

 ศูนยศัลยกรรม  คลินิกนมแม 
 

2.1.2 ผูปวยใน ประกอบดวยหองพักประเภทตางๆ ดังนี้ 

 หองคลอด  หองผาตัด 

 หอง ไอซียู  , ซีซียู และ เอ็นไอซียู  หองทารกแรกเกิด 

 หองเด่ียว  หองคู 

 หอง Deluxe  หอง VIP 
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2.1.3  บริการสนับสนุนตางๆ ดังนี้ 

 แผนกฉุกเฉิน  แผนกหองปฏิบัติการทางการแพทย 

 แผนกไตเทียม  แผนกกายภาพบําบัด 

 แผนกโภชนาการ/โภชนบําบัด  นนทเวชสหคลินิก 

 บริการตรวจสุขภาพนอกสถานท่ี  บริการรถพยาบาล รับ – สง ผูปวยตลอด 24ชม. 
 
2.2 การตลาดและการแขงขัน    

(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 
ดวยประสบการณกวา 34 ปทําใหโรงพยาบาลมีความเช่ือม่ันในกลุมพันธมิตรธุรกิจกวา 1,000 แหง โดยไดรับการ

ยอมรับจากบริษัทตางๆ เชน บริษัทประกันช้ันนํา รวมทั้งบริษัทคูสัญญาลูกคาช้ันนําระดับประเทศและตางประเทศที่ดําเนินงานใน
ประเทศไทย จากอุตสาหกรรมตาง  ๆ เชน อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมการ
บิน และอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม เปนตน   

โรงพยาบาลไดเพิ่มชองทางการจัดจําหนายอยางตอเนื่อง รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการยอมรับกลุม
ลูกคาใหหลากหลายมากขึ้น  
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โรงพยาบาลมีสัดสวนของการใหบริการ  ดังนี ้
  สัดสวนการใหบริการแกลูกคาแตละประเภท 

           (หนวย : ลานบาท) 
 2558 % 2557 % 2556 % 

รายไดจากบริษัทที่ทําสัญญากับทาง
โรงพยาบาล 659.03 34.65 614.75 32.64 571.09 32.06 
รายไดจากลูกคาทั่วไป 1,242.82 65.35 1,268.30 67.35 1,210.25 67.94 
รายไดรวม 1,901.85 100.00 1,883.05 100.00 1,781.34 100.00 
   

                   (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 ประสบการณในการใหบริการมีผลกับความนาเช่ือถือของโรงพยาบาล ใน
ปจจุบันการใหบริการของโรงพยาบาลรัฐมีการพัฒนาบริการเทียบเทากับบริการของโรงพยาบาลเอกชน ทําใหโรงพยาบาล
ตองเผชิญกับคูแขงทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและโรงพยาบาลเอกชน  

โรงพยาบาลนทเวชมีแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อเสริมสรางขอไดเปรียบและรองรับสภาวะการแขงขันสูง
ของอุตสาหกรรมและความตองการที่เปล่ียนแปลงของลูกคาดังนี้ 
  1. มุงสงเสริมการเปนโรงพยาบาลครอบครัวช้ันนําทั้งดานภาพลักษณ และบริการ เนื่องจาก บริษทัเปด

ใหบริการมากวา 30ป เปนที่รูจักกลุมลูกคา มีฐานลูกคาครอบคลุมทุกชวงอายุ    
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  2.  มุงพัฒนาการรักษาในโรคที่มีลักษณะเฉพาะทางและซับซอนมากย่ิงขึ้น และตอยอดการรับรอง
คุณภาพรายโรค ทั้งในประเทศและตางประเทศ เชน มาตรฐาน JCI และ HA รายโรค รวมทั้งนําเทคโนโลยีทางการ
รักษาพยาบาลที่ทันสมัยมาเพื่อเพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาล 

        3. มุงพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยการรักษาระดับคุณภาพมาตรฐานสากล (JCI) รวมทั้งมาตรฐาน
ระดับประเทศ (HA)และ มาตรฐานคุณภาพหองปฏิบัติการ (ISO 15189 :2007) และมาตรฐานระบบคุณภาพอาหารสําหรับ
ผูปวย  GMP/HACCP  

  4. ขยายพื้นที่การใหบริการเน่ืองจากทําเลที่ต้ังของบริษทั ต้ังอยูบนถนนงามวงศวาน ซึ่งเปนศูนยกลาง
ของชุมชน มีอัตราการเติบโตของชุมชนและที่อยูอาศัยในพื้นที่ใกลสูง ติดหางสรรพสินคาขนาดใหญ ใกลกับสถานที่ราชการ  
รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ   

           5. มีการบริหารความเส่ียงดานทรัพยากรบุคคล ทําใหสามารถวางแผนทรัพยากรเพือ่รองรับการ 
เติบโต และการโยกยายบุคลากรทางสายวิชาชีพ ทําใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีปริมาณเพียงพอตอการขยายตัวและ
ใหบริการ 
 

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 
    การจัดใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑเพื่อจัดจําหนาย ประกอบดวยปจจัยที่สําคัญ  2   ประการ คือ 

(1) การจัดหาทีมแพทยและพยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาของโรค เพื่อสามารถใหบริการแก
ผูปวยไดอยางทั่วถึง  แพทยและพยาบาลทุกทานลวนมีคุณสมบัติครบถวน และผานการคัดเลือกจากองคกรแพทย 

 
กําลังการใหบริการเต็มที่และปริมาณการใหบริการจริง 

 

 2558 2557 2556 

กําลังการใหบริการเต็มที ่(ขณะนี้)    
ผูปวยใน (180 เตียง) 65,700 65,700 54,750 
ผูปวยนอก (2,000 คนตอวัน)  730,000 730,000 730,000 

 
 2558 2557 2556 

ปริมาณการใหบริการจริง    
ผูปวยใน (เตียง) 46,090 45,081 44,402 
ผูปวยนอก (คน) 588,682 600,363 589,899 

 
 

 2558 2557 2556 

การใชกําลังการใหบริการผูปวยใน    
ผูปวยใน (%) 70.15 68.62 81.10 
ผูปวยนอก (%) 80.64 82.24 80.81 
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      (2) การจัดหาวัตถุดิบและผูจําหนายวัตถุดิบ(Suppliers) 
   (ก) วัตถุดิบไดแก ยา เวชภัณฑ และวัสดุส้ินเปลืองตางๆ ที่ใชในการรักษาพยาบาล 
         (หนวย : ลานบาท) 

 2558 2557 2556 

การส่ังซื้อภายในประเทศ 478.28 474.77 515.65 
การส่ังซื้อภายนอกประเทศ - - - 

รวม 478.28 474.77 515.65 
     
     การส่ังซื้อวัตถุดิบ จําพวก ยา เวชภัณฑ และวัสดุส้ินเปลืองตางๆ ที่ใชในการรักษาพยาบาล เปนการส่ังซื้อจาก

ผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายภายในประเทศท้ังส้ิน โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการพจิารณาการนําเขามาใชในโรงพยาบาล  
 
    (ข) การกําจัดวัตถุดิบที่ใชแลว 
  บริษัทฯ มีการคัดแยกวัตถุดิบที่ใชแลว เปนขยะrecycle ขยะท่ัวไป และขยะอันตราย ซึ่งขยะอันตรายจะจําแนกเปน 

3 กลุม คือ ขยะติดเช้ือ ขยะสารเคมี ขยะมีคม  โดยสํานักงานเทศบาลนนทบุรีเขามารับขยะทั่วไปและขยะอันตรายทุกวัน เพื่อนําไป
กําจัดทําลาย ทั้งนี้เพื่อใหการจัดการวัตถุดิบที่ใชแลวมีความปลอดภัยตอชุมชนและรักษาส่ิงแวดลอม 

     สถิติจํานวนน้ําหนักขยะในแตละป ดังนี้ 

ลําดับ รายการ ป 58 ป 57 ป 56 

1 ขยะท่ัวไป (กก.) 255,011 318,389 246,841 

2 ขยะอันตราย (กก.) 143,677 125,761 116,890 

จํานวนน้ําหนักรวม (กก.) 398,688 444,150 363,731 

จํานวนผูปวยนอก (คน) 588,682 600,363 589,899 

สัดสวนจํานวนน้ําหนักขยะตอจํานวนผูปวย(กก./คน) 0.68 0.74 0.62 
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ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกจิ  
                      บริษัทมีสินทรัพยรวมสุทธิ  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2558  จํานวน  1,806.53 ลานบาท ถือเปนสินทรัพยถาวร
ที่ใชในการประกอบธุรกิจทั้งส้ินจํานวน  1,343.76 ลานบาท คิดเปนรอยละ  74.38  ของสินทรัพยรวม  โดยมีรายละเอียด 
สินทรัพยถาวรหลักที่บริษัทใชในการประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
 

         (1) ที่ดิน มีมูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เทากับ 575.21 ลานบาท ประกอบดวย                      
ประเภท/ 

ลักษณะทรัพยสิน 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลคา 
 (ลานบาท) 

ภาระผูกพัน 

1.ที่ดิน  6 แปลง 
รวมเนื้อที่ 4 ไร 3 งาน 80 ตารางวา 
ที่ต้ัง 30/8 ถนนงามวงศวาน ตําบลบางเขน 
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

บริษัทเปนเจาของ 7.87 ลบ. คํ้าประกันเงินกูระยะยาว 
วงเงิน 400 ลานบาท กับ 
สถาบันการเงินแหงหนึ่ง  

2.ที่ดิน  2 แปลง 
รวมเนื้อที่ 2 งาน 38 ตารางวา 
ที่ต้ัง ถนนงามวงศวาน ตําบลบางเขน อําเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี 

บริษัทเปนเจาของ 12.96 ลบ. ไมมีภาระผูกพัน   

3.ที่ดิน  5 แปลง 
รวมเนื้อที่ 7 ไร 2 งาน 38 ตารางวา 
ที่ต้ัง 68/888 ถนนรัตนาธิเบศร ตําบลบาง
กระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

บริษัทเปนเจาของ 197.47 ลบ. ไมมีภาระผูกพัน   

4.ที่ดิน  4 แปลง 
รวมเนื้อที่ 4 ไร 1 งาน 33.7 ตารางวา 
ที่ต้ัง ถนนงามวงศวาน ตําบลบางเขน อําเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี 

บริษัทเปนเจาของ 356.91 ลบ. ไมมีภาระผูกพัน 

    
 (2) อาคารและส่ิงปลูกสรางโรงพยาบาล ประกอบดวย อาคาร 6 ชั้นและอาคาร 16 ชั้น มีมูลคาสุทธิหลังหัก 
คาเส่ือมราคาสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เทากับ 413.16 ลานบาท  
 (3)  เคร่ืองมือและอุปกรณทางการแพทย มีมูลคาสุทธิหลังหัก คาเส่ือมราคาสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 เทากับ 224.38 ลานบาท  
 (4)   สินทรัพยถาวรอื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุ  มีมูลคานอยกวารอยละ 10 ของสินทรัพยรวมของบริษัท 
มูลคาสินทรัพยถาวรอื่นๆสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เทากับ 139.87 ลานบาท 
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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  
ธุรกิจโรงพยาบาลและการใหบริการทางการแพทยมีการแขงขันสูงทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน  

ทุกแหงตางพัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง  ความเส่ียงที่ผูรับบริการจะเปล่ียนไปใชบริการโรงพยาบาลอื่นดังนั้นบริษัทฯ 
จึงตองคงไวซึ่งความเปนโรงพยาบาลช้ันนําที่มีคุณภาพการใหบริการดีเย่ียม ดังนั้นโรงพยาบาลจึงเขมงวดกับระบบการ
รักษาพยาบาล โดยนําระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล   Hospital Accreditation (HA), ระบบคุณภาพมาตรฐาน
โรงพยาบาล JCI(USA), มาตรฐานคุณภาพหองปฏิบัติการ ISO 15189, ระบบคุณภาพอาหาร  ระดับสากล  GMP/HACCP 
และมาตรฐานวิชาชีพตางๆ ทางการแพทยอยางตอเนื่อง   จัดหาเทคโนโลยีทางการแพทยที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใหบริการ   พัฒนาบุคลากรทางการแพทยใหมีความรู  ความสามารถและพัฒนาการใหบริการที่เปนเลิศ (Excellent 
Services )เพื่อสรางความประทับใจและความพึงพอใจอยางสูงสุดใหผูรับบริการ         
 

  ปจจัยเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย 
   ในอนาคตหากบริษัทฯ มีหนี้สินทางการเงิน ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยอาจสงผลกระทบตอตนทุน
ทางการเงินของบริษัท บริษัทจะดําเนินการปองกันความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย โดยการใชเคร่ืองมือทาง
การเงินและการจัดหาแหลงเงินทุนที่เหมาะสมกับภาวะตลาดในขณะน้ัน 
 
 ปจจัยความเส่ียงดานบุคลากรทางการแพทย  

  ความรูความสามารถและความเพียงพอ ของบุคลากรทางการแพทยในสาขาวิชาชีพตางๆ มีความสําคัญตอ
คุณภาพของการใหบริการรักษาพยาบาลอยางย่ิง  
                      บริษัทฯ จึงใหความสําคัญในการสรรหา  พัฒนาและธํารงรักษาบุคลากรที่มีความรู  ความสามารถและมีผล
การปฏิบัติงานดี   จึงมีการปรับปรุงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล โดย 

         1. พัฒนากระบวนการสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติ    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 (ประเทศไทย) จํากัด 
 ที่ต้ัง   :  93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท   : 0 2009-9000  
โทรสาร   : 0 2009-9991  
SET Contact center  : 0 2009-9999 
Website                : http://www.set.or.th/tsd 
E-mail   : SETContactCenter@set.or.th  
 
 
 
 
 
 



  75 

ชื่อสํานักงาน :  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 ที่ต้ัง  :  เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400   
 โทรศัพท  :  0-2009-9000  
 โทรสาร  :  0-2009-9991 

Set Contact Center:  0-2009-9999 
E-mail  :  SETContactCenter@set.or.th 
Website  :  http://www.set.or.th 
 
ชื่อสํานักงาน :  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

 ที่ต้ัง  :  333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
 โทรศัพท  :  1207 หรือ 0 -2695- 9999 
 โทรสาร  :  0- 2695- 9660 

E-mail  :  info@set.or.th 
Website  :  http://www.sec.or.th 
 

 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 
             รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 

               (ก) รายชื่อผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ประกอบดวย 
  

                               ช่ือ – สกุล จํานวนหุน % ของจํานวนหุน
ทั้งหมด 

1. นางสาวประพิชญา  พรมมาส    73,486,800            45.929 

2. นายภาโณตม                 พรมมาส 11,430,000 7.144 

3. นพ.พรมพันธ                  พรมมาส  9,670,000 6.044 

4. นางปทมา พรมมาส 6,000,000 3.750 

5. นายลพชัย               แกนรัตนะ 1,500,000 0.938 

6. นพ.สราวุฒิ  สนธิแกว 1,332,000 0.833 

7. นายปราเสริฐ                ปราสาททองโอสถ 1,258,000 0.786 

8. นายอนุชิต  ศิริพัฒน 1,100,000 0.688 

9. นายอานันท  ศิริพัฒน 1,100,000 0.688 

10. นางอุษณีย  สิงคาลวณิช 1,100,000 0.688 

 รวมทั้งส้ิน 107,976,800 67.486 
               

              (ข) กลุมผูถือหุนรายใหญที่มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของบริษัท
อยางมีนัยสําคัญ 

 
ช่ือ-สกุล ตําแหนง จํานวนหุน % ของจํานวน

หุนทั้งหมด 
1.นางสาวประพิชญา  พรมมาส 
 

ผูชวยผูอํานวยการโรงพยาบาล 
(ต้ังแตวันที่  6 มี.ค. 2558)   

73,486,800 45.929 

2.นพ.พรมพันธ           พรมมาส กรรมการและ ประธานเจาหนาที่บริหาร 9,670,000 6.044 
3.นางปทมา                พรมมาส ประธานกรรมการ (ต้ังแตวันที่  6 มี.ค. 

2558) และรองประธานเจาหนาที่บริหาร 
6,000,000 3.750 

4.นายลพชัย              แกนรัตนะ   กรรมการ 1,500,000 0.938 
รวม  90,656,800 56.661 
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6.   นโยบายการจายเงินปนผล 
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลตอบแทนใหผูถือหุนรอยละ 60 ของกําไรสุทธิของปนั้น ๆ 
ขอมูลการจายเงินปนผลยอนหลัง 3 ป ดังนี้ 
 

ป จายเงินปนผลสําหรับผลการ

ดําเนินงาน 

กําไรสุทธิ/หุน

(บาท/หุน) 

รอยละของกําไร

สุทธิที่จาย 

จายเงินปนผล/หุน

(บาท/หุน) 

วันที่จายเงนิปนผล 

2558 เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2557 1.66  60.29 1.00  25 พฤษภาคม 2558 

2557 เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2556 1.51  60.36 0.91  23 พฤษภาคม 2557 

2556 เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม  2555 1.54  60.39 0.93  23 พฤษภาคม 2556 

หมายเหตุ :  มูลคาหุนละ 1 บาท  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  81 

7. โครงสรางการจัดการ  
โครงสรางการจัดการของบริษัทประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย คือ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยมีแผนผังองคกรของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 
2558 ดังนี้ 

โครงสรางบรรษัทภิบาลของบริษัท   
 

 
 

                                                                                                                            แตงตั้ง ถอดถอน และกําหนดคาตอบแทน                                             
                      

สรางผลตอบแทนและเพ่ิมมูลคาในระยะยาว 

. 
 
 
 

         แตงตั้ง ถอดถอน และกาํกับดูแล 
     
                    รายงานผลการดําเนินงาน 

 
 
                                                         

 
                                                                                                              

  
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ใหความเปนธรรม และสนับสนุน สงเสริมใหเกดิความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน 

 
 

คณะกรรมการ 
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน (เริม่ 24 ก.พ.2559) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

แผนกตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

รองประธานเจาหนาที่บริหาร 

ผูอํานวยการโรงพยาบาล 

ผูอํานวยการการแพทย 
 

ผูชวยผูอํานวยการโรงพยาบาล                      
(สายพัฒนาธุรกิจและบริหารกลยุทธทรัพยากรมนุษย) 

ผูชวยผูอํานวยการโรงพยาบาล                  
(สายพัฒนาคุณภาพและบริการการแพทย) 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล             
(สายบริหารการเงินและระบบสนับสนุน) 

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน 

ผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
(เริ่ม 24 ก.พ.2559) 
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7.1 คณะกรรมการบริษัท 
โครงสรางคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 12 คน และมี

กรรมการอิสระอยางนอย 1/3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด แตไมนอยกวา 3 คน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กรรมการบริษัทมีจํานวน 10 คน แบงเปน 
กรรมการที่เปนผูบริหาร       4 คน  
กรรมการที่มิไดเปนผูบริหาร 6 คน โดยมีกรรมการอิสระ 6 คน  
 

รายชื่อ ตําแหนง 
วันจดทะเบียนแตงตั้ง 

เปนกรรมการของบริษัทฯ 

1. นางปทมา  พรมมาส ประธานกรรมการ   
กรรมการ 

6 มีนาคม 2558 
29 กันยายน 2536 

2. นายลพชัย  แกนรัตนะ กรรมการ 
ประธานกรรมการ (ลาออก 6 มี.ค. 2558) 

6 มีนาคม 2558 
29 กันยายน 2536 

3. นพ.พรมพันธ  พรมมาส กรรมการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน (เร่ิม 24 ก.พ.2559) 

29 กันยายน 2536 

4. นางพรอมพรรณ  ศิริพัฒน กรรมการอิสระ  และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน (เร่ิม 24 ก.พ.2559) 

29 กันยายน 2536 

5. นพ.สราวุฒิ  สนธิแกว  กรรมการอิสระ   กรรมการบรรษัทภิบาล และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
(เร่ิม 24 ก.พ.2559) 

29 กันยายน 2536 

6. ดร.กมเลศน  สันติเวชชกุล  กรรมการอิสระ  และประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล (เร่ิม 24 ก.พ.2559) 

29 กันยายน 2536 

7. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  

13 พฤษภาคม 2552 

8. นพ.จรูญ  ไชยโรจน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 29 กันยายน 2536 
9. นพ.วิรุณพร  พรหมพงศา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ             29 กันยายน 2536 
10. น.ส.ประพิชญา พรมมาส กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาล 

(เร่ิม 24 ก.พ.2559) 
29 เมษายน 2558 

 
กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ นายลพชัย  แกนรัตนะ  นพ.พรมพันธ  พรมมาส และ 

 นางปทมา พรมมาส โดยกรรมการสองในสามนี้ ลงลายมือชื่อรวมกัน  และประทับตราสําคัญของบริษัท 
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 
1. บริหารกิจการของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค  และขอบังคับของบริษัท    ปฏิบัติ 

ตามมติของที่ประชุมผูถือหุนดวยความซ่ือสัตยสุจริต  ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท  และรับผิดชอบตอผูถือหุน
อยางสม่ําเสมอโดย 

 การปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care) 

 การปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต (Duty of Loyalty) 

 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและ 
มติที่ประชุมผูถือหุน (Duty of Obedience) 

 การเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส ตรวจสอบได และทันเวลา 
(Duty of Disclosure) 

2. กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ นโยบายและทิศทางการดําเนินงานของ 
บริษัท  โดยมีการทบทวนและอนุมัติเปนประจําทุกป   กํากับดูแล  ใหฝายจัดการดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3. ติดตามการดําเนินกิจการของบริษัทตลอดเวลา  และรับรูถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดในสัญญาท่ี
เก่ียวของกับบริษัท  เพื่อใหการดําเนินกิจการของบริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิผล 

4. จัดใหมีการประชุมผูถือหุน  และปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียน  
เพื่อใหการประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความโปรงใส  ชอบธรรม  และเปนประโยชนตอผูถือหุนทุกฝาย 

5.  รับผิดชอบตอรายงานขอมูลทางการเงินของบริษัท และขอมูลทั่วไป ตอผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปอยางถูกตอง 
ครบถวนและโปรงใส 

6.   กํากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจ ติดตามใหมีการปฏิบัติ และ
เปนแบบอยางในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ 

7. สงเสริมใหพนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล  จริยธรรม
ธุรกิจและนโยบายตอตานคอรรัปชันของบริษัท พรอมทั้งกํากับดูแลใหมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่
เหมาะสม เพื่อลดความเส่ียงดานการทุจริตและการใชอํานาจอยางไมถูกตอง รวมทั้งปองกันการกระทําผิดกฎหมาย 

8. ดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทั้งรายใหญและรายยอยตามสิทธิอยางเปนธรรม ตลอดจนสงเสริมใหผูถือหุน
สามารถใชสิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชนของตนและไดรับขาวสารอยางถูกตองครบถวน โปรงใส ตรวจสอบได และ
ทันเวลา 

9. ตระหนักถึงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติตอผูถือหุนและผูมี
สวนไดเสียอื่น อยางเปนธรรมและโปรงใส กํากับดูแลใหมีกระบวนการและชองทางในการรับและจัดการกับขอรองเรียนของผู
ที่ประสงคจะแจงเบาะแสหรือผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางชัดเจน และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียทุกฝายสามารถติดตอ/
รองเรียนในเร่ืองที่อาจเปนปญหากับคณะกรรมการไดโดยตรง 

10.พิจารณาแผนพัฒนาผูบริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผูจัดการใหญ และกํากับดูแลใหมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเปนประจําทุกป และมีระบบการกําหนดคาตอบแทนแก
ผูบริหารระดับสูงที่เหมาะสม สอดคลองกับผลการดําเนินงานเพื่อกอใหเกิดแรงจูงใจทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 
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11. ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป โดยใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เปน 3 แบบ คือประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole) ประเมินตนเองเปนรายบุคคล (Self-
Assessment) รวมทั้ง ติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยเพื่อพิจารณารวมกันใน
คณะกรรมการบริษัท 

12. กํากับดูแลใหมีกระบวนการสรรหาและเลือกต้ังบุคคลเปนกรรมการบริษัทอยางโปรงใส และมีการกําหนด
คาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยอยางเหมาะสม 

13. พัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เขาอบรมหรือเขารวมในหลักสูตรที่เก่ียวของกับ
การปฏิบัติหนาที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องในการปฏิบัติหนาที่
คณะกรรมการบริษัทอาจขอคําปรึกษาจากท่ีปรึกษาอิสระภายนอกหรือผูเช่ียวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นวามีความจําเปน
และเหมาะสม 

 
บทบาทหนาที่ของประธานกรรมการ 
 ประธานกรรมการมีหนาที่ดังตอไปนี้  
 1. พิจารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมกับประธานเจาหนาที่บริหารและดูแลให
กรรมการบริษัทไดรับขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน ชัดเจน และทันเวลากอนการประชุม เพื่อใหกรรมการบริษัทสามารถ
ตัดสินใจไดอยางเหมาะสม 
 2. เปนผูนําของคณะกรรมการบริษัท และเปนประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
  2.1 ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ขอบังคับของบริษัท และกฎหมาย 
  2.2 จัดสรรเวลาอยางเพียงพอ และสงเสริมใหกรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
                                   ไดอยางเต็มที่ เปนอิสระ และใชดุลยพินิจอยางรอบคอบ โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 
          อยางครบถวน 
  2.3 สรุปมติที่ประชุมและส่ิงที่จะตองดําเนินการตอไปอยางชัดเจน 
 3. เปนผูนําในการประชุมผูถือหุนใหเปนไปตามระเบียบวาระ ขอบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรร 
เวลาใหเหมาะสม รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นอยางเทาเทียมกันและดูแลใหมีการตอบขอซักถามของ 
ผูถือหุนอยางเหมาะสมและโปรงใส 

4.สนับสนุนและเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ 
(Code of  Conduct)  ของบริษัท 

 5. เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางคณะกรรมการบริษัทกับฝายบริหาร และสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ 
ของประธานเจาหนาที่บริหารและฝายบริหารตามนโยบายของบริษัท 
 6. กํากับดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและการบริหารจัดการอยางโปรงใสในกรณีที่มีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน 
 7. กํากับดูแลใหคณะกรรมการบริษัทมีโครงสรางและองคประกอบที่เหมาะสม 

8. กํากับดูแลใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดตางๆ และ 
กรรมการบริษัทแตละคน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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 9. กํากับดูแลใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัท
รายบุคคล ประธานกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ เพื่อนําผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ และเสริมสรางความรู
ความสามารถของกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ 
การแตงตั้งกรรมการบริษัทและองคประกอบ  สรุปรายละเอียดไดดังนี้ 
 1. มีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
ตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร 
 2. ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงต้ังกรรมการ ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาเปนผูคัดเลือก และเสนอช่ือบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม    ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวดังนี้ 
  2.1 ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

2.2 ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ 2.1 เลือกต้ังบุคคลเดียว   หรือหลายคน
เปนกรรมการก็ได 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 
 

วาระการดํารงตาํแหนงกรรมการบริษัท 
 จํานวนปที่ดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท ขอบังคับของบริษัทไดกําหนดจํานวนปที่ดํารงตําแหนงในแตละวาระของ
กรรมการบริษัทเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 โดยในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 
กรรมการบริษัทตองออกจากตําแหนงจํานวน 1 ใน 3  กรรมการบริษัทที่จะตองออกจากตําแหนงนั้นใหกรรมการบริษัทที่อยูใน
ตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง  ปจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งส้ิน จํานวน 10 คน อยางไรก็ตามกรรมการบริษัทซ่ึงพน
จากตําแหนงตามวาระอาจไดรับเลือกต้ังกลับเขามาเปนกรรมการใหมได 
 
นโยบายการดํารงตําแหนงในสถาบันภายนอกบริษัทของกรรมการบรษัิทและผูบริหารระดับสูง 

การกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดํารงตําแหนงกรรมการคณะกรรมการบริษัทไดกําหนด
นโยบายการกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดํารงตําแหนงกรรมการ เพื่อใหบริษัทไดรับประโยชน
สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาสาหรับการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึง
กําหนดเปนนโยบายใหกรรมการบริษัทดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนรวมไมเกิน 5 บริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีแนวปฏิบัติ
ในกรณีประธานเจาหนาบริหารและผูบริหารระดับสูงจะเขาดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น โดยจะมีการเสนอเร่ืองการ
ดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ 
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นโยบายและแนวปฏิบัติการเปนกรรมการในสถาบันภายนอกบริษัทของผูบริหารระดบัสูง 
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายใหประธานเจาหนาที่ ผูบริหารระดับสูงและฝายจัดการของบริษัทสามารถ

เปนกรรมการในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทยอย และบริษัทรวม หรือใชเวลาของบริษัททางานในสถาบันภายนอกไดใน 3 กรณี
ดังนี้ 

(1) การเขารวมเปนกรรมการในองคกรของภาครัฐซึ่งไมไดต้ังขึ้น เพื่อผลประโยชนของพรรคการเมือง และเปนการ
ใหความชวยเหลือแกทางราชการซึ่งจะเปนประโยชนตอสวนรวม 

(2) การเขารวมเปนกรรมการในองคกรของเอกชนท่ีต้ังขึ้นเพื่อประโยชนสวนรวม เชน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย หอการคาไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ 

(3)การเขารวมเปนกรรมการในองคกรภาคเอกชนท่ีต้ังขึ้นเพื่อการคาและไมขัดกับผลประโยชนของบริษัท และไมใช
เวลาอันจะเปนผลเสียแกบริษัท 

ทั้งนี้ใหประธานเจาหนาที่บริหารและ ผูบริหารระดับสูงเสนอขออนุมัติการเขาดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
หรือสถาบันภายนอกจากคณะกรรมการบริษัท และในกรณีของผูบริหารระดับสูงใหเสนอขออนุมัติตามอํานาจดําเนินการของ
บริษัท โดยใหพิจารณาตามเจตนารมณของบริษัทที่มุงใหพนักงานทุมเทและต้ังใจทํางาน ตลอดจนอุทิศเวลาการทํางาน
ใหกับบริษัทอยางเต็มที่ รวมทั้งปฏิบัติตามแนวจรรยาบรรณเร่ืองความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัทที่พนักงานจะไม
ประกอบกิจการอยางใดอยางหน่ึงที่เปนหรืออาจเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท อนึ่งการพิจารณาอนุมัติใหผูบริหาร
ระดับสูงเปนกรรมการหรือใชเวลาของบริษัททางานใหกับสถาบัน/บริษัทภายนอก เปนดุลยพินิจของบริษัทที่จะพิจารณาตาม
ความเหมาะสมเปนกรณีๆไป ซึ่งบริษัทไดส่ือสารใหผูบริหารระดับสูงที่เก่ียวของทราบโดยทั่วถึงกันดวยแลว 

 
 

7.2 ผูบริหาร 
                      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีผูบริหารจํานวน 5 คน ดังนี ้ 
รายชื่อ ตําแหนง 

1.  นพ.พรมพันธ  พรมมาส ประธานเจาหนาที่บริหาร/ผูอํานวยการโรงพยาบาล 
2.  นางปทมา  พรมมาส รองประธานเจาหนาที่บริหาร /   รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  
3.  นางสาวประพิชญา พรมมาส  ผูชวยผูอํานวยการโรงพยาบาล (แตงต้ังวันที่ 6 มี.ค.2558) 
4.  นพ.อุดม เชาวรินทร ผูอํานวยการการแพทย (เร่ิม 19 ต.ค.2558) 
5.  นางสาวสุรีย  ศังกรพานิช ผูจัดการอาวุโสสายงานบัญชีการเงิน เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ 

        

7.3 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังเลขานุการบริษัท เพื่อทําหนาที่ดูแลและจัดการการประชุมของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ การประชุมผูถือหุน รวมทั้งจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถือ
หุน รายงานประจําป และจัดเก็บเอกสารตามท่ีกฎหมายกําหนด  

นอกจากนี้ ยังชวยใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารเก่ียวกับกฎเกณฑตางๆ ที่เก่ียวของกับการเปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
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คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังนางสาว  สุรีย  ศังกรพานิช    ดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท ต้ังแตวันที่ 11 
สิงหาคม 2551 

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทมีดังนี้ 
 1. ใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการเก่ียวกับขอกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ของบริษทั และ 
     ติดตามใหมีการปฏิบัติตามอยางถูกตอง และรายงานการเปล่ียนแปลงที่มีสาระสําคัญตอกรรมการ 
 2. จัดการประชุมผูถือหุน และประชุมคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย   
   3. บันทึกรายงานการประชุมรวมทั้งติดตามใหมีปฏิบัติตามมติที่ประชุมทั้งการประชุมผูถือหุนและการประชุม  
                     คณะกรรมการบริษัท 
 4. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนที่รับผิดชอบตอหนวยงานกํากับดูแลของบริษัท 
 5. ติดตอและส่ือสารกับผูถือหุน 
    6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท 
 
7.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
     7.4.1 คาตอบแทนกรรมการ 

7.4.1.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน (ปจจุบันเปนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เร่ิม 24 

ก.พ.2559) ไดกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ จากขนาดธุรกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดย
เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่มีมูลคาตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกลเคียง
กับบริษัทฯ และผลการดําเนินงานในแตละปเพื่อนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทกอนนําเสนอที่ประชุมใหญ
สามัญผูถือหุนอนุมัติ 

(1) คาตอบแทนประจํา 
รายการ ป 2558 ป 2557 ป 2556 

คาตอบแทนกรรมการบริษัท    

- คาตอบแทนกรรมการบริษัท (บาท) 2,654,000 2,412,000 2,458,800 

- คาเบี้ยประชุม (บาท/คน/คร้ัง) 10,000 7,000 7,000 

- สิทธิประโยชนอื่น -ไมมี- -ไมมี- -ไมมี- 

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ    

- ประธานกรรมการตรวจสอบ(บาท) 300,000 240,000 240,000 

- กรรมการตรวจสอบ(บาท/คน) 120,000 120,000 120,000 

- คาเบี้ยประชุม (บาท/คน/คร้ัง) -ไมมี- -ไมมี- -ไมมี- 

-  สิทธิประโยชนอื่น -ไมมี- -ไมมี- -ไมมี- 

คาตอบแทนคณะกรรมการสรรหา    

- คาเบี้ยประชุม (บาท/คน/คร้ัง) 10,000 -ไมมี- -ไมมี- 

คาตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน    

- คาเบี้ยประชุม (บาท/คน/คร้ัง) 10,000 -ไมมี- -ไมมี- 
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รายละเอียดคาตอบแทนที่กรรมการไดรับเปนรายบุคคลในป 2558 เปนดังนี ้

รายชื่อ 
 

ตําแหนง 
 

คาตอบแทนกรรมการ  
คาตอบแทน

รายป 
คาเบ้ีย
ประชุม  

สิทธิ
ประโยชนอ่ืน 

รวม 

1.  นายลพชัย  แกนรัตนะ ประธานกรรมการ 265,400 41,000 -ไมมี- 306,400 
2.  นางปทมา  พรมมาส รองประธานกรรมการ  และ

กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
265,400 61,000 -ไมมี- 326,400 

3.  นพ.พรมพันธ  พรมมาส กรรมการ และกรรมการสรรหา 265,400 61,000 -ไมมี- 326,400 
4.  นางพรอมพรรณ  ศิริพัฒน กรรมการ  และประธาน

กรรมการสรรหา 
265,400 61,000 -ไมมี- 326,400 

5.  นพ.สราวุฒิ  สนธิแกว กรรมการ 265,400 61,000 -ไมมี- 326,400 
6.  ดร.กมเลศน  สันติเวชชกุล กรรมการอิสระ  และกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทน 
265,400 61,000 -ไมมี- 326,400 

7.  ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ  

505,400 61,000 -ไมมี- 566,400 

8.  นพ.จรูญ  ชัยโรจน  กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบและประธาน
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

385,400 61,000 -ไมมี- 446,400 

9.  นพ.วิรุณพร  พรหมพงศา กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบและ                           
กรรมการสรรหา 

385,400 61,000 -ไมมี- 446,400 

10.นางสาวประพิชญา พรมมาส 
(เร่ิมเปนกรรมการเมื่อวันที่  
29 เมษายน 2558) 

กรรมการ 265,400 50,000 -ไมมี- 315,400 

รวม  3,134,000 579,000 -ไมมี- 3,713,000 

 
7.4.1.2 คาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน และสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ 

-ไมมี- 
 

      7.4.2 คาตอบแทนผูบริหาร 
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน (ปจจุบันเปนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

เร่ิม 24 ก.พ.2559)จะเปนผูพิจารณากําหนดจํานวนและรูปแบบการจายคาตอบแทนของกรรมการ โดยพิจารณาจากผล
ประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการ ผลสําเร็จทางธุรกิจตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆในตลาดหลักทรัพย 
เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติสําหรับผูบริหารระดับสูง ประธานกรรมการมอบหมายให
ประธานและรองประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูพิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดคาตอบแทนเปนรายบุคคลจากผล
การบริหารงานของผูบริหารแตละทาน ทั้งนี้การปรับอัตราเงินเดือนและโบนัสประจําป ซึ่งจะสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ
และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
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 7.4.2.1  คาตอบแทนผูบริหารที่เปนตัวเงิน 
  (1) คาตอบแทนของผูบริหาร  
 ในป 2558 บริษัทฯไดจายคาตอบแทน ประกอบดวยเงินเดือนและโบนัส ใหกับผูบริหารจํานวน   
5  ราย รวมทั้งส้ิน 17.18  ลานบาท 
  
                            (2) คาตอบแทนอ่ืนของผูบริหาร 
 - ไมมี –  
 

7.4.2.2 คาตอบแทนผูบริหารที่ไมเปนตัวเงิน และสิทธิประโยชนอื่น ๆ 
-ไมมี- 

 
7.5 บุคลากร  
                        บริษัทฯ มีพนักงานระดับบริหาร จํานวน 111 คน และพนักงานที่ปฏิบัติงาน จํานวน 1,347 คน 
รวมทั้งส้ิน 1,458 คน  โดยในป 2558 บริษัทฯไดจายผลตอบแทนใหแกบุคลากรจํานวนท้ังส้ิน  422.44  ลานบาท ซึ่ง
ผลตอบแทนไดแก เงินเดือนและคาตอบแทน  โบนัส  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   และเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  
ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ป 2558 จํานวน 
พนักงานระดับบริหาร   111 
พนักงานที่ปฏิบัติงาน 1,347 
    รวม (คน) 1,458 
คาตอบแทนพนักงาน (ลานบาท) 422.44  
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8. การกํากับดูแลกิจการ 

8.1 การกํากับดูและกิจการที่ดี 
บริษัทฯ  ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงไดจัดทําคูมือบรรษัทภิบาล 

เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ ประกอบดวย จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) และแนวปฏิบัติ นโยบาย
ตอตานการคอรรัปชั่น โดยคณะกรรมการบริษัท ไดมอบหมายใหคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ทําหนาที่กํากับดูแลดาน
บรรษัทภิบาลของบริษัท ทั้งการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝาย
บริหารใหเปนไปตามนโยบายบรรษัทภิบาล บริษัท รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล  ตลอดจน
พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติใหมีความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจและสอดคลองกับแนวปฏิบัติทางดานบรรษัทภิบาลใน
ระดับประเทศ เปนประจําทุกป โดยใหเร่ืองบรรษัทภิบาลเปนวาระหลักวาระหน่ึงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ทั้งนี้ในป 2558 บริษัท ไดปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล สรุปไดดังนี้   
1. สิทธิของผูถือหุน 

   บริษัทใหความสําคัญของสิทธิของผูถือหุนทุกราย ทั้งผูถือหุนรายใหญ และ ผูถือหุนรายยอย โดยสิทธิของ
ผูถือหุนครอบคลุมสิทธิพื้นฐานตางๆ ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพยและในฐานะเจาของบริษัท ผูถือหุนยอมมีสิทธิ
กําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือตัดสินใจในเร่ืองที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอบริษัท การประชุมผูถือหุน
จึงเปนเวทีสําคัญสําหรับผู ถือหุนในการแสดงความคิดเห็น ซักถาม พิจารณาลงคะแนนเสียงช้ีขาด และคัดเลือก
คณะกรรมการเพื่อทําหนาที่กํากับดูแลบริษัทแทนผูถือหุน      ดังนั้นผูถือหุนจึงมีสิทธิโดยชอบท่ีจะเขารวมประชุมผูถือหุน 
รวมทั้งมีเวลาเพียงพอสําหรับการพิจารณาและรับทราบผลการประชุม 

 ในป 2558 บริษัทไดดําเนินการในเร่ืองตางๆท่ีเปนการสงเสริม และอํานวยความสะดวกใน 
การใชสิทธิของผูถือหุน ในการรวมประชุมสามัญผูถือหุน ดังนี้ 
 

1.1 กําหนดการจัดประชุมผูถือหุน 
       บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการประชมุสามัญผูถือหุน ปละคร้ังภายในเวลาไมเกิน 4 เดือนนับแตวนั 

ส้ินสุดรอบปบัญชีของบริษัท และในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณีพิเศษ ซึ่งเปนเร่ืองที่กระทบหรือ
เก่ียวของกับผลประโยชนของผูถือหุนหรือเก่ียวของกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ กฎหมายที่ใชบังคับที่ตองไดรับการอนุมัติจากผู
ถือหุน บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเปนกรณีไป 
          ในป 2558 บริษัทฯ ไดจัดการประชุมใหญสามัญผูถือหุนในวันที่ 29 เมษายน  2558 ณ หองประชุม 
นนทเวช โรงพยาบาลนนทเวช  ในระหวางปไมมีการเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุน 
  
   1.2 การแจงเชิญประชุมลวงหนา 
         ในป 2558  จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 3/2558 เม่ือวันที่ 6 มีนาคม 2558 มีมติให
จัดการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนในวันที่ 29 เมษายน 2558 โดยไดเปดเผยมติการประชุม วันประชุม ระเบียบวาระ
การประชุม และแจงขาวประกาศในเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหผูถือหุนทราบลวงหนาในวันที่
คณะกรรมการมีมติ กอนการจัดสงหนังสือเชิญประชุมโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนาย
ทะเบียนหลักทรัพยของบริษัทฯ เปนผูดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม ขอมูลประกอบท่ี
สําคัญและจําเปนสําหรับการตัดสินใจ/ ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมที่ผานมา ซึ่งมีรายละเอียดครบถวน 
รายงานประจําปพรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุมเอกสารที่ตองใชในการมอบฉันทะ  ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขา
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รวมประชุมดวยตนเอง บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทน
ตนได โดยระบุวิธีการใชไวชัดเจนตามที่บริษัทฯ จัดสงใหผูถือหุนลวงหนามากกวา 14 วันกอนวันประชุมผูถือหุน  หนังสือเชิญ
ประชุมสงออกวันที่ 10 เมษายน 2558 และไดทําการประกาศลงในหนังสือพิมพรายวัน ติดตอกันอยางตอเนื่อง 3 วัน กอนวัน
ประชุม  (วันที่ 15-17 เมษายน 2558) เพื่อบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนเปนการลวงหนาเพียงพอสําหรับการเตรียมตัวกอน
มาเขารวมประชุม   ทั้งนี้ ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน บริษัทฯ ไดนําขอมูลหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน และเอกสาร
ประกอบเปดเผยในเว็บไซตของ บริษัทฯลวงหนากอนวันประชุม 30 วัน (เร่ิมต้ังแตวันที่  30 มีนาคม 2558) 
 

1.3 การดําเนินการประชุมผูถือหุน 
       กอนเร่ิมการประชุมผูถือหุนแตละคร้ัง  ประธานที่ประชุมไดมอบหมายใหเลขานุการ 

บริษัทแนะนําคณะกรรมการบริษัท 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 หรือผูถือหุนซ่ึงถือหุนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุน ที่จําหนายไดทั้งหมดอาจขอใหที่
ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เม่ือที่ประชุมไดพิจารณาระเบียบวาระที่กําหนดไวเปนที่
เรียบรอยแลวตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท ทั้งนี้ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ไมมีการเปล่ียน
ลําดับระเบียบวาระ และไมมีการขอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นที่ไมไดกําหนดไวในที่ประชุมอยางใด  
          อนึ่ง ในการประชุมทุกคร้ังจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอยางถูกตองครบถวน และสรุปดวย
การลงมติพรอมกับนับคะแนนเสียง ซึ่งรวมระยะเวลาที่ใชในการประชุมผูถือหุนแตละคร้ังประมาณ 1-2 ชั่วโมง ทั้งนี้ในการ
ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ไดกําหนดการประชุมเวลา 10.00 น. โดยเร่ิมรับลงทะเบียนเวลา 08.00 น. ณ ตอน
เปดประชุมมีผูถือหุนเขารวมการประชุมรวมจํานวนทั้งส้ิน 97 ราย จํานวนหุนรวมทั้งส้ิน 112,178,320 หุน จากจํานวนหุน
ทั้งหมด 160,000,000 หุน คิดเปน 70.11 % 
 

   1.4 การเปดเผยผลการประชุมผูถือหุน 
         ในป 2558 บริษัทฯ จัดสงรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผูถือหุนใหตลาดหลักทรัพยฯ และ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยภายในชวงเย็นหลังจากเสร็จส้ินการประชุม (วันที่ 29 เมษายน 2558) และจะจัดสงรายงาน
การประชุมผูถือหุน ซึ่งจดบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียง   รวมทั้งขอซักถามของผูถือหุนในแตละวาระ
อยางละเอียดใหตลาดหลักทรัพยฯ   และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยภายในกําหนด 14 วัน รวมถึงเผยแพรรายงานการ
ประชุมบนเว็บไซตของบริษัทฯ 

1. ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขาประชุมไดดวยตนเอง ผูถือหุนสามารถใชสิทธิโดยการมอบฉันทะ
ใหกรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทน และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได   โดยใชหนังสือ
มอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใดที่บริษัทไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากน้ีผูถือหุนสามารถ 
Download หนังสือมอบฉันทะผานทางเว็บไซตของบริษัทไดอีกดวย 
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2. เพื่อใหผูถือหุนไดรับความสะดวกในการประชุม บริษัทไดจัดใหมีการลงทะเบียนโดยใชระบบ
คอมพิวเตอร พรอมจัดทําบัตรลงคะแนนสําหรับแตละวาระ เพื่อใหขั้นตอนในการลงทะเบียนและการนับ
คะแนนในแตละวาระเปนไปอยางรวดเร็ว และถูกตอง มีตัวแทนของผูสอบบัญชีของบริษัทเปนสักขีพยานใน
การนับคะแนนเสียง โดยเม่ือจบการประชุม ผูถือหุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได 

       3. กอนเร่ิมเขาสูการประชุมตามวาระ ประธานกรรมการ ไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัทแนะนํา 
           คณะกรรมการบริษัท ประธานและคณะกรรมการยอย และผูสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งทําหนาที่เปนคนกลาง 
           ใหที่ประชุมรับทราบ รวมถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ตองลงมติในแตละวาระตามขอบังคับของ 
           บริษัทฯ รวมถึงการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระอยางชัดเจน  และระหวางการประชุมผูถือหุน  
                       ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายสามารถเสนอแนะ ซักถาม และเสนอขอคิดเห็นไดทุก 
                       วาระ โดยประธานและผูบริหารจะใหความสําคัญกับทุกคําถาม และตอบขอซักถามอยางชัดเจนและตรง 
                       ประเด็น  

4. เลขานุการบริษัทไดบันทึกการประชุมถูกตอง ครบถวน เปดเผยมติการประชุมสามัญผูถือหุนให
สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแตละวาระผานระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย โดยจัดสงรายงานการประชุมผูถือหุนตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วันหลัง
การประชุม และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบอยางรวดเร็วและสามารถ
ตรวจสอบได นอกจากน้ี บริษัทมุงเนนการใหขอมูลแกผูถือหุนทุกรายอยางถูกตอง ทันเวลา เทาเทียมกัน 
และโปรงใส เพียงพอสําหรับการตัดสินใจในการลงทุนของผูถือหุนและนักลงทุน 

    
             จากการพัฒนาปรับปรุงการจัดประชุมผูถือหุนอยางตอเนื่อง ทําใหในป 2558 บริษัทฯ ไดรับการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน 100 คะแนนเต็ม ซึ่งอยูในเกณฑ “ดีเลิศ” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม
สามัญผูถือหุน (Annual General Meeting – AGM) ประจําป 2558 ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 
 
                    2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
   บริษัทมุงม่ันในการสรางความเทาเทียมกันใหเกิดขึ้นกับผูถือหุนทุกราย ทุกกลุม ไมวาจะ 
เปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอย นักลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ โดยไดดําเนินการตางๆ ดังนี้ 
 

   2.1 การเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการ 
          บริษัทกําหนดหลักเกณฑ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนแนวทางการพิจารณาการใหสิทธิผูถือหุนสวนนอย
เสนอวาระการประชุมฯ และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการลวงหนาใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณากําหนดเปน
ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญผูถือหุน เพื่อใหโอกาสผูถือหุนมีสวนรวมในการกํากับดูแลบริษัท และการคัดสรรบุคคลที่
มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อ ประโยชนสูงสุดของผูถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสียทุก
ฝายโดยใหสิทธิผูถือหุนทานเดียวหรือหลายทานที่มีหุนรวมกันและตองถือหุนบริษัทฯ อยางตอเนื่องนับจากวันที่ถือหุนจนถึง
วันที่เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุในวาระการประชุม หรือเสนอช่ือกรรมการ เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป สําหรับการประชุมใหญสามัญผู
ถือหุนประจําป 2558 บริษัทฯไดนําหลักเกณฑดังกลาวเผยแพรบนเว็บไซตของ บริษัทฯ และแจงขาวประกาศในเว็บไซตของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558  เพื่อใหผูถือหุนเสนอวาระการ
ประชุมฯ และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการลวงหนา     อยางไรก็ตาม ไมมีผูถือหุนเสนอวาระการประชุม และไมมี
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การเสนอช่ือบุคคลเสนอแตงต้ังเปนกรรมการในระยะเวลาดังกลาว ซึ่งเลขานุการบริษัทไดรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทรับทราบแลว 
 
   2.2 การอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนในการประชุมผูถือหุน 
         การดําเนินการที่ผานมา ในการจัดการประชุมผูถือหุนประจําป 2558 บริษัทฯ ไดอํานวยความสะดวก
ใหกับผูถือหุนทุกราย ดวยการจัดใหมีเจาหนาที่คอยดูแลตอนรับใหความสะดวกอยางเพียงพอ  
การเปดรับลงทะเบียนกอนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง  นําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการรับลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว  
 

   2.3 การมอบฉันทะ 
          เพื่อรักษาสิทธิใหผูถือหุนที่ไมสะดวกเขาประชมุ ประจําป 2558 ดวยตนเอง ผูถือหุนสามารถมอบ
ฉันทะใหผูอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ  ทานใดทานหน่ึงจากกรรมการอิสระท่ีเขารวมประชุมทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ ไดระบุ
รายช่ือไวในหนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยกําหนด เพื่อใหเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงมติแทนผูถือหุน
ไดโดยไมมีเงื่อนไข ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหกับผูอื่น บริษัทฯใหสิทธิและปฏิบัติตอผูรับมอบฉันทะเสมือนเปนผูถือ
หุนทานหนึ่ง  นอกจากนี้บริษัทฯ ไดเปดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบ พรอมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนตางๆ บนเว็บไซต
ของบริษัทฯ  ลวงหนากอนวันประชุม 30 วัน โดยผูถือหุนสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดทั้งทางโทรศัพทหรือชองทางอื่นๆ 
เชน เว็บไซต อีเมล เปนตน 
 
   2.4 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
         คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดมาตรการการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ (Insider 
Trading) เปนลายลักษณอักษรและแจงบุคคลที่เก่ียวของ ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท ฝายบริหาร และพนักงานใน
หนวยงานที่เก่ียวของกับขอมูล รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว 
ดังนี้ 
   • หามบุคคลที่เก่ียวของซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทภายใน 2 สัปดาหกอนมีการเปดเผยงบการเงินราย
ไตรมาสและงบการเงินประจําป และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปดเผยงบการเงินดังกลาว 
(Blackout Period) 
   • ในกรณีที่ทราบขอมูลใดๆ ที่ยังไมเปดเผยซ่ึงอาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท ตองไมซื้อ
ขายหลักทรัพยของบริษัท จนกวาจะพนระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแตไดมีการเปดเผยขอมูลนั้นสูสาธารณะท้ังหมดแลว 
   การติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกลาว ใหเลขานุการบริษัทรายงานเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
หลักทรัพย  ใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกคร้ัง ที่มีการประชุม และมีการเปดเผยขอมูลดังกลาวในรายงาน
ประจําป 
 
                  3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
 บริษัทฯ ไดใหความสําคัญเก่ียวกับสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม    เพื่อกอใหเกิดผลประโยชนรวมกัน
ระหวางบริษัท และผูมีสวนไดเสียของบริษัท โดยบริษัทฯ ไดมีการกําหนดขอพึงปฏิบัติเก่ียวกับผูมีสวนไดเสียในคูมือพนักงาน
ของบริษัทฯ เพื่อใหพนักงาน ,เจาหนาที่และผูบริหารตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิของผูมีสวนได ดังนี้ 
  ผูถือหุน  บริษัทฯ มุงม่ันในการดําเนินธุรกิจเพื่อสรางประโยชนสูงสุดใหแกผูถือหุน 
    และการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง  ดวยความโปรงใสและเชื่อถือได โดย 
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    บริษัทฯ มีนโยบายปนผลใหกับผูถือหุนในอัตรารอยละ 60 ของกําไรสุทธิ 
    ซึ่งที่ผานมาบริษัทไดยึดถือนโยบายดังกลาวและปฏิบัติมาโดยตลอด  
    (ดูขอ 1  สิทธิของผูถือหุน) 
  ลูกคา  บริษัทฯ มุงม่ันที่จะใหบริการที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน มุงตอบสนองตอ 
    ความตองการและความคาดหวังของลูกคาโดยยึดลูกคาเปนศูนยกลาง  
    โดยทําการสํารวจความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกคา  เพื่อ 
    ปรับปรุงกระบวนการการใหบริการและจัดใหมีแผนกบริการลูกคาที่ทํา 
    หนาที่รับและติดตามเร่ืองรองเรียนขอเสนอแนะ  มาดําเนินการใหลูกคา   
  พนักงาน   บริษัทฯ ใหการดูแล  ใหความสําคัญตอการพัฒนาความรูความสามารถ 
    พนักงาน อยางตอเนื่อง   เสริมสรางวัฒนธรรมและจริยธรรม ในการ 
    ทํางาน  โดยจัดอบรมในเร่ืองจริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายตอตานการ 
    คอรรัปชั่น  กับพนักงานและผูบริหารทุกระดับ  รวมทั้งใหมีการทดสอบ 
    ความรูความเขาใจ สงเสริมใหมีความรูดานส่ิงแวดลอมและนโยบายการ 
    จัดการดานพลังงาน โดยคณะกรรมการจัดการพลังงาน เพื่อใหพนักงาน 
    ทุกคนเขาใจและรวมกันอนุรักษการใชพลังงาน และดูแลส่ิงแวดลอม 
    สงเสริมใหมีการทํางานเปนทีม ปฏิบัติตอ พนักงานอยางเทาเทียม 
    เปนธรรมและใหผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยมีนโยบายการจายคาตอบ 
    แทน ในระยะส้ันโดยอิงตามระดับผลการประเมิน การปฏิบัติงาน และ 
    สอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯเทียบเคียงกับตลาด และ 
    อุตสาหกรรมเดียวกันได สวนในระยะยาวบริษัทฯมีการวัดผลการปฏิบัติ 
    งานและศักยภาพของพนักงาน โดยจัดใหมีการเติบโตตามสายอาชีพ 
    (Career Path) อันสอดคลองกับแผนทดแทนตําแหนงงาน ของบริษัท 
    (Succession Plan) นอกจากนี้จัดใหมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และ 
    สวัสดิการตางๆใหกับพนักงาน โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อดูแล 
    สวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงานและสวัสดิการที่เหมาะสม 
    ดังนี้ 
     - ใหสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลแกพนักงาน และมีสวนลด 
    พิเศษสําหรับครอบครัวพนักงาน 
             - จัดใหมีการตรวจสุขภาพของพนักงานเปนประจําทุกป โดยทํา 
    การประเมินความเส่ียงดานสุขภาพโดยแพทยอาชีวเวชศาสตรพรอมจัด 
    โปรแกรมการตรวจสุขภาพใหเหมาะสมกับพนักงานแตละกลุม และให 
    ความรูกับกลุมที่มีผลการตรวจสุขภาพผิดปกติ เขาพบแพทยและรับ 
    คําแนะนําในการดูแลสุขภาพอยางตอเนื่อง 
               - สงเสริมใหพนักงานมีรางกายที่แข็งแรงโดยจัดกิจกรรมให 
    ความรูและจัดกิจกรรม FAT BRUN กับกลุมพนักงานที่มี BMI เกิน และ 
    คาคลอเรสเตอรอล เกินคามาตรฐาน  รวมทั้งมีหองออกกําลังกาย  
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    Fitness สําหรับพนักงาน      
     - จัดใหมีการชวยเหลือบุตรในดานการศึกษาโดยมีการมอบทุน 
    ใหกับบุตรของพนักงาน      
         คูแขงขัน  บริษัทฯ สงเสริมและสนับสนุน  นโยบายการแขงขันทางการคาอยางเสรี 
    และเปนธรรม   
 คูคา/พันธมิตร/เจาหนี้  บริษัทฯ สรางความเชื่อม่ัน ใหแกคูคา/พันธมิตร/เจาหน้ีของบริษัท ดวย 
    การยึดม่ันในความซื่อสัตยสุจริต และปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาและ 
    ขอตกลงท่ีทําไวกับคูคา/พันธมิตร/เจาหนี้ อยางเครงครัด  บริษัทฯไดมีการ 
    ชําระเงินใหกับคูคา/พันธมิตร/เจาหนี้ ทุกรายอยางถูกตอง ตรงตอเวลา 
    และครบถวนมาโดยตลอด นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังไมปกปดขอมูลหรือ 
    ขอเท็จจริงอันทําใหเกิดความเสียหายแกคูคา/พันธมิตร/เจาหน้ี ของบริษัท  
    ในปที่ผานบริษัทไดเชิญคูคา/พันธมิตร/เจาหนี้ มารวมรับทราบ จริยธรรม 
    ทางธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายตอตานการคอรรัปช่ัน  
    นอกจากนี้ยังเผยแพรจริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายตอตานการ 
    คอรรัปชั่นผานทางเว็บไซดของบริษัท เพื่อใหบริษัทและคูคา/พันธมิตร/ 
    เจาหนี้ตางๆท่ีมาจะเขามาทําธุรกิจกับบริษัทฯ เกิดความม่ันใจ  
  สังคม ชุมชน บริษัทฯ ตระหนักในความเปนสวนหนึ่งของสังคมซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบใน 
  และส่ิงแวดลอม การชวยเหลือสังคมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนแกชุมชน โดย 
    มุงเนนการใหความรู Health Promotion และเนนใหความรูเร่ืองการปฐม 
    พยาบาลเบื้องตน แกพนักงานบริษัท  ทํากิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ กับ 
    สังคมหมูบานในจังหวัดนนทบุรี และในรัศมีโรงพยาบาล และการเขารวม 

    ซอมแผนรองรับการเกิดอุบัติภัยหมู และซอมแผนปองกันเม่ือเกิดอัคคีภัย 
    รวมกับหนวยบรรเทาสาธารณภัย   เทศบาล จังหวัดนนทบุรี และชุมชน 
    ใกลเคียง ซึ่งบริษัทฯไดดําเนินการเปนประจําทุกป  
    บริษัทฯ เปนสวนหนึ่งในการสงเสริมนโยบายเก่ียวกับการอนุรักษพลังงาน 

    โดยการใหความรูและสรางความตระหนักใหเกิดขึ้นกับพนักงานเพื่อให 
    พนักงานทุกคนชวยกันอนุรักษพลังงาน และส่ิงแวดลอม มีการควบคุม 
    การปลอยน้ําเสียออกสูชุมชนใหอยูในระดับที่ตํ่ากวาคามาตรฐานที่ 
    ยอมรับได 
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 นโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ  
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีจริยธรรมทางธุรกิจ โดยใหทั้งกรรมการ ผูบริหาร แพทย และพนักงานทุกระดับ 

ยึดถือปฏิบัติ เพื่อใหบริษัทฯมีการดําเนินงานอยางถูกตองตามหลักจริยธรรม เคารพสิทธิและปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย
อยางเสมอภาค เปนธรรมและตรวจสอบได ซึ่งครอบคลุมเร่ืองตางๆ ที่บริษัทฯใหความสําคัญ ดังนี้  

1. การปฏิบัตติามกฎหมาย และยึดหลักสิทธิมนุษยชน  
บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑตาง ๆ  และขอบังคับของทางราชการที่เก่ียวของ และ

จริยธรรมกับการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งระเบียบขอบังคับของบริษัท เคารพตอวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ยึดหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในการดําเนินธุรกิจ   
2. การใชสิทธิทางการเมือง  

บริษัทฯ เปนองคกรที่เปนกลางทางการเมือง สนบัสนุนการดําเนินการใด ๆ ที่เปนไปตามระบอบการ
ปกครองของประเทศ และสนับสนุนใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใชสิทธิทางการเมืองของตน
ตามครรลองของกฎหมาย เพื่อใหบริษัทฯดําเนินธุรกิจโดยจากปราศจากความกดดันทางการเมือง  
3. การมีสวนไดสวนเสียและความขัดแยงทางผลประโยชน  

บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน กระทําการใดๆ โดยยึดถือผลประโยชนของบริษัทฯ 
เปนสําคัญ และไมเก่ียวของในกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  
4. การเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาขอมูล และการใชขอมูลภายใน  

บริษัทฯจะรักษาขอมูลที่เปนความลับมิใหร่ัวไหลไปยังบุคคลที่ไมเก่ียวของ โดยเฉพาะอยางย่ิงขอมูลที่อาจ
มีผลกระทบตอบริษัทฯหรือผูมีสวนไดสวนเสีย  

บริษัทฯไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใชขอมูลภายในหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น เพื่อให
เกิดความยุติธรรมและเสมอภาคตอผูมีสวนไดสวนเสีย  
5. การรบั การใหของขวัญ ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด  

บริษัทฯกําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับ การใหของขวัญหรือของกํานัล หรือประโยชนอื่นใด การเล้ียง 
หรือการรับเล้ียง กระทําไดในวิสัยที่สมควรแตตองไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของบริษัทฯ 
6. ทรัพยสิน ทรัพยสินทางปญญา และการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารโทรคมนาคม  

บริษัทฯมีหนาที่และความรับผิดชอบในการใชทรัพยสินของบริษัทฯใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ และดูแลมิ
ใหสูญหายหรือนําไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น  

บริษัทฯจัดใหมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อใชในการดําเนินธุรกิจ โดยกรรมการ ผูบริหาร 
และพนักงานตองใชอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามกฎหมาย และนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 

นอกจากนี้บริษัทฯ มีความระมัดระวังในการใชงานทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น โดยตองเคารพลิขสิทธิ์
ของเจาของทรัพยสินทางปญญา 
7.การปฏิบัติตอผูถือหุน 

  บริษัทฯ มุงม่ันที่จะดําเนินงานโดยยึดม่ันในคุณธรรม และจริยธรรม สรางความเจริญเติบโต 
เคารพสิทธิของผูถือหุนในการไดรับขอมูลที่จําเปน และปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน  
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8. การปฏิบัติตนของกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน 
  บริษัทฯ ปฏิบัติตอกรรมการ ผูบริหารและพนักงานบนพื้นฐานของศักด์ิศรีความเปน 
มนุษยและใหความเคารพตอสิทธิหนาที่สวนบุคคล  

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับคุณคาของพนักงาน สงเสริมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานพัฒนาความรู
ความสามารถ มีคุณธรรม มีพฤติกรรมที่เหมาะสม  

บริษัทฯ จัดใหมีสภาพแวดลอมการทํางานท่ีปลอดภัย และปฏิบัติตอพนักงานทุกคนโดยเสมอภาค   
บริษัทฯ จัดใหมีสภาพการจางงานที่ยุติธรรม ใหผลตอบแทนที่เหมาะสม ตามความรู ความสามารถ  

ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน มีโอกาสกาวหนาในบริษัทฯ อยางเปนธรรม  
บริษัทฯ เปดโอกาสใหพนักงานแสดงความคิดเห็นและรับฟงขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยางเทา

เทียมและเสมอภาค  
บริษัทฯ รักษาขอมูลสวนบุคคลของ กรรมการ ผูบริหารและพนักงาน การเปดเผยหรือการถายโอนขอมูล

สวนตัวของกรรมการ ผูบริหารและพนักงานสูสาธารณะจะทําไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากกรรมการ ผูบริหาร 
และพนักงานผูนั้น เวนแตไดกระทําไปตามระเบียบของบริษัทฯ หรือตามกฎหมาย 
9. การปฏิบัติตอลูกคา 

    บริษัทฯ คํานึงถึงความพึงพอใจของลูกคาและมุงเนนใหลูกคาไดรับบริการที่ดีมีคุณภาพ  
ปลอดภัยและเคารพสิทธิของผูปวย  
10. การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติตอคูคา 
 บริษัทฯ ปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และต้ังอยู
บนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนท่ีเปนธรรมตอทั้งสองฝาย หลีกเล่ียงสถานการณที่ทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน  รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญา  ใหขอมูลที่เปนจริงรายงานท่ีถูกตอง การเจรจาแกปญหาและหา
ทางออกต้ังอยูบนพื้นฐานของความสัมพันธทางธุรกิจ 
11. การปฏิบัติตอคูแขงทางการคา 

บริษัทฯ ปฏิบัติตอคูแขงทางการคา อยางยุติธรรม โดยคํานึงถึงจริยธรรมในการประกอบการคา  
12. การรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม 

บริษัทฯถือเปนสมาชิกหนึ่งในสังคม ใหความสําคัญในการมีสวนรวม และสรางความสัมพันธอันดีให
เกิดขึ้นระหวางบริษัทฯและสังคม บนพื้นฐานของความถูกตอง โปรงใส เปนธรรม นําไปสูการพัฒนาสังคมอยาง
ย่ังยืน  
13. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม 

บริษัทฯ มุงม่ันที่จะดําเนินธุรกิจ ดวยความปลอดภัยและคํานึงถึงผลกระทบดานอาชีวอนามัย 
และส่ิงแวดลอม และกําหนดใหมีระบบการจัดการในระดับสากล ใหความสําคัญและปฏิบติัตามกฎหมาย นโยบาย 
มาตรฐาน  และขอกําหนดทางดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอมของ ในแตละพื้นที่ของบริษัทฯ
อยางเครงครัด 
14. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 
ถูกตอง และเช่ือถือได บริษัทฯ กําหนดนโยบายกํากับดูแลใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเส่ียง
ใหอยูในระดับที่เหมาะสม และมีการติดตามประเมินผลอยางสมํ่าเสมอ โดยสอดคลองกับมาตรฐานสากล และ
ตามที่คณะกรรมการการตรวจสอบกําหนด โดยยึดหลักการดําเนินงานและติดตามผลอยางมีประสิทธิภาพ มีการ
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รายงานทางการเงิน บัญชี และผลการดําเนินงาน อยางถูกตอง ครบถวน รวมท้ังการปฏิบัติตามกฎระเบียบอยาง
ถูกตอง  
15. การตอตานการคอรรัปช่ัน  
 บริษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม ยึดม่ันในความรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนได 
เสียทุกกลุม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี กําหนดแนวปฏิบัติในการดําเนินการที่เหมาะสมเพื่อปองกันการ 
คอรรัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจ  
 

 การรับเรื่องรองเรียน 
บริษัทฯ ไดจัดใหมีชองทางที่ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถติดตอหรือรองเรียนในเร่ืองตาง ๆ  

โดยผานชองทางดังนี้ 
1. ฝายนักลงทุนสัมพันธและเลขานุการบริษัท 
    โทรศัพท: :+66 (0) 2596 7888 ตอ 2515  
    โทรสาร  : +66 (0) 25967925 
    E-mail: ir@nonthavej.co.th 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
   โทรศัพท: +66 (0) 25967888 ตอ 2515 

                 E-mail: Internalaudit@nonthavej.co.th             
              โดยที่อยูทางไปรษณียไดแก บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน) 30/8 หมูที่ 2 ถนน 

งามวงศวาน ตําบลบางเขน อําเภอเมือง นนทบุรี 11000 
ฝายนักลงทุนสัมพันธและเลขานุการบริษัทเปนผูรับผิดชอบในการรับเอกสารที่สงถึงคณะกรรมการและ 

ดําเนินการสงใหคณะกรรมการชุดยอยหรือกรรมการที่เก่ียวของและจะสรุปขอเสนอแนะและประเด็นตางๆ ทั้งหมดเพื่อจะ
เสนอคณะกรรมการทราบเปนรายไตรมาส ยกเวนเปนเอกสารที่สงถึงคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงจะถูกจัดสงไปยัง
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และสําหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่สงไปยัง internalauditor@nonthavej.co.th นั้น 
คณะกรรมการตรวจสอบจะปนผูเปดจดหมายเหลานั้นดวยตนเอง 

 
           4. การเปดเผยขอมูลและโปรงใส 

 4.1 ชองทางในการเปดเผยขอมูล  
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการเปดเผยขอมูลทางการเงิน ขอมูลทั่วไป และ 

สารสนเทศท่ีสําคัญใหเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส และเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และ 
ตลท. เพื่อใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียไดรับทราบขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง จึงไดจัดใหมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ( 
Investor Relations) เปนตัวแทนในการส่ือสารกับนักลงทุน  ผูถือหุน  นักวิเคราะหหลักทรัพยและหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ 
รวมทั้งมีการเผยแพรขอมูลของบริษัทผานทางตางๆ ดังนี้  

1. การเปดเผยขอมูลบนเว็บไซต  
                     เพื่อใหผูถือหุนและนักลงทุนสามารถสืบคนขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณะไดอยาง 

รวดเร็วบริษทัไดนําเสนอขอมูลที่สําคัญของบริษัทซึ่งมีการปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยูเสมอ บนเว็บไซต ของบริษัทฯ
ที่ www.nonthavej.co.th เพื่อใหผูถือหุนและนักลงทุนสามารถสืบคนขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณะไดอยางรวดเร็ว 
บริษัทไดนําเสนอขอมูลที่สําคัญของบริษัทบนเว็บไซต โดยมอบหมายให  คุณสุรีย ศังกรพานิช  ซึ่งทําหนาที่เลขานุการ
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บริษัทเปนผูประสานงาน ซึ่งสามารถติดตอไดที่ โทร 0-2596-7888 ตอ 2515 หรือที่ e-mail: suree.s@nonthavej.co.th หรือ 
ir@nonthavej.co.th 

2. การใหขอมูลผานส่ือสาธารณะตางๆ ไดแก หนังสือพิมพ นิตยสารและวารสาร   
3. การจัดสงหนังสือแจงผูถือหุนทางไปรษณีย  
4. เผยแพรหนังสือขอบังคับของบริษัทฯ นอกเหนือจากนโยบายบรรษัทภิบาล 

ในเว็บไซดของบริษัทฯ 
5. มีแผนกนักลงทุนสัมพันธทําหนาที่ติดตอประสานงานกับนักวิเคราะห นักลงทุน 

 และบุคคลอื่นที่ตองการขอมูลทางการเงิน ผลการดําเนินงาน ฐานะของบริษัทฯและธุรกรรมที่มี 
ผลกระทบตอบริษัทฯ 

6. เผยแพรขอมูลสําคัญของบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอผานชองทางตลท. แบบแสดง 
 รายการขอมูลประจําป รายงานประจําป รวมถึงเว็บไซดของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

7. มีนโยบายและมาตรการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนการกระทําผิดกฎหมาย  
 จรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจสอถึงรายงานทางการเงินที่ไมถูกตอง หรือระบบควบคุมภายในที่ 

บกพรอง รวมถึงมีกลไกในการคุมครองผูแจงเบาะแสโดยเก็บขอมูลของผูแจงเบาะแสเปนความลับ 
เพื่อใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการสอดสองดูแลผลประโยชนของบริษัทฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 
    4.2 การจัดทํารายงานทางการเงนิ  
            เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงินวามีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส และรักษา

ทรัพยสินของบริษัทไมใหสูญหายหรือนําไปใชโดยบุคคลที่ไมมีอํานาจหนาที่ ปองกันการทุจริตและการดําเนินการท่ีผิดปกติ 
เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวของ อีกทั้ง
เพื่อใหผูมีสวนไดเสียมีความเช่ือม่ันในรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทํา
หนาที่สอบทานรายงานทางการเงิน การใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมซึ่งถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอและสอดคลองกับกฎหมาย
และประกาศที่เก่ียวของ รวมทั้งการสอบทานความถูกตองและความเพียงพอของรายงานทางการเงิน ในการนี้ 
คณะกรรมการตรวจสอบกําหนดใหมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีอยางนอยไตรมาสละหน่ึงคร้ัง นอกจากคณะกรรมการยัง
ไดประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายบริหารเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง เพื่อสอบถามและขอความเห็น
จากผูสอบบัญชีในเร่ืองตาง ๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ
รายงานทางการเงิน ซึ่งครอบคลุมเร่ืองสําคัญตามขอพึงปฏิบัติสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย โดย
แสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําป โดยในป 2558 บริษัทฯใหผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงานดร.
วิรัชแอนดแอสโซซิเอสท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งมีความรูความชํานาญในวิชาชีพ ไมมีความขัดแยงแหง
ผลประโยชนที่จะทําใหขาดความเปนอิสระและความเปนกลาง และมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนด เพื่อสรางความม่ันใจ
แกกรรมการและผูถือหุนวา รายงานทางการเงินของบริษัทสะทอนใหเห็นฐานะทางการเงินและผลการดําเนินการของบริษัทที่
ถูกตองและเชื่อถือไดในทุกแงมุมตามความเปนจริงทุกประการ  
 บริษัทฯไมเคยมีประวัติการถูกส่ังใหแกไขงบการเงินโดย ก.ล.ต. และไดเปดเผยงบการเงินประจําปและรายไตร
มาสตอผูถือหุนและนักลงทุนกอนระยะเวลาครบกําหนด 
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                    5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
โครงสรางคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณ 

ในหลายๆดาน ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาสูงสุดใหกับบริษัทและความม่ันคงสูงสุดใหกับผูถือหุน คณะกรรมการมีการประชุมทุกไตรมาสเพื่อ
พิจารณาการรายงานผลการดําเนินกิจการของฝายบริหาร โดยรายละเอียดของอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการ 
สามารถดูไดจากขอ 8.1 โครงสรางการจัดการคณะกรรมการบริษัท  
          คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ 
บริษัท และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงใหเปนไปตามแผนที่วางไวอยางเปนอิสระ  ขอบังคับของบริษัทกําหนดใหมี
กรรมการไมนอยกวา 5 คน  ซ่ึงแตงต้ังและถอดถอนโดยท่ีประชุมผูถือหุน โดยประกอบไปดวยกรรมการที่เปนผูบริหาร 
กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร และกรรมการอิสระ(ขอกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏอยูในภาคผนวก)  
ปจจุบันคณะกรรมการของบริษัทมีจํานวน 10 ทาน ประกอบดวย กรรมการที่เปนผูบริหาร จํานวน 4 ทาน กรรมการที่ไมเปน
ผูบริหาร จํานวน 6 ทาน และกรรมการที่ไมเปนผูบริหารและมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระจํานวน 6 ทาน ซึ่งคิดเปนสัดสวน
มากกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททั้งหมด เพื่อทําหนาที่ถวงดุลในการออกเสียงพิจารณาเร่ืองตางๆ ตลอดจนสอบ
ทานการบริหารงานของฝายบริหารเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท นอกจากน้ี บริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย
ประกอบดวย  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน    
โดยไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการของคณะกรรมการดังกลาวไวอยางชัดเจน 
 
  ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 
 คณะกรรมการบริษัทจะกําหนดแผนการประชุมประจําปและกําหนดวาระการประชุมหลักใน
แผนการประชุม ในรอบปบัญชีที่ผานมาคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาการทบทวนและอนุมัติ วิสัยทัศน  พันธกิจ กลยุทธ 
เปาหมาย แผนธุรกิจ ของบริษัทเปนหัวขอหลักที่กําหนดไวในแผนการประชุมประจําปของบริษัท  พรอมทั้งรวมกําหนด
ตัวช้ีวัดและการต้ังคาเปาหมายของบริษัท    การติดตามผลงานมอบหมายใหประธานและรองประธานเจาหนาที่บริหาร  ทํา
หนาที่ติดตามผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนกําหนดวิธีการในการดําเนินการสําหรับตัวช้ีวัดที่ไมบรรลุเปาหมาย
และติดตามผลการดําเนินงานของฝายบริหารอยางใกลชิด เพื่อสอบทานใหการดําเนินงานของบริษัท เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและรายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการบริษัททราบเปนประจําอยางนอยไตรมาสละคร้ัง กรณีที่มีเร่ือง
สําคัญและเรงดวนประธานและรองประธานเจาหนาที่บริหาร สามารถหารือและขอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท โดยไม
ตองรอใหถึงกําหนดการประชุมที่จะมีขึ้นในคร้ังตอไป 
 คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหนาที่สอดสอง  ดูแล  อยางใกลชิด 
โดยมีแผนกตรวจสอบภายในทําหนาที่สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
ที่ดีและเหมาะสม   รวมถึงการดูแลเพื่อไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
อยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบเปนประจํา กรณีที่
เปนเร่ืองสําคัญและเรงดวนคณะกรรมการตรวจสอบจะนัดหารือนอกแผนการประชุมประจําปเพื่อรายงานผลทันที 
             การบริหารความเส่ียง  คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหประธานและรองประธานเจาหนาที่
บริหารจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อทําหนาที่ดูแลใหทุกหนวยงานดําเนินการจัดการความเส่ียงใหครอบคลุม
ทุกดานทั่วทั้งองคกร โดยกําหนดใหนําเสนอรายงานเปนประจําทุกเดือน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมอบหมายให
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คณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่สอบทานและประเมินความเส่ียงขององคกร และรายงานผลการบริหารความเส่ียงของ
องคกรใหคณะกรรมการบริษัททราบเปนประจําทุกป 
 

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

   สําหรับการดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายในน้ัน  บริษัทไดมีนโยบายกําหนดหามมิใหกรรมการ ผูบริหารหรือ
พนักงานในหนวยงานท่ีไดรับทราบขอมูลภายในเปดเผยขอมูลแกบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เก่ียวของและไมซื้อ
ขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินจะเผยแพรตอสาธารณชนและกําหนดใหผูบริหารรายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 
รายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 
ลําดับ รายช่ือกรรมการ จํานวนหุน (หุน) จํานวนหุน (หุน) หมายเหตุ 

ณ 31ธ.ค.2557 ณ 31ธ.ค.2558 เพ่ิมขึ้น(ลดลง) ระหวางป 

1. นางปทมา  พรมมาส 50,641,000 6,000,000 (44,641,000)  
2. นายลพชัย  แกนรัตนะ 37,581,000 1,500,000 (36,081,000)  
3. นพ.พรมพันธ  พรมมาส 9.670.000 9.670.000 -  
4. นางพรอมพรรณ  ศิริพัฒน 3,390,000 90,000 (3,300,000)  
5. นพ.สราวุฒิ  สนธิแกว  3,332,000 1,332,000 (2,000,000)  
6. ดร.กมเลศน  สันติเวชชกุล  275,000 275,000 -  
7. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล  NA NA -  
8. นพ.จรูญ  ไชยโรจน 700,000 700,000 -  
9. นพ.วิรุณพร  พรหมพงศา 230,000 230,000 -  

10. นางสาวประพิชญา พรมมาส 4,144,000 73,486,800 69,342,800  
 
  จริยธรรมธุรกิจ 
 บริษัทฯ กําหนดใหมีจริยธรรมทางธุรกิจ โดยใหทั้งกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดถือปฏิบัติ 
เพื่อใหบริษัทฯมีการดําเนินงานอยางถูกตองตามหลักจริยธรรม เคารพสิทธิและปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางเสมอภาค 
เปนธรรมและตรวจสอบได ซึ่งครอบคลุมเร่ืองตางๆ ที่บริษัทฯใหความสําคัญ   ทั้งนี้บริษัทฯ ไดเผยแพรจริยธรรมทางธุรกิจของ
บริษัท ผานทางเว็บไซดของบริษัท เพื่อเปนชองทางในการส่ือสารใหกับ กรรมการ ผูบริหารและพนักงาน หรือบุคคลภายนอก  
ไดรับทราบ 
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 ในป 2558 บริษัทฯ จัดอบรมและทดสอบจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงาน ทั้งนี้เพื่อใหพนักงานและผูบริหารเขาใจและสามารถปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจได ในการอบรมไดจัดทํา
คําอธิบายสําหรับปญหาท่ีมักถามบอยใหพนักงานและผูบริหารทราบ เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและ
จรรยาบรรณฯ ไดอยางถูกตอง รวมท้ังการแจงเบาะแสเม่ือพบผูกระทําผิด ในการอบรมไดใหพนักงานและผูบริหารทุกคนลง
นามรับทราบและเก็บไวในประวัติพนักงาน และเพื่อใหจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณฯ คงอยูตอไป คณะกรรมการบริษัท
เห็นควรใหบรรจุจริยธรรมธุรกิจอยูในแผนฝกอบรมประจําปของพนักงานและผูบริหารทุกระดับ  
  
  การถวงดุลของกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัทมี จํานวน   10 คน ประกอบดวย 
 คณะกรรมการที่เปนผูบริหาร      4 คน 
              คณะกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร      6 คน 
 บริษัทฯมีการจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
เพื่อใหการดําเนินงานมีความโปรงใส  มีประสิทธิภาพ   
  
  การรวมหรือการแยกตําแหนง 

ประธานกรรมการเปนตัวแทนของผูถือหุนรายใหญ ของหุนทั้งหมด 
ประธานกรรมการไมไดเปนบุคคลเดียวกับประธานเจาหนาที่บริหาร ทั้ง 2 ทานเปนตัวแทนจาก 

ผูถือหุนใหญกลุมเดียวกัน อยางไรก็ตามโครงสรางของกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระเกินกวา 1 
ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด ทําใหเกิดการถวงดุลและการสอบทานการบริหารงาน 

   
 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัทไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน(ปจจุบันเปนคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน เร่ิม 24 ก.พ.2559)เพื่อทําหนาที่ในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะดํารงตําแหนงกรรมการเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอตอที่ประชุมและมีคณะกรรมการสรรหา(ปจจุบันเปนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน เร่ิม 24 ก.พ.2559)ซึ่งไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท  ทําหนาที่ในการเสนอคาตอบแทนของกรรมการ  
เสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนตอไป 
 
  การประชุมคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัท กําหนดแผนประชุมประจําป ไวอยางนอยปละ 6 คร้ัง มีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความ
จําเปน มีการกําหนดวาระการประชุมลวงหนา มีการออกหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม และสงเอกสาร
กอนการประชุมลวงหนา 5-7 วัน เพื่อใหกรรมการไดศึกษาขอมูลกอนการประชุม บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับจํานวน
องคประชุมขั้นตํ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด 
 

ในป 2558 คณะกรรมการไดจดัประชุมท้ังส้ิน 8 ครั้ง มีอัตราการเขารวมประชุมของกรรมการคิดเปน 
รอยละ 97.40 
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รายชื่อ ตําแหนง 

จํานวนครั้งการ
เขารวมประชุม

ของ
คณะกรรมการ 

อัตราการ
เขารวม
ประชุม 

1. นายลพชัย  แกนรัตนะ ประธานกรรมการ 6/8 75% 
2. นางปทมา  พรมมาส รองประธานกรรมการ  และกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทน 
8/8 100% 

3. นพ.พรมพันธ  พรมมาส กรรมการ และกรรมการสรรหา 8/8 100% 
4. นางพรอมพรรณ  ศิริพัฒน กรรมการ  และประธานกรรมการสรรหา 8/8 100% 
5. นพ.สราวุฒิ  สนธิแกว  กรรมการ 8/8 100% 
6. ดร.กมเลศน  สันติเวชชกุล  กรรมการอิสระ  และกรรมการพิจารณา

คาตอบแทน 
8/8 100% 

7. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  

8/8 100% 

8. นพ.จรูญ  ไชยโรจน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน 

8/8 100% 

9. นพ.วิรุณพร  พรหมพงศา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา                                 

8/8 100% 

10. นางสาวประพิชญา พรมมาส 
      (เร่ิมเปนกรรมการ  
เม่ือวันที่29 เมษายน 2558) 

กรรมการ  5/5 100% 

 
  คณะอนุกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการยอย  ขึ้น  3 คณะ  ไดแก  คณะกรรมการตรวจสอบ   
คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และเม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559 คณะกรรมการบริษัท มีมติให
แตงต้ังคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และรวมคณะกรรมการสรรหากับคณะกรรมการพิจารณาคาตอบ เปนคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน  ทั้งนี้รายละเอียดของคณะกรรมการชุดยอย และขอบเขตหนาที่ตามที่ปรากฏในขอ  8.2  คณะกรรมการ
ชุดยอย  
 
  ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน 
 บริษัทตระหนักถึงความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในท้ังระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ไดมีการ
กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ในการดําเนินการของผูบริหารและผูปฏิบัติงานไวเปนลายลักษณอักษรมีการควบคุมดูแลการใช
ทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชนมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงานผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อเกิด
การถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม มีการควบคุมภายในทางดานการเงิน มีระบบรายงานทางการเงินเสนอ
ผูบริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ 
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 คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ในการสอดสองการดําเนินงานของบริษัท และแผนก
ตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ตรวจสอบเพื่อใหม่ันใจวา การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสําคัญของบริษัทได
ดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพรวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เก่ียวของกับ
บริษัท(Compliance Control) เพื่อใหหนวยงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระจึงกําหนดใหรายงานผลโดยตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 การบริหารความเส่ียง 
 บริษัทฯใหความสําคัญกับการบริหารความเส่ียงเปนอยางมาก ไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ทําหนาที่คนหา ประเมิน และหามาตรการปองกันความเส่ียงของการดําเนินกิจการ ตลอดจนมีการติดตามกํากับดูแลและ
รายงานผลใหประธาน รองประธานเจาหนาที่บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัททราบ
ตอไป 

      คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทบทวนกับฝายบริหารในเร่ืองนโยบายการ
บริหารความเส่ียง การปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความเส่ียงของบริษัท และใหนําเสนอรายงานเร่ืองการ
บริหารความเส่ียงตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป เพื่อพิจารณาความเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียงและ
ประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียง เพื่อใหสามารถปรับเปล่ียนกลยุทธ แผนงาน และวิธีการบริหารจัดการ  

         บริษัทไดกําหนดแนวทางในการบริหารความเส่ียงทั้งองคกร ดังนี้  

 จัดใหมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดวยผูบริหารของแตละฝาย รวมกันกําหนดนโยบายและ
ติดตามการบริหารความเส่ียงของบริษัทอยางใกลชิด ติดตามและประเมินผลการบริหารความเส่ียงเพ่ือ
นําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งจัดใหมีคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงเพื่อกําหนดนโยบายและดูแลการบริหารความเส่ียง 

 จัดใหงานบริหารความเส่ียงอยูในความรับผิดชอบของแตละฝาย และจัดทําบัญชีความเสี่ยงในงานให
เช่ือมโยงบัญชีความเส่ียงองคกร  

 สงเสริมและกระตุนใหมีการบริหารความเส่ียงเปนวัฒนธรรมองคกร โดยใหทุกคนตระหนักถึงความสําคัญ
ของการบริหารความเส่ียง  

 
การควบคุมการทุจริต  

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นวา การทุจริตเปนความเส่ียงที่สําคัญขององคกร จึงไดกําหนดมาตรการในการควบคุมการ
ทุจริต ดังนี้  

 มาตรการปองกัน มีการจัดผังองคกรใหเหมาะสมกับการควบคุมและการบริหารธุรกิจ มีคณะกรรมการตรวจสอบ
และแผนกตรวจสอบภายในทําหนาที่สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง เพื่อทําหนาที่กํากับใหทุกหนวยงานมีการบริหารความเส่ียงอยางเหมาะสม กําหนดใหมีจริยธรรมธุรกิจ  
และนโยบายตอตานการคอรรัปช่ัน ที่เปนลายลักษณอักษรและสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามอยางเครงครัด  รวมทั้ง
กําหนดใหมีระบบการแจงเบาะแสเม่ือพบปญหา ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการแกไขและปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

 การดําเนินการตรวจสอบ มีคณะกรรมการตรวจสอบและแผนกตรวจสอบภายในที่เปนอิสระจากผูบริหารระดับสูง 
ทําหนาที่ตรวจสอบ สอบทานและประเมินความเส่ียงขององคกร และการดําเนินการของคณะกรรมการบริหาร
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ความเส่ียง เพื่อใหองคกรมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและปองกันความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงความเส่ียงที่อาจ
เกิดการทุจริต  

 การใหความเปนธรรม ไดกําหนดวิธีการแจงเบาะแสและการดําเนินการ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูถูก
กลาวหา และการคุมครองอยางเหมาะสมแกผูแจงเบาะแส  

 
การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองท้ังรายบุคคลและรายคณะเปนประจําทุกป เพื่อให
ทราบผลงานและปญหาในชวงปที่ผานมา เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท  

ในป 2558 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหใชแบบประเมินผลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งแบบ
ประเมินตนเองนี้แบงเปน 2 สวน ไดแก แบบประเมินรายคณะกรรมการและรายบุคคล ทั้งนี้เกณฑการประเมินผลคิดเปนรอย
ละจากคะแนนเต็มในแตละขอ โดยหากคะแนนมากกวารอยละ 90 = ดีเย่ียม  คะแนนซึ่งอยูในชวงระหวางมากกวารอยละ 
85 = ดีมาก มากกวารอยละ 75 = ดี มากกวารอยละ 55= พอใช และตํ่ากวารอยละ 55 = ควรปรับปรุง ซึ่งสรุปผลได ดังนี้  

 

การประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ  
แบบประเมินคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมแบงการประเมินเปน 6 หัวขอไดแก 
(1) บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยการจัดการความเส่ียง การควบคุม

ภายใน หนาที่ทางกฎหมายและจริยธรรม และการติดตามผลการดําเนินงาน  
 (2) โครงสราง องคประกอบ และความเปนอิสระของกรรมการ  
 (3) การกําหนดวาระการประชุม และการมีสวนรวมของกรรมการ  
(4) ความสัมพันธกับฝายบริหาร  
(5) การประเมินผลและคาตอบแทนคณะกรรมการ  
(6) การประเมินผลและคาตอบแทน รวมถึงแผนสืบทอดตําแหนงของฝายบริหาร  
ซึ่งผลการประเมินสรุปไดวา คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหนาที่ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและ 

จรรยาบรรณของบริษัท มีสวนสําคัญในการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน และแผนธุรกิจและงบประมาณประจําป โครงสราง
และองคประกอบคณะกรรมการมีความเหมาะสม การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 
รอยละ 95 อยูในเกณฑดีเย่ียม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นวา ควรกําหนดแผนงานเพื่อปรับปรุงการรายงานเหตุการณ
สําคัญ ปญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะทําใหการดําเนินงานของบริษัทไมเปนตามเปาหมายใหคณะกรรมการบริษัททราบอยาง
ทันทวงที รวมท้ังปรับปรุงแผนการพัฒนากรรมการ และการพัฒนาและสืบทอดงานผูบริหารใหมีความครอบคลุมและ
สมบูรณมากขึ้น  
 

 การประเมินกรรมการรายบุคคล 
แบบประเมินตนเองรายบุคคลของกรรมการแบงการประเมินเปน 5 หัวขอ ไดแก  
(1) ความคิดเชิงกลยุทธ การกํากับดูแลกิจการ  
(2) ความรูความสามารถในธุรกิจและความสามารถสวนบุคคล  
(3) ความเปนอิสระ  
(4) การเตรียมความพรอมในฐานะกรรมการ  
(5) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ  
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ผลการประเมินรายบุคคลพบวาคะแนนสวนใหญสูงกวารอยละ 95 จึงสรุปผล การประเมินไดวา กรรมการมี
คุณสมบัติและไดปฏิบัติภาระหนาที่และความรับผิดชอบอยางดีเย่ียมและเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ  

 

การประเมินคณะกรรมการชุดยอย  
ในป 2558 คณะกรรมการริเร่ิมใหมีการประเมินผลคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล  การประเมินผลของคณะกรรมการชุดยอยดังกลาวเปนการ
ประเมินโดยตนเอง โดยแบบประเมินผลที่จัดทําขึ้นสอดคลองกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและหนาที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการแตละชุด ซึ่งครอบคลุม 4 หัวขอ ไดแก  

(1) โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการชุดยอย  
(2) บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบ  
(3) การประชุมคณะกรรมการชุดยอย  
(4) การทําหนาที่กรรมการ  
ซึ่งผลการประเมินสรุปไดวา คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณา

คาตอบแทน มีองคประกอบที่เหมาะสม และปฏิบัติหนาที่ไดครบถวนตามกฎบัตรที่บริษัทกําหนด โดยมีคะแนนเฉลี่ย ดังนี้  
คณะกรรมการตรวจสอบ                        รอยละ 95  
คณะกรรมการสรรหา      รอยละ 95 
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน     รอยละ 95  

สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดจัดทําเปนประจําทุกป คณะกรรมการ
ตรวจสอบใชวิธีการประเมินตนเองทั้งคณะ โดยใชแบบประเมินตามคูมือคณะกรรมการตรวจสอบของ ก.ล.ต. ซึ่งแบงเปน 2 
สวน คือ1) การทําหนาที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ และ  
                                                2) การปฏิบัติหนาที่เฉพาะดานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

จากผลการประเมินในป 2558 ไมมีคําถามในแบบประเมินในขอใดที่มีคําตอบวา “ไมใช” หรือ 
 “ไมไดทํา” และไดรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2558 นี้ ตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อทราบในการประชุมคร้ังที่  2/2559 วันที่ 24 กุมภาพันธ  2559 ซึ่งผลการประเมินสรุปไดวา องคประกอบ 
คุณสมบัติ และการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอยูในเกณฑที่สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติของตลาด
หลักทรัพย แนวทางปฏิบัติที่ดีของสากล และครบถวนสอดคลองกับภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามที่
กําหนดไวในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
การประเมินผลงานกรรมการและผูบริหาร  

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบดวยกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารท้ังหมดเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
ของกรรมการและผูบริหาร ซึ่งเปนการประเมินโดยเปรียบเทียบกับความสําเร็จของเปาหมายในระดับบริษัท และ
ความสามารถในระดับบุคคล โดยมีปจจัยในการพิจารณาประกอบดวย  

 ตัวช้ีวัดคุณภาพไดแก ความเปนผูนํา ความสัมพันธกับคณะกรรมการ การบริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายใน การบริหารทรัพยากรมนุษย การกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ  

 ความสําเร็จขององคกรพิจารณาจากดัชนีวัดความสําเร็จขององคกร  

 ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจใหดีขึ้น  
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คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน เปนผูใหความเห็นชอบผลประเมินการปฏิบัติงานของผูบริหาร 
ระดับกรรมการและผูบริหาร โดยพิจารณาจากความสําเร็จเทียบกับเปาหมายการปฏิบัติงานประจําปของผูบริหารแตละคน 
 
การปฐมนิเทศกรรมการ (Director Orientation) 
 สําหรับกรรมการที่เขารับตําแหนงใหมในคณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการปฐมนิเทศ เพื่อใหกรรมการใหม
ไดรับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งขอมูลที่เก่ียวของ เชน โครงสรางทุน ผูถือหุน โครงสรางการจัดการองคกร ผลการ
ดําเนินงาน ขอมูลระบบตางๆ ที่ใชงานภายใน  รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑตางๆ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ
และจรรยาบรรณ นโยบายตอตานการคอรรัปชั่น และนโยบายตางๆซ่ึงเปนขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับการเปนกรรมการ 
ใหกับกรรมการ  
 ในป 2558 นางสาวประพิชญา พรมมาส กรรมการใหม ไดรับการปฐมนิเทศกรรมการใหม โดย นางปทมา 
พรมมาส ประธานกรรมการ  ไดนําเสนอบรรยายชี้แจงใหทราบเก่ียวกับนโยบายธุรกิจของบริษัท  รวมทั้งขอมูลที่เก่ียวของ 
เพื่อเห็นภาพรวมการดําเนินธุรกิจและผลการดําเนินงาน ของบริษัท  
 
การพัฒนากรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญตอการเขารวมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เก่ียวของกับ
การพัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่กรรมการอยางสม่ําเสมอ โดยกรรมการสวนใหญมีประวัติไดเขารับการ
อบรมกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แลว โดยใหการสนับสนุนและดําเนินการใหกรรมการพิจารณา
เขารับการอบรมกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่นๆ ในทุกหลักสูตรที่เก่ียวของอยางตอเนื่อง
ตลอดป เพื่อนําความรูและประสบการณมาพัฒนาองคกรตอไป 
 ในป 2558 มีกรรมการเขารับการอบรม / สัมมนา กับสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)ดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ หลักสูตร 
1.นางปทมา              พรมมาส หลักสูตร Role of the Chairman Program  ( RCP 37/2015 )  
2.นางสาวประพิชญา พรมมาส หลักสูตร Director Certification Program  ( DCP212/2015 )  
 

 
แผนพัฒนาและสืบทอดงานตําแหนงกรรมการและผูบริหาร  

คณะกรรมการบริษัท ใหความสําคัญตอการพัฒนากรรมการและผูบริหาร โดยมีโครงการพัฒนาความรู
ความสามารถและทักษะใหเหมาะสมกับหนาที่อยางตอเนื่อง เพื่อสงเสริมการพัฒนากรรมการและผูบริหาร ใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยสนับสนุนใหกรรมการเขารับการอบรมในหลักสูตร Director Certification 
Program(DCP) และหลักสูตรที่เก่ียวของของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)   

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดรับมอบหมายใหเปนผูสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู 
ความสามารถและประสบการณเปนผูบริหารของบริษัท โดยการแตงต้ังผูบริหารเปนไปตามท่ีกําหนดไวในระเบียบบริษัท 
สวนกรรมการบริษัทตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และเสนออนุมัติผานที่ประชุมผูถือหุน  

ในการวางแผนสืบทอดตําแหนงกรรมการและผูบริหารนั้น คณะกรรมการไดมีการวางแผนเพื่อเปนการเตรียมความ
พรอมทันทีที่กรรมการหรือผูบริหารระดับสูงตําแหนงนั้นๆเกษียณอายุหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได เพื่อใหการบริหารงาน
ของบริษัทสามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่องและพัฒนาอยางย่ังยืน  
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รายงานของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจําป งบการเงินไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติสมํ่าเสมอ มีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 คณะกรรมการไดจัดใหมีการควบคุมภายในเพื่อใหม่ันใจไดวาการบันทึกขอมูลทางการบัญชีมีความถูกตอง 
ครบถวนและเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสินและเพื่อใหทราบจุดออน เพื่อปองกันการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมี
สาระสําคัญ 
 คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดวยกรรมการอิสระท่ีไมไดเปนผูบริหาร เปน
ผูดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายในความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดแสดงไวในรายงานประจําปแลว 
 คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่สามารถสรางความ
เช่ือม่ันและความเช่ือถือไดของงบการเงินของบริษัท 
 
8.2 โครงสรางคณะกรรมการชุดยอย  
 
  

 

 

 

 

 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน  3  คน  ดังนี้ 

รายชื่อ ตําแหนง 
จํานวนครั้ง
การประชุม

คณะกรรมการ 

การเขารวม
การเขา
ประชุม

คณะกรรมการ 
1. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล  กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ  
6 6 

2. นพ.จรูญ  ไชยโรจน กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบและประธาน
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

6 6 

3.  นพ.วิรุณพร  พรหมพงศา กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา   

6 6 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน (เม่ือวันที่ 24 ก.พ. 2559) 

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
(เม่ือวันที่ 24 ก.พ. 2559) 

คณะกรรมการบริษัท 
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คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกให นางสาวสุรีย ศังกรพานิช    ดํารงตําแหนงเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทั้งนี้ไดเสนอคณะกรรมการบริษัทแตงต้ัง   นางสาวสุรีย ศังกรพานิช    ดํารงตําแหนงเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อทําหนาที่ดูแลและจัดการการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งจัดทํารายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ  และจัดเก็บเอกสารตามท่ีกฎหมายกําหนด  นอกจากนี้ ยังชวยใหคําแนะนําแกคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เก่ียวกับกฎเกณฑตางๆ ที่เก่ียวของกับการเปนคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

 
วาระการดํารงตาํแหนงกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบทานใดพนจากตําแหนงกอน
ครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจะเลือกผูดํารงตําแหนงแทนโดยเร็ว และผูดํารงตําแหนงแทนจะอยูในตําแหนงไดตามระยะเวลาที่
เหลืออยูของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุปมีรายละเอียดดังนี้ 
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และเปดเผยอยางเพียงพอ 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และ 

มีประสิทธิผล  

3.  พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งการพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจาง และ

ใหความดีความชอบหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 

4. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ 

       ตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

5. พิจารณาคัดเลือกเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี  

      รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

 6.  พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตาม 

      กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เพื่อใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล  

      และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

 7.  จัดทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท 

 8.  ปฏิบัติการอืน่ใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

        ตรวจสอบ 

 9.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกป  โดยประเมินการ 

      ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะและ ประเมินตนเองเปนรายบุคคล 
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 คณะกรรมการสรรหา 
 ในป 2558 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาจํานวน  3  คน  ดังนี้ 

รายชื่อ ตําแหนง 
จํานวนครั้ง
การประชุม

คณะกรรมการ 

การเขารวม
การเขา
ประชุม

คณะกรรมก
าร 

1.  นางพรอมพรรณ  ศิริพัฒน ประธานกรรมการสรรหา
(กรรมการอิสระ) 

1 1 

2.  นพ.พรมพันธ  พรมมาส กรรมการสรรหา 1 1 
3.  นพ.วิรุณพร  พรหมพงศา กรรมการตรวจสอบและ 

กรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ) 
1 1 

 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหา 

 

1. พิจารณารายช่ือผูที่เหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท  กรรมการตรวจสอบ  และ   
กรรมการอื่นเสนอตอคณะกรรมการบริษัท  เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 

2. พิจารณากล่ันกรองผูที่เหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงประธาน/รองประธานและกรรมการอ่ืน  ในกรณีที่มี 
ตําแหนงวาง   

3. พิจารณาแตงต้ัง  โยกยาย  ถอดถอนพนักงานระดับบริหารของบริษัท 
4. กําหนดวิธีการและหลักเกณฑการสรรหากรรมการเพื่อใหเกิดความโปรงใส 

 
 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
  ในป2558 บริษัทมีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนจํานวน  3  คน  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
 1 .พิจารณาแนวทางการกําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการ  และคณะกรรมการ  คาเบี้ยประชุม   
     สวัสดิการและผลประโยชนตอบแทนอื่นๆทั้งที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงิน  เสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 

รายชื่อ ตําแหนง 
จํานวนครั้งการ

ประชุม
คณะกรรมการ 

การเขารวมการ
เขาประชุม

คณะกรรมการ 
1. นพ.จรูญ  ไชยโรจน กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบและประธานกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทน 

1 1 

2.  นางปทมา  พรมมาส กรรมการ  และกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทน 

1 1 

3. ดร.กมเลศน  สันติเวชชกุล  กรรมการอิสระ  และกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทน 

1 1 
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 2. กําหนดวิธีการและหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการที่เปนธรรมและสมเหตุสมผล   
     และนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 
 เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอยเพิ่มเติมดังนี้ 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  มีกรรมการ จํานวน  3  คน  ดังนี้ 

 รายชื่อ ตําแหนง 

1.  ดร.กมเลศน  สันติเวชชกุล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  (กรรมการอิสระ) 
2.  นายแพทยสราวุฒิ  สนธิแกว กรรมการบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ) 
3.  นางสาวประพิชญา พรมมาส กรรมการบรรษัทภิบาล 
 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
1.    กําหนดขอบเขตและนโยบายดานบรรษัทภิบาลของบริษัทเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 
2.    เสนอแนะแนวปฏิบัติดานบรรษัทภิบาลของบริษัทตอคณะกรรมการบริษัท พรอมทั้งใหคําแนะนํา 
       แกคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองเก่ียวกับบรรษัทภิบาล 
3.    ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝายบริหารใหเปนไปตามนโยบายดาน 
       บรรษัทภิบาลของบริษัท 
4.    พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติดานบรรษัทภิบาลของบริษัทใหเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจและ 
       สอดคลองกับแนวปฏิบัติในระดับสากล และเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหมีพิจารณา 
       ปรับปรุงใหทันสมัยอยางตอเนื่อง 
5.   พิจารณาทบทวนความเปนอิสระของคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งการมีผลประโยชนขัดแยงที่อาจ 
      เกิดขึ้นในการปฏิบัติหนาที่ 
6.   ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เปนประจําทุกป โดยประเมินการ 
      ปฏิบัติงานโดยรวมทั้งคณะและประเมินตนเองเปนรายบุคคล 

 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
 ในการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนนี้ คณะกรรมบริษัทไดพิจารณารวมคณะกรรมการสรร
หากับคณะกรรมการพิจารณาคาตอบ โดยมี จํานวน  3  คน  ดังนี้ 

รายชื่อ ตําแหนง 

1.  นางพรอมพรรณ  ศิริพัฒน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
(กรรมการอิสระ) 

2.  นายแพทยสราวุฒิ  สนธิแกว กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน(กรรมการ
อิสระ) 

3.  นายแพทยพรมพันธ  พรมมาส กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
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 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
1. พิจารณารายช่ือผูที่เหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท  กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการอื่นเสนอ 

ตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา  เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 
2. พิจารณากล่ันกรองผูที่เหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนงประธาน/รองประธานและกรรมการอื่น  ในกรณทีี่มี

ตําแหนงวาง   
3. พิจารณาแตงต้ัง  โยกยาย  ถอดถอนพนักงานระดับบริหารของบริษัท 
4. เสนอแผนสืบทอดตําแหนงของกรรมการและผูบริหารระดับสูงตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
5. กําหนดวิธีการและหลักเกณฑการสรรหากรรมการเพื่อใหเกิดความโปรงใส 
6. พิจารณาแนวทางการกําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการ  และคณะกรรมการ  คาเบี้ยประชุม  

                        สวัสดิการและผลประโยชนตอบแทนอื่นๆทั้งที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงิน เสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 
7. กําหนดวิธีการและหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการที่เปนธรรมและ      สมเหตุสมผล  และ

นําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน โดยประเมินการปฏิบัติงาน

โดยรวมทั้งคณะและประเมินตนเองเปนรายบุคคล 
 
8.3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด 
 (1) การสรรหากรรมการ 
       ในการแตงต้ังกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีหนาที่รับผิดชอบในการ
พิจารณาคัดเลือกและกล่ันกรองบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามขอบังคับของบริษัท และเปนผูเสนอช่ือผูที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อใหไดกรรมการมืออาชีพ มีความหลากหลาย  และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความ
เห็นชอบจากกรรมการ จากนั้นจะนําเสนอรายช่ือกรรมการดังกลาวตอที่ประชุมผูถือหุนเปนผูเลือกต้ังกรรมการตาม
หลักเกณฑตอไป 
      ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจ และแผนใน
อนาคตจึงไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการ โดยตองเปนผูมีความรูในเรื่องธุรกิจ  และมีประสบการณในเร่ืองดังกลาวอยาง
นอย 5 ป  และเปดโอกาสใหกรรมการและผูถือหุนมีสวนรวมในการเสนอช่ือกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นอกจากน้ียัง
พิจารณากรรมการที่จะเสนอช่ือเพิ่มเติมจากทําเนียบกรรมการของบริษัท 
 
 (2) การสรรหาผูบริหารระดับสูงสุด  
      ในการสรรหาผูมาดํารงตําแหนง ผูบริหารระดับสูงสุด (เชน ประธานเจาหนาที่บริหาร) 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จะเปนผูพิจารณาเบื้องตน ในการกล่ันกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถวน เหมาะสม มีความรูความสามารถ ทักษะ และประสบการณที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทและเขาใจ
ในธุรกิจได และนําเสนอตอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

 
8.4 การกํากับดูแลการดําเนนิงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 
  - ไมมี- 
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8.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
 บริษัทฯ มีการดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายในตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยไดกําหนดไวเปนลายลักษณ
อักษรใน จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ซึ่งตองลงนามรับทราบต้ังแตแรกเขาทํางาน 
โดยสรุปนโยบายสําคัญดังนี้ 
 บริษัทฯ ไดกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศท่ีเก่ียวของของสํานักงาน
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 2 สัปดาห กอนที่ขอมูลงบ
การเงินหรือขอมูลอื่นที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทจะเผยแพรตอสาธรณชน  และตองไมซื้อขายหลักทรัพยของ
บริษัทจนกวาจะพนระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแตไดมีการเปดเผยขอมูลสูสาธารณะท้ังหมดแลว   
  
8.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
 (1) คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)  คาตอบแทนที่บริษัทฯ  จายใหผูสอบบัญชี บริษัท 
สํานักงานดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอสท   จํากัด โดยแยกเปน 

   
   
 
 
 

  (2) คาบริการอ่ืน (non-audit fee) 
    - ไมมี - 

รายการ ป 2558 ป 2557 ป 2556 
คาสอบบัญชี 370,000 340,000 335,000 
คาสอบทานงบการเงิน (3 ไตรมาส) 390,000 360,000 315,000 

รวม 760,000 700,000 650,000 
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9. ความรบัผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibilities:CSR) 
9.1 นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม 

คณะกรรมการบริษัท ฯ มีนโยบายใหดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนไปดวยความรับผิดชอบตอสังคม 
ส่ิงแวดลอม และกลุมผูมีสวนไดเสีย(Stakeholders) ตามหลัก 8 ขอ และถือเปนหนึ่งในกลยุทธหลักขององคกร 
ทั้งนี้ไดระบุไวในวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมองคกร  จริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct ) และจรรยาบรรณของ
กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท  เพื่อยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ อยางเครงครัด  เพื่อนําไปสูความย่ังยืน
ของบริษัทฯ  

  
9.2 การดําเนนิงานและการจัดทํารายงาน : 

(1) กระบวนการจัดทํารายงาน 
      บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติและตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีตอสังคมและชุมชมจนถือ 

เสมือนเปนภารกิจหลักที่จะสรางสรรคโครงการและกิจกรรมที่เปนประโยชนในการพัฒนาสังคมและชุมชนสวนรวม 
  แนวทางปฏิบัติ 

1. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานพึงมีสวนรวม รวมทั้งจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชนในการ
พัฒนาและบริการสังคมและชุมชน  

2. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ดําเนินกิจกรรมเพื่อรวมสรางสรรคสังคม ชุมชน และ 
ส่ิงแวดลอมอยางสมํ่าเสมอ  

3. ปองกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปลอยของเสียใหอยูในระดับที่อยูในเกณฑคามาตรฐานท่ียอมรับได 
4. ตอบสนองอยางรวดเร็วและอยางมีประสิทธิภาพตอเหตุการณที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

และชุมชน อันเน่ืองมาจากการดําเนินงานของบริษัท โดยใหความรวมมืออยางเต็มที่กับเจาหนาที่ภาครัฐ
และหนวยงานที่เก่ียวของ  

 
(2) การดําเนนิงานใหเปนไปตามนโยบายที่บริษัทไดเปดเผยไว ตามแนวทางเกี่ยวกับความ

รับผิดชอบตอสังคม 8 ขอ ดังนี ้
 

(1) การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 
บริษัทฯ ไดมีการกําหนดวิธีปฎิบัติเก่ียวกับการในการจัดซื้อ จัดจาง สินคาประเภทตาง ๆ รวมถึง   

อุปกรณเคร่ืองมือทางการแพทยไวอยางชัดเจน และมีการกําหนดมาตรฐานของหนังสือสัญญาใหเกิดความเปน
ธรรมในการเจรจาตอรอง และการรางหนังสือสัญญาอยางถูกตอง  โดยมีหนวยงานที่ทําหนาที่ดูแล  ควบคุมและ
จัดเก็บสัญญาเปนการเฉพาะ   นอกจากนี้ยังมีนโยบายการประเมินผลและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ เพื่อใชเปน
แนวทางในการประเมินคุณภาพและความพึงพอใจสําหรับผลิตภันฑทั่วไปและผลิตภัณฑทางการแพทย โดย
คํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของผูรับบริการ  ในปที่ผานบริษัทไดเชิญคูคา พันธมิตรและเจาหนี้ มารวมรับทราบ 
จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นรวมทั้งไดเผยแพรจริยธรรมทางธุรกิจ
และนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นผานทางเว็บไซดของบริษัท เพื่อใหคูคาพันธมิตร  และเจาหนี้ตางๆท่ีเขามาทํา
ธุรกิจกับบริษัทฯ เกิดความเขาใจและม่ันใจวาจะไดรับความเปนธรรม  
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(2) การตอตานการคอรรัปช่ัน 
บริษัทฯ กําหนดนโยบายในการดําเนินการตอตานการคอรรัปช่ัน รวมถึงแนวทางปฏิบัติเปนลาย 

ลักษณอักษร ซึ่งไดผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 และนําสูการปฏิบัติโดย
การอบรมกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับ และทดสอบความรูความเขาใจ สําหรับพนักงานและ
ผูบริหารท่ีเขาใหม ถือเปนหนึ่งในหัวขอหลักในการปฐมนิเทศ นอกจากน้ีเพื่อใหนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นคงอยู
อยางตอเนื่อง บริษัทฯ กําหนดใหอยูในแผนการฝกอบรมประจําปของพนักงานและผูบริหาร รวมถึงการจัดทําเปนส่ือ
การสอนไวในองคความรูรวมของบริษัท เพื่อใหพนักงานสามารถเขาไปศึกษาและเรียนรูไดดวยตนเองทางเว็บไซดของ
บริษัท   

ในป 2557  ที่บริษัทไดสดงเจตนารมณเขารวมกับโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน 
การตอตานการทุจริตโดยไดรวมใหสัตยาบรรณเพื่อรับทราบขอตกลงตามคําประกาศเจตนารมณของแนวรวมดังกลาว
ในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ ทําใหไดรับผลการประเมินอยูระดับที่ 1   

ในป 2558 คณะกรรมการบริษัทไดพัฒนาและนํานโยบายสูการปฏิบัติตามแนวทางท่ีบริษัท 
กําหนด และดําเนินการประเมินความเส่ียงของธุรกิจวาการดําเนินงานของบริษัทที่มีความเส่ียงตอการคอรรัปชั่น มี
การส่ือสารและฝกอบรมแกพนักงานทุกระดับเพื่อใหความรูเก่ียวนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการตอตาน
คอรรัปช่ัน  รวมท้ังการดูแลใหมีการดําเนินการตามนโยบายและมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายโดย
คณะกรรมการบริษัทอยางนอยเปนประจําทุกป ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะพัฒนาปรับปรุงเพิ่มระดับ 
Anti-Corruption  อยางตอเนื่อง  จากการเขารวมกับโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการ
ทุจริต ทางสถาบันไทยพัฒนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(ก.ล.ต.)เปน
ผูดําเนินการโครงการประเมินการดําเนินการเพื่อความย่ังยืนเร่ือง Anti-Corruption Progress Indicators ของ
บริษัทจดทะเบียนไทยประจําป 2558 สงผลใหในป 2558 บริษัทไดรับผลประเมิน อยูระดับที่ 3  ( Established )   

 

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 
       บริษัทฯ กําหนดแนวทางปฏิบัติไวในจริยธรรมธุรกิจ  ใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานปฏิบัติ 

ตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑตาง ๆ  และขอบังคับของทางราชการที่เก่ียวของ และจริยธรรมกับการดําเนินธุรกิจ 
รวมทั้งระเบียบขอบังคับของบริษัท เคารพตอวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและยึดหลักสิทธิมนุษยชนสากล 
ในการดําเนินธุรกิจ   

 

(4) การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม  

 บริษัทฯ ปฏิบัติตอกรรมการ ผูบริหารและพนักงานบนพื้นฐานของศักด์ิศรีความเปน 
มนุษยและใหความเคารพตอสิทธิหนาที่สวนบุคคล  

 บริษัทฯ ใหความสําคัญกับคุณคาของพนักงาน สงเสริมใหกรรมการ ผูบริหาร และ 
        พนักงาน พัฒนาความรูความสามารถ มีคุณธรรม มีพฤติกรรมที่เหมาะสม  

 บริษัทฯ จัดใหมีสภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัย และปฏิบัติตอพนักงานทุกคนโดยเสมอ
ภาค   

 บริษัทฯ จัดใหมีสภาพการจางงานที่ยุติธรรม ใหผลตอบแทนที่เหมาะสม ตาม ความรู 
 ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน มีโอกาสกาวหนา 
 ในบริษัทฯ อยางเปนธรรม  
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 บริษัทฯ เปดโอกาสใหพนักงานแสดงความคิดเห็นและรับฟงขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับ
อยางเทาเทียมและเสมอภาค  

       บริษัทฯ รักษาขอมูลสวนบุคคลของ กรรมการ ผูบริหารและพนักงาน การเปดเผยหรือการถาย 
โอนขอมูลสวนตัวของกรรมการ ผูบริหารและพนักงานสูสาธารณะจะทําไดตอเม่ือไดรับความ
เห็นชอบจากกรรมการ ผูบริหารและพนักงานผูนั้น เวนแตไดกระทําไปตามระเบียบของ
บริษัทฯหรือตามกฎหมาย 

      มีการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับทิศทางองคกร รวมทั้งมีการกําหนดเสนทางการเติบโต  
         (Career Path) และแผนสืบทอดตําแหนงงาน (Succession Plan) ในตําแหนงงานที่สําคัญ    
          สรางเสริมบรรยากาศท่ีดีในการทํางานเพื่อใหเกิดขวัญและกําลังใจในการทํางานของ 
          พนักงาน 

 

(5)  ความรับผิดชอบตอลูกคา   
       บริษัทฯ มุงตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของลูกคา สงมอบบริการที่ดีมีคุณภาพ 

และความปลอดภัย ควบคูกับการพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล โดยยึดคานิยมองคกร ลูกคาเปนศูนยกลาง 
(Customer Centric) อาทิเชน ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI , ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA , 
มาตรฐานคุณภาพหองปฏิบัติการทางการแพทย (ISO 15189 : 2007) และมาตรฐานระบบคุณภาพอาหารสําหรับ
ผูปวย GMP/HACCP โดยนําระบบคุณภาพดังกลาวขางตนมาพัฒนากระบวนการใหบริการ นอกจากนี้บริษัทฯ  มี
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นและขอรองเรียนจากผูรับบริการเก่ียวกับคุณภาพและบริการ พรอมตอบสนองและ
ดําเนินการอยางรวดเร็ว  ทั้งนี้ไดนําขอเสนอแนะท่ีไดรับมาเพื่อวางแผน พัฒนาและปรับปรุงการใหบริการอยาง
ตอเนื่อง  
 

(6) การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม  
         บริษัทฯ มุงม่ันที่จะดําเนินธุรกิจ ดวยความปลอดภัยและคํานึงถึงผลกระทบดานอาชีวอนามัย  

และส่ิงแวดลอม และกําหนดใหมีระบบการจัดการในระดับสากล ใหความสําคัญและปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย  
มาตรฐาน  และขอกําหนดทางดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอมในแตละพื้นที่ของบริษัท    

       การอนุรักษการใชพลังงานโดยกําหนดเปนนโยบายดานการจัดการพลังงาน ส่ือสารใหพนักงาน 
 ทุกระดับทราบ และปฏิบัติตามมาตรการอนรัุกษพลังงานที่โรงพยาบาลกําหนด นอกจากนี้ยังไดเขารวมโครงการ 
 พัฒนาตอยอดการดําเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทย  กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ 
 อนุรักษพลังงาน ไปสูระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล(ISO 50001) ซึ่งเปนโรงพยาบาลและสถาน 

 ประกอบการแหงแรกในประเทศไทย ที่สามารถดําเนินการพัฒนาการจัดการพลังงานจนประสบผลสําเร็จ ไดรับการ 
 รับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน (ISO 50001)   

                  การควบคุมดูแลดานความปลอดภัยและดานส่ิงแวดลอม บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามกฎหมายที่ 
เก่ียวของกับการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม อาทิ กฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 สวนวิศวกรรม 
ส่ิงแวดลอม สํานักงานอนามัยส่ิงแวดลอม กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข, ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ืองการ
เก็บ ขน และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2544 จากราชกิจจานุเบกษา 11 มีนาคม 2545, พระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2535, ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง
กําหนดประเภทอาคารเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือ
ออกสูส่ิงแวดลอม  
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(7) การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
            บริษัทฯ ถือเปนสมาชิกหนึ่งในสังคม ใหความสําคัญในการมีสวนรวมและสราง 

ความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นระหวางบริษัทฯและสังคม บนพื้นฐานของความถูกตอง โปรงใส เปนธรรม นําไปสูการ
พัฒนาสังคมอยางย่ังยืน  โดยจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชนในการพัฒนาและบริการสังคมและชุมชน
กิจกรรมเพื่อรวมสรางสรรคสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอมอยางสม่ําเสมอและตอบสนองอยางรวดเร็ว อยางมี
ประสิทธิภาพตอเหตุการณที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและชุมชน อันเน่ืองมาจากการดําเนินงานของบริษัท โดยให
ความรวมมืออยางเต็มที่กับเจาหนาที่ภาครัฐและหนวยงานที่เก่ียวของ   

 
(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซึ่งไดจากการดาํเนินงานที่มีความ 

รับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม และผูมีสวนไดเสีย 
                       - ไมมี – 

 

9.3 การดําเนนิธุรกิจที่มีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคม (ถามี) 
   -ไมมี-  
 

9.4 กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
                   โครงการสงเสรมิสุขภาพ 

1. โครงการคุณแมคุณภาพ  เปนการบรรยายเพื่อใหความรูแกคุณแมต้ังครรภ และเตรียมความพรอม
ในการดูแลลูกนอยในครรภอยางมีคุณภาพ ซึ่งโรงพยาบาลจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง เปนประจําทุก
เดือน 

2. โครงการ Health Promotion 

 บรรยายใหความรูเก่ียวกับไขเลือดออก เพื่อสรางความรูความเขาใจ และปองกัน ตัวเอง 
และคนในครอบครัวใหหางไกลจากไขเลือดออก  ทั้งในโรงพยาบาล หางสรรพสินคา และ
ชุมชนใกลเคียง      

 ใหความรูเร่ืองวัคซีนไขหวัดใหญ เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญ 

 ใหความรูเร่ืองวัคซีนมะเร็งปากมดลูก เพื่อสรางความรูความเขาใจและการลดความเส่ียง
ในการเปนมะเร็งปากมดลูกในสตรี 

 ใหความรูเร่ืองการปฐมพยาบาลเบื้องตน และการชวยฟนคืนชีวิต กับบริษัทคูสัญญา และ
ประชาชนทั่วไป  

 สงเสริมสุขภาพพลานามัยแกชุมชน โดยการออกหนวยตรวจสุขภาพเบ้ืองตนและใหความรู
วิธีการดูแลสุขภาพรวมถึงโภชนาการ กับหมูบาน  ชุมชนใกลเคียง และบริษัทคูสัญญา 
อาทิเชน ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี  ,  
ตรวจมะเร็งเตานม,ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องตน,ตรวจคัดกรองมวลกระดูก 
เบื้องตน และตรวจวัดสายตา เปนตน 

 บรรยายใหความรูเร่ืองการลางมือใหถูกวิธี กับประชาชนทั่วไป และสถานศึกษา เพื่อลด
ความเส่ียงในการติดเชื้อ 
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 บรรยายใหความรูเร่ืองมะเร็งเตานม และการตรวจเตานมดวยตนเอง โดยแพทย
ผูเช่ียวชาญท้ังภายในโรงพยาบาล บริษัทคูสัญญา และชุมชน 

 บรรยายใหความรูเร่ืองโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร  โรคอวนและกระดูกพรุน  โรคหลอด
เลือดสมองและไมเกรน  และการดูแลสุขภาพดวงตา  เพื่อปองกันและเฝาตรวจดูอาการ
ดวยตนเอง โดยแพทยผูเช่ียวชาญท้ังภายในโรงพยาบาล บริษัทคูสัญญา และชุมชน 

       โครงการรักษส่ิงแวดลอมและสังคม 
1. โครงการอนุรักษพลังงาน 

 รวมรณรงคการอนุรักษการใชพลังงาน ในโรงพยาบาล 

 บรรยายใหความรูเร่ืองการอนุรักษการใชพลังงาน แกบริษัทคูสัญญาและชุมชน 

 พัฒนาตอยอดการดําเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทย กับกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ไปสูระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 
50001) ซึ่งเปนโรงพยาบาลและสถานประกอบการแหงแรกในประเทศไทย ที่สามารถ
ดําเนินการพัฒนาการจัดการพลังงานจนประสบผลสําเร็จ ไดรับการรับรองมาตรฐานการ
จัดการพลังงาน (ISO 50001)   

 เปนแบบอยางและรวมแลกเปล่ียนประสบการณใหสถานประกอบการที่สนใจดานการจัด
การพลังงานมาศึกษาดูงาน  

2. โครงการอาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม 

 ซอมแผนรองรับการเกิดอุบัติภัยหมู รวมกับสถานประกอบการใกลเคียง ชุมชนและภาครัฐ 

 ซอมแผนปองกันเม่ือเกิดอัคคีภัย ในโรงพยาบาล รวมกับหนวยบรรเทาสาธารณภัย  
เทศบาลนนทบุรี  

 ซอมแผนปองกันเม่ือเกิดอัคคีภัย รวมกับสถานประกอบการ และชุมชนใกลเคียง 

 บรรยายใหความรูเร่ืองการปองกันและการอพยพเม่ือเกิดอัคคีภัย    

 บรรยายและสาธิตวิธีการใชอุปกรณดับเพลิง รวมกับสถานประกอบการ และชุมชน
ใกลเคียง 

 จัดกิจกรรม  Safety & Quality Month  บรรยายใหความรูและสาธิวิธีปฏิบัติเก่ียวกับ
“ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดลอมในการทํางาน  การอนุรักษพลังงานและ
ส่ิงแวดลอม”  เพื่อสรางความรูความเขาใจและตระหนักถึงความปลอดภัยและการอนุรักษ
พลังงานและส่ิงแวดลอม 

 จัดกิจกรรม โครงการปลูกปา  บริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง จังหวัดอุทัยธานี  
กับหนวยงานราชการ และชาวบานตําบลระบํา  

 รวมมอบเงินและส่ิงของจําเปนใหกับ สถานสงเคราะหเด็กออนปากเกร็ด สภากาชาดไทย 
มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา มูลนิธิอนุเคราะหคนพิการ และมูลนิธิหัวใจแหงประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ เปนตน 
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แนวทางปฏิบัติเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปช่ัน 
  บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน รวมถึงแนวทางปฏิบัติเปนลายลักษณ
อักษร ซึ่งไดผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และลงสูการปฏิบัติ โดยการอบรมและทดสอบเพื่อสรางการรับรูใหกับ
พนักงานและกรรมการ ทุกระดับและสําหรับพนักงานและผูบริหารที่เขาใหม ผานทางการปฐมนิเทศ นอกจากนี้เพื่อให
นโยบายตอตานการคอรรัปชั่นคงอยูอยางตอเนื่อง บริษัทฯ กําหนดใหอยูในแผนการฝกอบรมประจําปของพนักงานและ
ผูบริหาร รวมถึงการจัดทําเปนส่ือการสอนไวในองคความรูรวมของบริษัท เพื่อใหพนักงานสามารถเขาไปศึกษาและเรียนรูได
ดวยตนเอง 

จากการเขารวมกับโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต ทาง 
สถาบันไทยพัฒนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(ก.ล.ต.)เปนผูดําเนินการโครงการ
ประเมินการดําเนินการเพื่อความยั่งยืนเร่ือง Anti-Corruption Progress Indicators ของบริษัทจดทะเบียนไทยประจําป 
2558 ไดแบงผลประเมินออกเปน 5 ระดับ  

ในป 2558 บริษัทฯ ไดรับผลประเมิน อยูระดับที่ 3  ( Established ) ไดแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติตาม 
นโยบายการตอตานการคอรรัปชั่นตามแนวทางท่ีบริษัทกําหนด และดําเนินการประเมินความเส่ียงของธุรกิจวาการ
ดําเนินงานของบริษัทที่มีความเส่ียงตอการคอรรัปชั่น มีการส่ือสารและฝกอบรมแกพนักงานทุกระดับเพื่อใหความรูเก่ียว
นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการตอตานคอรรัปชั่น  รวมทั้งการดูแลใหมีการดําเนินการตามนโยบายและมีการทบทวน
ความเหมาะสมของนโยบายโดยคณะกรรมการบริษัทอยางนอยเปนประจําทุกป ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะ
พัฒนาปรับปรุงเพิ่มระดับ Anti-Corruption  อยางตอเนื่อง 
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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 
 บริษัทฯใหความสําคัญกับการบริหารความเส่ียงเปนอยางมากไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ทําหนาที่คนหา ประเมิน และหามาตรการปองกันความเส่ียงของการดําเนินกิจการ ตลอดจนมีการติดตามกํากับดูแลและ
รายงานผลใหคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเสนอใหคณะกรรมการบริษัทตอไป 

       บริษัทฯไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อทําหนาที่ในการจัดใหมีระบบบริหาร 
ความเส่ียงทั่วทั้งองคกร   และปรับปรุง  พัฒนาระบบการบริหารความเส่ียงใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง   

11.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 2/2559 เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบ
เขารวมดวยนั้น คณะกรรมการบริษัทไดประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ที่ใชในการบริหารงานและ
ควบคุมภายใน ในดานตาง ๆ 5 สวน คือ การควบคุมภายในองคกร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบ
สารสนเทศและการส่ือสารขอมูล และระบบติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา บริษัทมีระบบควบคุมภายในท่ี
เพียงพอและเหมาะสมตามสภาพปจจุบันของกิจการ การดําเนินงานโดยรวมมีความโปรงใสและมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
สามารถตรวจสอบได 
               11.2   คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช 
แอนด แอสโซซิเอทส ที่ไดใหความเห็นวาไมพบประเด็นปญหาหรือขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ  
               11.3  คณะกรรมการตรวจสอบไดแตงต้ัง นางสาวสุรีย  ศังกรพานิช  ดํารงตําแหนง ผูจัดการแผนกตรวจสอบ
ภายใน และกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ มีประวัติการศึกษาของผูจัดการแผนกตรวจสอบภายใน จบปริญญาตรี
บัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ,จบปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง และเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทย และมีประสบการณดานการตรวจสอบภายในในธุรกิจโรงพยาบาล มาเปนระยะเวลา 20 ปมีความเขาใจใน
กิจกรรมและการดําเนินงานของบริษัทฯ 
                        คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นวา ผูจัดการแผนกตรวจสอบภายใน และกํากับดูแลการปฏิบัติงานของ
บริษัทฯ มีความเหมาะสมที่จะปฎิบัติหนาที่ดังกลาว   ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แตงต้ัง ถอดถอน โยกยายผูจัดการแผนก
ตรวจสอบภายในของบริษทจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบรหิาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 
1. ช่ือ-สกุล  นางปทมา  พรมมาส 

อายุ   60 ป 
ตําแหนง  ประธานกรรมการ ต้ังแต 6 มีนาคม 2558 (กรรมการที่เปนผูบริหาร) / 

ตําแหนงในบริษัท : รองประธานเจาหนาที่บริหาร /รองผูอํานวยการโรงพยาบาล และ 
เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กําหนดในหนังสือรับรอง 

วันเขาดํารงตําแหนงกรรมการ  29 กันยายน 2536 
คุณวุฒิทางการศึกษา   บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

   -  Role of the Chairman Program (RCP) 1/2000 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) 
     -  Director Certification Program(DCP) กับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) 

-  หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนาเลขานุการบริษัท 
-  นักลงทุนสัมพันธ 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
2549 - ปจจุบัน : รองประธานเจาหนาที่บริหาร / รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  
2527 - 2549    : ผูอํานวยการบริหาร 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน  
-  ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น   ไมมี 
-  ตําแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน  ไมมี 

ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่อาจทาํใหเกิดความขดัแยงทางผลประโยชน  
-  ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น   ไมมี 
-  ตําแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน  ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท 
- การถือหุนในบริษัทฯ จํานวน  15,670,000 หุน  

(ในนามคูสมรสถือจํานวน 9,670,000  หุน) 
- สัดสวนการถือหุนในบริษัทรอยละ  9.79 (ในนามคูสมรสถือรอยละ 6.04 ) 

ขอพิพาททางกฎหมาย    ไมมี 
การมีสวนไดสวนเสีย     ไมมีสวนไดสวนเสียในทุกวาระ 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- บุตรของนายลพชัย  แกนรัตนะ  , คูสมรสของ นายแพทยพรมพันธ  พรมมาส และ 
มารดาของนางสาวประพิชญา พรมมาส 
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2. ช่ือ-สกุล  นายลพชัย แกนรัตนะ 
อายุ    90 ป 
ตําแหนง  กรรมการ ต้ังแต 6 มีนาคม 2558 (กรรมการที่เปนผูบริหาร)  

และเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กําหนดในหนังสือรับรอง 
วันเขาดํารงตําแหนงกรรมการ  29 กันยายน 2536 
คุณวุฒิทางการศึกษา   เตรียมอุดมศึกษาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  ไมมี 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ป2523 ถึง  6 มีนาคม 2558     : ประธานกรรมการ  
6 มีนาคม 2558 ถึงปจจุบัน      : กรรมการ  

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน  
-  ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น   ไมมี 
-  ตําแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน  ไมมี 

ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่อาจทาํใหเกิดความขดัแยงทางผลประโยชน  
-  ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น   ไมมี 
-  ตําแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน  ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท 
-   การถือหุนในบริษัทฯ จํานวน  1,500,000 หุน   
-   สัดสวนการถือหุนในบริษัทรอยละ    0.94  

ขอพิพาททางกฎหมาย    ไมมี 
การมีสวนไดสวนเสีย    ไมมีสวนไดสวนเสียในทุกวาระ 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  

-  บิดาของนางปทมา  พรมมาส 
 
3. ช่ือ-สกุล  นายแพทยพรมพันธ  พรมมาส 

อายุ   64 ป 
ตําแหนง  ประธานกรรมการ ต้ังแต 6 มีนาคม 2558 (กรรมการที่เปนผูบริหาร) /  

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน (เร่ิม 24 ก.พ.2559) 
ตําแหนงในบริษัท : ประธานเจาหนาที่บริหาร / ผูอํานวยการโรงพยาบาล และ 
เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กําหนดในหนังสือรับรอง 

วันเขาดํารงตําแหนงกรรมการ  29 กันยายน 2536 
คุณวุฒิทางการศึกษา   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร 

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบัตร กุมารเวชกรรม 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

     -  Director Certification Program(DCP) กับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) 
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ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
2549 – ปจจุบัน : กรรมการ  บริษัท โรงพยาบาลนนทเวชจํากัด (มหาชน)  
2549 – ปจจุบันประธานเจาหนาที่บริหาร  บริษัท โรงพยาบาลนนทเวชจํากัด (มหาชน) 
2526 – ปจจุบัน : ผูอํานวยการโรงพยาบาล 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน  
-  ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น   ไมมี 
-  ตําแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน  ไมมี 

ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่อาจทาํใหเกิดความขดัแยงทางผลประโยชน  
-  ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น   ไมมี 
-  ตําแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน  ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท 
-  การถือหุนในบริษัทฯ จํานวน   9,670,000 หุน  

(ในนามคูสมรสถือจํานวน  6,000,000  หุน) 
-  สัดสวนการถือหุนในบริษัทรอยละ    9.79 (ในนามคูสมรสถือรอยละ 3.75 ) 

ขอพิพาททางกฎหมาย    ไมมี 
การมีสวนไดสวนเสีย     ไมมีสวนไดสวนเสียในทุกวาระ 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- คูสมรสของ นางปทมา  พรมมาส และบิดาของนางสาว ประพิชญา  พรมมาส 
 
4. ช่ือ-สกุล  นางพรอมพรรณ  ศิริพัฒน 

อายุ   88 ป 
ตําแหนง  กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร(กรรมการอิสระ) /  

    ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  (เร่ิม 24 ก.พ.2559) 
วันเขาดํารงตําแหนงกรรมการ  29 กันยายน 2536 
คุณวุฒิทางการศึกษา   - กศบ.วิทยาลัยการศึกษาประสานมิตร 

- ประกาศนียบัตรทางการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

     -  Director Certification Program(DCP) กับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

2549 – ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน) 
2520 – ปจจุบัน : เจาของโรงเรียนพรอมพรรณวิทยา 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน  
-  ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น   ไมมี 
-  ตําแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน  ไมมี 

ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่อาจทาํใหเกิดความขดัแยงทางผลประโยชน  
-  ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น   ไมมี 
-  ตําแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน  ไมมี 
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สัดสวนการถือหุนในบริษัท 
- การถือหุนในบริษัทฯ จํานวน  90,000 หุน  
- สัดสวนการถือหุนในบริษัทรอยละ   0.06  

ขอพิพาททางกฎหมาย   ไมมี 
การมีสวนไดสวนเสีย    ไมมีสวนไดสวนเสียในทุกวาระ 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- พี่สาวของนายจรูญ ไชยโรจน   
 
5. ช่ือ-สกุล  นายสราวุฒิ สนธิแกว 

อายุ   63 ป 
ตําแหนง  กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร(กรรมการอิสระ) / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน    

   และกรรมการบรรษัทภิบาล (เร่ิม 24 ก.พ.2559) 
วันเขาดํารงตําแหนงกรรมการ  29 กันยายน 2536 
คุณวุฒิทางการศึกษา   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

     -  Director Certification Program(DCP) กับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

2555-ปจจบุัน : กรรมการในคณะกรรมการบริหาร ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
2552-2555    :  ผูอํานวยการ สํานักการแพทย   กรุงเทพมหานคร 
2550-2552    : รองผูอํานวยการ สํานักการแพทย  กรุงเทพมหานคร         
2548-2550    : ผูอํานวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 
2547-2548    : ผูอํานวยการโรงพยาบาล  โรงพยาบาลลาดกระบัง   กรุงเทพมหานคร 
2531-ปจจุบัน :  กรรมการมูลนิธิเบญจมบพิตร 
2530-2550    : กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิ     โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 
2524-2547    : แพทยหัวหนากลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน  
-  ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น              ไมมี 
-  ตําแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน              กรรมการ บริษัท พงษพันธพัฒนา จํากัด 

ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่อาจทาํใหเกิดความขดัแยงทางผลประโยชน  
-  ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น   ไมมี 
-  ตําแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน  ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท 
-  การถือหุนในบริษัทฯ จํานวน        1,332,000    หุน  
-  สัดสวนการถือหุนในบริษัทรอยละ                  0.83  

ขอพิพาททางกฎหมาย     ไมมี 
การมีสวนไดสวนเสีย                  ไมมีสวนไดสวนเสียในทุกวาระ 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร      ไมมี   
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6. ช่ือ-สกุล  ดร.กมเลศน  สันติเวชชกุล 

อายุ   65 ป 
ตําแหนง  กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (กรรมการอิสระ) /  

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล (เร่ิม 24 ก.พ.2559) 
วันเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 29 กันยายน 2536 
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาเอก-สาขาบริหารธุรกิจ Oklahoma State University  

    ประเทศสหรัฐอเมริกา  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

     -  Director Certification Program(DCP) กับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) 
ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

2558-ปจจุบัน   : ที่ปรึกษาศูนยคอมพิวเตอร  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2555-2558      : ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  

                                   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2551- 2555    : รองศาสตราจารย ภาควิชาการธนาคารและการเงิน   คณะพาณิชยศาสตรและ การบัญชี   
            จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2547- 2551    : รองอธิการบดี และ CIO  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2531– 2550   : ผูชวยศาสตราจารย   ภาควิชาการธนาคารและการเงิน   คณะพาณิชยศาสตร และการบัญชี    
           จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2538 – 2547  : ผูอํานวยการสถาบันวิทยบริการ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2529 - 2547   : ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน  
-  ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   

2537-ปจจุบัน : บริษัท ซีเฟรซอินดัสตรี จํากัด(มหาชน)  
ตําแหนง        : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท ฯ  :  ไมมี     

-  ตําแหนงในบริษัทอ่ืนที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน      
2547-ปจจุบัน : บริษัท ซี แอนด ซี อินเตอรเนช่ันแนล  เวนเจอร จํากัด 
ตําแหนง        : กรรมการ  
2549-ปจจุบัน : บริษัท ผลิตภัณฑนวัตกรรมจามจุรี  จํากัด 
ตําแหนง        : กรรมการ    

ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่อาจทาํใหเกิดความขดัแยงทางผลประโยชน  
-  ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น   ไมมี 
-  ตําแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน  ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท 
- การถือหุนในบริษัทฯ จํานวน   275,000  หุน  
- สัดสวนการถือหุนในบริษัทรอยละ               0.17  
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ขอพิพาททางกฎหมาย                  ไมมี 
การมีสวนไดสวนเสีย                    ไมมีสวนไดสวนเสียในทุกวาระ 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร       ไมมี   

 
7. ช่ือ-สกุล  ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล 

อายุ   73 ป 
ตําแหนง  กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (กรรมการอิสระ)/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

วันเขาดํารงตําแหนงกรรมการ  13 พฤษภาคม 2552 
คุณวุฒิทางการศึกษา    

2508 :   ปริญญาตรี  บัญชี  (บช.บ.) จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย 
2512 :   ปริญญาโท  Master  of  Accounting Science (M.A.S.) University  of  Illinois  at  Urbana – 

Champaign, U.S.A. 
2517 :   ปริญญาเอก  บัญชี (Ph.D.) University  of Illinois  at  Urbana – Champaign,  U.S.A. 
2508 :   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (C.P.A.) 
2551 :   Chartered  Director สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
2543 :   Chairman  2000  Program  1/2000  สมาคมสงเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
2546 :   Directors  Accreditation  Program  :  DAP 6/2003 สมาคมสงเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย 
2547 :   Directors  Certification  Program :  DCP 42/2004 สมาคมสงเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย 
2548 :   Audit  Committee  Program :  ACP 6/2006  สมาคมสงเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
2556 – ปจจุบัน : อนุกรรมการตรวจสอบสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
2548 – ปจจุบัน : กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ( ค.ต.ป.)  

           สํานักนายกรัฐมนตรี   
                       : ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผลภาคราชการ กลุมจังหวัด  คณะท่ี 4  

          สํานักนายกรัฐมนตรี 
2548 - ปจจุบัน : อนุกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินใหกูยืม เพื่อการศึกษา  
            กระทรวงการคลัง 
2546 – ปจจุบัน : กรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชี  ภาครัฐกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

                                 : ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรผูตรวจสอบภายในภาคราชการ 
2545 – ปจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไทยพลาสติก และ เคมีภัณฑ  
                          จํากัด (มหาชน) 
2543 – ปจจุบัน : กรรมการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน ภาคราชการกระทรวงการคลัง 
2540 – ปจจุบัน : กรรมการบริหารกองทุนสถาบัน พระปกเกลา 
2539 - ปจจุบัน  : กรรมการกองทุนและกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ การศึกษากระทรวงการคลัง 
2537 -  ปจจุบัน : กรรมการการเงินและทรัพยสิน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง   
                           มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
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 ประสบการณอ่ืนๆ : 
        - คณบดี  คณะบริหารธุรกิจ   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) 
        - ผูอํานวยการ  ศูนยบริการวิชาการ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) 
          - รองคณบดี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
    - หัวหนาภาควิชาการบัญชี  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
          - ประธานหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ทางการบัญชี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
                - กรรมการ การปโตรเลียมแหงประเทศไทย  
          - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ธนาคารกรุงไทย  จํากัด (มหาชน) 
     - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  บริษัท  อสมท. จํากัด(มหาชน) 
          - กรรมการ และกรรมการการตรวจสอบ   การทาเรือแหงประเทศไทย 
          - ผูพิพากษาสมทบศาลทรัพยสินทางปญญา และการคาระหวางประเทศกลาง      
   การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน  

-  ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   
     บริษัท ไทยพลาสติกและ เคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน)   
    ตําแหนง : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ   
     สัดสวนการถือหุนในบริษัท ฯ  :  ไมมี     

-  ตําแหนงในบริษัทอ่ืนที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน      
1. บริษัท นิลสุวรรณ จํากัด    ตําแหนง : ประธานกรรมการ 
2. บริษัท นิลสุวรรณปรึกษาบริหาร จํากัด    ตําแหนง : ประธานกรรมการ 

ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่อาจทาํใหเกิดความขดัแยงทางผลประโยชน  
-  ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น   ไมมี 
-  ตําแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน  ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท 
- การถือหุนในบริษัทฯ จํานวน                ไมมี  
- สัดสวนการถือหุนในบริษัทรอยละ   ไมมี  

ขอพิพาททางกฎหมาย                    ไมมี 
การมีสวนไดสวนเสีย                    ไมมีสวนไดสวนเสียในทุกวาระ 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร     ไมมี   

 
8. ช่ือ-สกุล  นายแพทยจรูญ  ไชยโรจน 

อายุ   85 ป 
ตําแหนง  กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร(กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ 
วันเขาดํารงตําแหนงกรรมการ  29 กันยายน 2536 
คุณวุฒิทางการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล              

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตรและศิริราชพยาบาล วุฒิบัตร วิสัญญีวิทยา 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

      -  Director Certification Program(DCP) กับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) 
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ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
2532 - 2541 : กรรมการราชวิทยาลัยวิสัญญีแหงประเทศไทย 

 
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน  

-  ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น                ไมมี 
-  ตําแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน                ไมมี 

ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่อาจทาํใหเกิดความขดัแยงทางผลประโยชน  
-  ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น    ไมมี 
-  ตําแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน   ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท 
- การถือหุนในบริษัทฯ จํานวน    700,000  หุน  
- สัดสวนการถือหุนในบริษัทรอยละ     0.44  

ขอพิพาททางกฎหมาย                  ไมมี 
การมีสวนไดสวนเสีย                   ไมมีสวนไดสวนเสียในทุกวาระ 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- นองชายของนางพรอมพรรณ ศิริพัฒน   
 
9. ช่ือ-สกุล  นายแพทยวิรุณพร พรหมพงศา 

อายุ   63 ป 
ตําแหนง  กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร(กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ 
วันเขาดํารงตําแหนงกรรมการ  29 กันยายน 2536 
คุณวุฒิทางการศึกษา   - มหาวิทยาลัยมหิดล  

- วุฒิบัตรประสาทศัลยศาสตร  
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางคลินิกสาขาศัลยศาสตร 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
    -  Director Certification Program(DCP) กับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
2527- 2553   : อาจารย หนวยประสาทศัลยศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตร กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน  
-  ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น               ไมมี 
-  ตําแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน                ไมมี 

ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่อาจทาํใหเกิดความขดัแยงทางผลประโยชน  
-  ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น    ไมมี 
-  ตําแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน   ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท 
- การถือหุนในบริษัทฯ จํานวน    230,000 หุน  
- สัดสวนการถือหุนในบริษัทรอยละ     0.14  
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ขอพิพาททางกฎหมาย     ไมมี 
การมีสวนไดสวนเสีย      ไมมีสวนไดสวนเสียในทุกวาระ 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร ไมมี 

 
10. ช่ือ-สกุล  นางสาวประพิชญา  พรมมาส 

อายุ   35 ป 
ตําแหนง  กรรมการที่เปนผูบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาล (เร่ิม 24 ก.พ.2559) 

ตําแหนงในบริษัท : ผูชวยผูอํานวยการโรงพยาบาล 
วันเขาดํารงตําแหนงกรรมการ  29 เมษายน 2558 
คุณวุฒิทางการศึกษา    

ป 2541-2545  : ปริญญาตรีสาขาบัญชี(AIS) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ป 2546  : ประกาศนียบัตร Game Theory and Strategic Thinking/ Strategic  

        Management London School of Economics and Political Science  (LSE), UK 
ป 2546-2547 : ปริญญาโท สาขา IT, Management and Organization Change)  Lancaster School of  
     Management, UK 
ป 2547-2548  : ปริญญาโท สาขา Strategic Marketing Cornfield School of   Management, UK 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
     -  Director Certification Program (DCP212/2015) กับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย  (IOD) 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ป 2545-2546  : Enterprise Risk Management Solutions Consultant PwC Consulting, Thailand 
ป 2548 – 2554 : Business Development Manager, Nonthavej Hospital PCL, Thailand. 
ป 2554 – 2556  : ASEAN Corporate Marketing and Sales Consultant, DuPont ASEAN. 
ป 2556 - Present : Assistant Hospital Director, Nonthavej Hospital PCL, Thailand. 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน  
-  ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น                ไมมี 
-  ตําแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน                ไมมี 

ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่อาจทาํใหเกิดความขดัแยงทางผลประโยชน  
-  ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น    ไมมี 
-  ตําแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน   ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท 
- การถือหุนในบริษัทฯ จํานวน             73,486,800  หุน  
- สัดสวนการถือหุนในบริษัทรอยละ             45.93 

ขอพิพาททางกฎหมาย                  ไมมี 
การมีสวนไดสวนเสีย                    ไมมีสวนไดสวนเสียในทุกวาระ 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- บุตรสาวของนายแพทยพรมพันธ พรมาสและ นางปทมา  พรมมาส 
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11. ช่ือ-สกุล  นายแพทยอุดม  เชาวรินทร 
อายุ    61  ป 
ตําแหนง  ผูอํานวยการการแพทย   
วันเขาดํารงตําแหนงผูอํานวยการการแพทย    :  19 ตุลาคม 2558 
คุณวุฒิทางการศึกษา  

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2521 
- วุฒิบัตรผูมีความรูความชํานาญ สาขาสูติ-นรีเวชวิทยา พ.ศ.2525 

- ประกาศนียบัตรผูมีความรูความชํานาญอนุสาขาเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ                      ไมมี 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ป 2526-2558 : โรงพยาบาลราชวิถี   
ป 2556-2558 : ผูอํานวยการโรงพยาบาลราชวิถี 
ป 2548-2556 : ประธานบริหารความเส่ียง โรงพยาบาลราชวิถี 
ป 2550-2555 : หัวหนาศูนยรับฟงความเห็นภาคประชาชน  

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน  
-  ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น                 ไมมี 
-  ตําแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน                 ไมมี 

ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่อาจทาํใหเกิดความขดัแยงทางผลประโยชน  
-  ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น    ไมมี 
-  ตําแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน   ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท 
- การถือหุนในบริษัทฯ จํานวน                 ไมมี  
- สัดสวนการถือหุนในบริษัทรอยละ                  ไมมี 

ขอพิพาททางกฎหมาย           ไมมี 
การมีสวนไดสวนเสีย                   ไมมีสวนไดสวนเสียในทุกวาระ 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร      ไมมี 

 
12. ช่ือ-สกุล  นางสาวสุรีย  ศังกรพานิช 

อายุ   49 ป 
ตําแหนง  ผูจัดการอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน  เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ   
วันเขาดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท    :  ป2547 ถึง ปจจุบัน 
คุณวุฒิทางการศึกษา  

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
- หลักสูตรประกาศนยีบัตรพัฒนาเลขานุการบริษัท 

   - หลักสูตรนักลงทุนสัมพันธ 
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- หลักสูตรการบันทึกรายงานการประชุมอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

2540 - ปจจุบัน : ผูจัดการอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน   
2547 – ปจจุบัน  : เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ 
2533 - 2540 : ผูชวยผูอํานวยการฝายตรวจสอบ บริษัท นิลสุวรรณ จํากัด  

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน  
-  ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น                  ไมมี 
-  ตําแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน                 ไมมี 

ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่อาจทาํใหเกิดความขดัแยงทางผลประโยชน  
-  ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น    ไมมี 
-  ตําแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน   ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท 
- การถือหุนในบริษัทฯ จํานวน                 ไมมี  
- สัดสวนการถือหุนในบริษัทรอยละ                   ไมมี 

ขอพิพาททางกฎหมาย                  ไมมี 
การมีสวนไดสวนเสีย                    ไมมีสวนไดสวนเสียในทุกวาระ 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร        ไมมี  
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