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รางวัลการประสานงานยอดเย่ียม
(Allianz Ayudhya Most Admired Award)
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กิจกรรมเพื่อสังคม
และคุณภาพชีวิต



โรงพยาบาลนนทเวช จัดทีมแพทยจิตอาสาเฉพาะกิจ
พรอมใจปฏิบัติหนาที่ถวายพอหลวง ร.9 ณ บริเวณมณฑลพิธีทองสนามหลวง



รวมเปนเจาภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร



โรงพยาบาลนนทเวช รวมสงมอบดอกไมจันทน ตอผูวาราชการ จ.นนทบุรี
โครงการ “ ดอกไมจันทน ทำดวยใจ ถวายพอหลวง ร.๙ ”



 โครงการ“นนทเวช เพื่อพัฒนาสังคม และชุมชน”
 โรงพยาบาลนนทเวช แถลงขาวเปดตัวโครงการ “36 ดวงตา คืนชีวา ใหชีวิต”  



 โครงการทำความดีเพื่อ “พอ” โดยรวมกันบริจาคโลหิต
 36,000 มิลิลิตร
 เพื่อเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
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 ในโครงการสรางเสริมสุขภาพ บริษัทคูสัญญาและชุมชน



 รวมทำบุญบริจาคแกมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เพื่อชวยเหลือเด็กผูปวยยากไร 
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 รวมทำบุญบริจาคแกมูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน แบงปนความรูฯ

 มอบยาและเวชภัณฑ แกสถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานราชาบดี (ชาย)



โครงการ ซอมแผนปองกันเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยในโรงพยาบาล
 สถานประกอบการ และชุมชนใกลเคียงรวมกับหนวยงานสาธารณภัย เทศบาลนนทบุรี
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เรียน ทานผูถือหุน
  บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) มุงมั่นพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล และคุณภาพการใหบริการ
สรางสรรคบริการทางการแพทยใหมๆเพ่ิมขีดความสามารถในการใหบริการ  ดวยเทคโนโลยีทางการแพทยที่ทันสมัยเพื่อชวย
ใหการรักษา การวินิจฉัยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ควบคูกับการพัฒนาองคความรูของบุคลากรในทุกสาขาวิชาชีพ  ปลูก
ความคิดใหทุกคนมีจิตสำนึกในหนาที่ คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อใหสังคมดีงามและเติบโต
 ในปที่ผานมาบริษัทฯใหบริการครบรอบ 36 ป ไดจัดโครงการ “36 ดวงตา คืนชีวา ใหชีวิต”  รวมกับจังหวัดนนทบุรี
ใหบริการรักษาผูปวยตอกระจก และโครงการ “ทำดีเพื่อพอ แคใหก็สุขใจ”รวมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย  เพื่อถวายเปน
พระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
 ผลการดำเนินงานบริษัทฯมีกำไรสุทธิเพ่ิมขึ้น 11.57%  เปนผลจากการบริหารจัดการและควบคุมตนทุนและคาใชจาย
มีการขยายตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศเพ่ิมมากขึ้น ดานการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ  ไดรับผลการประเมินอยู ในระดับ
”ดีมาก” จากโครงการสำรวจ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) 3 ปซอน

นางปทมา พรมมาส
ประธานกรรมการบริษัทฯ
นางปทมา พรมมาส
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 คณะกรรมการบริษัทฯ  ขอขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ ไววางใจ
และใหการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ดวยดีตลอดมา  บริษัทฯ
ยึดมั่นงานอยางมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาล และดวยความ
โปรงใส ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุนและนักลงทุน  พรอมกันนี้
ขอบคุณทีมแพทย บุคลากรทางการแพทยและเจาหนาที่ทุกทาน  ที่ ให
ความรวมมือมุงมั่นพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล อยางเต็มกำลัง
ความสามารถ



คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors
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นางปทมา พรมมาส
ประธานกรรมการ / กรรมการที่เปนผูบริหารและเปน
กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดใน
หนังสือรับรองบริษัท 
ตำแหนงในบริษัท : ประธานเจาหนาที่บริหารและรอง
ผูอำนวยการโรงพยาบาลสายงานบริหาร

62 ป

บานเลขที่ 34/3  หมู 2  ตำบลปากเกร็ด  อำเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี  11120

มากกวา 15 ป 

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

2560 – ปจจุบัน :  ประธานเจาหนาที่บริหาร / รองผูอำนวยการ
 โรงพยาบาลสายงานบริหาร 
2549 – 2560 :  รองประธานเจาหนาที่บริหาร / รองผูอำนวยการ
 โรงพยาบาลสายงานบริหาร 
2527 – 2549 :  ผูอำนวยการบริหาร

ไมมี
ไมมี

ไมมี
ไมมี

15,710,000 หุน (ในนามคูสมรสถือ 9,670,000  หุน)

9.82 (ในนามคูสมรสถือ 6.04 )

ไมมี

ไมมีสวนไดสวนเสียในทุกวาระ
บุตรของนายลพชัย แกนรัตนะ
8/8  ครั้ง

อายุ

ที่อยู

จำนวนปที่เปนกรรมการบริษัท

การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณทำงาน

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น
  -  ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  -  ตำแหนงในบริษัทอื่นที่ ไม ใชบริษัทจดทะเบียน

ตำแหนงในกิจการอื่นที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
  -  ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  -  ตำแหนงในบริษัทอื่นที่ ไม ใชบริษัทจดทะเบียน

การถือหุนในบริษัทฯ 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)

ขอพิพาททางกฎหมาย

การมีสวนไดสวนเสีย
มสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
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อายุ
ที่อยู
จำนวนปที่เปนกรรมการ
การศึกษา
      

ประสบการณทำงาน

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น
  - ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น

  - ตำแหนงในบริษัทอื่นที่ ไม ใชบริษัทจดทะเบียน

ตำแหนงในกิจการอื่นที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
  - ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  - ตำแหนงในบริษัทอื่นที่ ไม ใชบริษัทจดทะเบียน
การถือหุนในบริษัทฯ
สัดสวนการถือหุน (%)
ขอพิพาททางกฎหมาย
การมีสวนไดสวนเสีย
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
การเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

75 ป
บานเลขที่ 69 ถนนนครสวรรค เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100
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 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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
การศึกษาตอเนื่อง ป 2560
ประเภทการศึกษา: เขียนบทความวิชาการเผยแพรแกสาธารณชน
ชื่อเรื่อง : คณะกรรมการตรวจสอบที่นาเชื่อถือและไววางใจ( Credible and Trusted Audit Committee)
สถาบัน : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Institute of Dissector-IOD)
ชื่อเรื่อง : เรื่องเลาจรรยาบรรณสถาบัน : สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปภัมถ
ประเภทการศึกษา: เขารวมประชุมและอภิปรายกลุม
ชื่อเรื่อง : Audit Committee Forum – TFRS 9 Financial Instruments Overview and Key
 and Challenges:Round Table Discussion สถาบัน :  KPMG Auditing Firm
ชื่อเรื่อง : การบริหารคุณภาพงานตรวจสอบภายในและการบริหารจัดการงานตรวจสอบภายในตาม
แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน สถาบัน : กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง
ชื่อเรื่อง : แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำป 2560 
สถาบัน : คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
ประเภทการศึกษา : ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานจริงของหนวยตรวจสอบภายใน 
ชื่อเรื่อง : ศึกษาการปฏิบัติงานจริงของหนวยตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแตการบริหารงานตรวจสอบ
การวางแผนการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบและการรายงานผลการตรวจสอบรวมทั้งการใช
เทคโนโลยีในงานตรวจสอบและการบริหารงานบุคคลผูตรวจสอบ 
สถาบัน 1.บริษัทบางจากคอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  2. บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จำกัด (มหาชน)
2556 – ปจจุบัน : อนุกรรมการตรวจสอบสภาวิชาชีพบัญชีฯ
2548 – ปจจุบัน : กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) สำนักนายกรัฐมนตรี 
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผลภาคราชการ กลุมจังหวัด คณะที่ 4 สำนักนายกรัฐมนตรี
2546 –  ปจจุบัน :  กรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชี ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
                   : ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรผูตรวจสอบภายในภาครัฐ กระทรวงการคลัง
2545 – ปจจุบัน  :  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ  บริษัท ไทยพลาสติก และเคมีภัณฑ จำกัด (มหาชน)
2543 – ปจจุบัน  :  กรรมการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน ภาครัฐ กระทรวงการคลัง
2540 – ปจจุบัน :  กรรมการบริหารกองทุนสถาบัน พระปกเกลา
2537 -  ปจจุบัน :  กรรมการการเงินและทรัพยสิน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
ประสบการณอื่นๆ  :
- คณบดี  คณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)
- ผูอำนวยการ  ศูนยบริการวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)
- รองคณบดี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หัวหนาภาควิชาการบัญชี  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ประธานหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางการบัญชี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- กรรมการ การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
   บริษัท ธนาคารกรุงไทย  จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบบริษัท  อสมท. จำกัด(มหาชน)
- กรรมการ และกรรมการการตรวจสอบ การทาเรือแหงประเทศไทย
- ผูพิพากษาสมทบศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง
- กรรมการกองทุนและกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษากระทรวงการคลัง       

- บริษัท ไทยพลาสติกและ เคมีภัณฑ จำกัด (มหาชน)  
   ตำแหนง : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
   สัดสวนการถือหุนในบริษัท ฯ  :  -ไมมี-
1. บริษัท นิลสุวรรณ จำกัด ตำแหนง : ประธานกรรมการ
2. บริษัท นิลสุวรรณปรึกษาบริหาร จำกัด ตำแหนง : ประธานกรรมการ

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมีสวนไดสวนเสียในทุกวาระ
ไมมี
8/8 ครั้ง
5/5 ครั้ง

ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล
กรรมการที่ ไมเปนผูบริหาร (กรรมการอิสระ) / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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นางพรอมพรรณ  ศิริพัฒน
กรรมการที่ ไมเปนผูบริหาร (กรรมการอิสระ) /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

90 ป

999/237 หมูบานเกศินีวิลล ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ

มากกวา 15 ป 

- กศบ.วิทยาลัยการศึกษาประสานมิตร
- ประกาศนียบัตรทางการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
  และการเมือง
2520-ปจจุบัน : เจาของโรงเรียนพรอมพรรณวิทยา  
 

ไมมี
ไมมี

ไมมี

90,000  หุน

0.05

ไมมี

ไมมีสวนไดสวนเสีย

พี่สาวของ นพ.จรูญ ใชยโรจน

8/8  ครั้ง

1/1  ครั้ง

อายุ

ที่อยู

จำนวนปที่เปนกรรมการ

การศึกษา

ประสบการณทำงาน

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น
  -  ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  -  ตำแหนงในบริษัทอื่นที่ ไม ใชบริษัทจดทะเบียน

ตำแหนงในกิจการอื่นที่อาจทำใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชน

การถือหุนในบริษัทฯ

สัดสวนการถือหุน (%)

ขอพิพาททางกฎหมาย

การมีสวนไดสวนเสีย

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท

การเขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
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นายลพชัย  แกนรัตนะ
กรรมการที่เปนผูบริหาร (กรรมการ) 
และเปนกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
ตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท  

92 ป

บานเลขที่ 231-232  หมู 2  ตำบลปากเกร็ด  อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี  11120

มากกวา 15 ป

เตรียมอุดมศึกษาแหงจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย

ไมมี

6 มี.ค. 2558 – ปจจุบัน : กรรมการ
2522–6 มี.ค. 2558  : ประธานกรรมการ

ไมมี
ไมมี

ไมมี
ไมมี

1,500,000  หุน  

0.94 

ไมมี

ไมมีสวนไดสวนเสียในทุกวาระ

บิดาของ นางปทมา พรมมาส

8/8  ครั้ง

อายุ

ที่อยู

จำนวนปที่เปนกรรมการ

การศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณทำงาน

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น
  -  ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  -  ตำแหนงในบริษัทอื่นที่ ไม ใชบริษัทจดทะเบียน

ตำแหนงในกิจการอื่นที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
  -  ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  -  ตำแหนงในบริษัทอื่นที่ ไม ใชบริษัทจดทะเบียน

การถือหุนในบริษัทฯ

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)

ขอพิพาททางกฎหมาย

การมีสวนไดสวนเสีย

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
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ดร.กมเลศน  สันติเวชชกุล
กรรมการที่เปนผูบริหาร (กรรมการ) และเปนกรรมการ
ผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือ
รับรองบริษัท / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

67 ป
12 / 1 สุขุมวิท 58   เขตพระโขนง  จังหวัดกรุงเทพฯ  10250
มากกวา 13 ป 

ปริญญาเอก-สาขาบริหารธุรกิจ Oklahoma State University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 “Director Certification Program” (DCP) 

2558-ปจจุบัน   :  ที่ปรึกษาศูนยคอมพิวเตอร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
                      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2555-2558      :  ผูอำนวยการศูนยคอมพิวเตอร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
                      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2551- 2555    :  รองศาสตราจารย ภาควิชาการธนาคารและการเงิน   
                      คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2547- 2551    :  รองอธิการบดี และ CIO จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2531– 2550   :  ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาการธนาคารและการเงิน   
                      คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2538 – 2547  :  ผูอำนวยการสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2529 - 2547   :  ผูอำนวยการศูนยคอมพิวเตอร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2537-ปจจุบัน : บริษัท ซีเฟรซอินดัสตรี จำกัด(มหาชน)
ตำแหนง  :  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
สัดสวนการถือหุนในบริษัท ฯ  :  ไมมี
2559-ปจจุบัน  :  บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด(มหาชน)
ตำแหนง  : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
สัดสวนการถือหุนในบริษัท ฯ  : ไมมี 
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
ไมมี
8/8  ครั้ง
2/2  ครั้ง

อายุ
ที่อยู
จำนวนปที่เปนกรรมการ

การศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณทำงาน

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น
  -  ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น

  

-  ตำแหนงในบริษัทอื่นที่ ไม ใชบริษัทจดทะเบียน

ตำแหนงในกิจการอื่นที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
  -  ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  -  ตำแหนงในบริษัทอื่นที่ ไม ใชบริษัทจดทะเบียน
การถือหุนในบริษัทฯ
สัดสวนการถือหุน (%)
ขอพิพาททางกฎหมาย
การมีสวนไดสวนเสีย
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
การเขารวมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
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นพ.จรูญ  ไชยโรจน
กรรมการที่ ไมเปนผูบริหาร (กรรมการอิสระ) 
และกรรมการตรวจสอบ 

87 ป
87/6 หมู 2 ซ.ทิมแลนด ถ.งามวงศวาน ต.บางเขน อ.เมือง
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
ไมมี
8/8  ครั้ง
6/6  ครั้ง

อายุ
ที่อยู
จำนวนปที่เปนกรรมการ

การศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณทำงาน

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น
  -  ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  -  ตำแหนงในบริษัทอื่นที่ ไม ใชบริษัทจดทะเบียน

ตำแหนงในกิจการอื่นที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
  -  ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  -  ตำแหนงในบริษัทอื่นที่ ไม ใชบริษัทจดทะเบียน

การถือหุนในบริษัทฯ
สัดสวนการถือหุน (%)
ขอพิพาททางกฎหมาย
การมีสวนไดสวนเสีย
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
การเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
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นพ.สราวุฒิ  สนธิแกว
กรรมการที่เปนผูบริหาร (กรรมการ) และเปนกรรมการผูมีอำนาจ
ลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท 
ตำแหนงในบริษัท : ผูอำนวยการโรงพยาบาล

65 ป
มากกวา 15 ป 

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP)

2555-ปจจุบัน  : กรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
2552-2555 :  ผูอำนวยการ สำนักการแพทย กรุงเทพมหานคร
2531-ปจจุบัน :  กรรมการมูลนิธิเบญจมบพิตร

ไมมี
กรรมการ บริษัท พงษพันธพัฒนา จำกัด

ไมมี
ไมมี

1,332,000    หุน
0.83
ไมมี
ไมมีสวนไดสวนเสียในทุกวาระ
ไมมี
8/8  ครั้ง
2/2  ครั้ง
1/1  ครั้ง

อายุ
จำนวนปที่เปนกรรมการ

การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณทำงาน

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น
  -  ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  -  ตำแหนงในบริษัทอื่นที่ ไม ใชบริษัทจดทะเบียน

ตำแหนงในกิจการอื่นที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
  -  ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  -  ตำแหนงในบริษัทอื่นที่ ไม ใชบริษัทจดทะเบียน

การถือหุนในบริษัทฯ
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)
ขอพิพาททางกฎหมาย
การมีสวนไดสวนเสีย
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
การเขารวมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
การเขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
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นพ.วิรุณพร  พรหมพงศา
กรรมการที่ ไมเปนผูบริหาร / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

65 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
ไมมี
8/8  ครั้ง
5/5  ครั้ง

อายุ
จำนวนปที่เปนกรรมการ

การศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณทำงาน

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น
  -  ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  -  ตำแหนงในบริษัทอื่นที่ ไม ใชบริษัทจดทะเบียน

ตำแหนงในกิจการอื่นที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
  -  ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  -  ตำแหนงในบริษัทอื่นที่ ไม ใชบริษัทจดทะเบียน

การถือหุนในบริษัทฯ
สัดสวนการถือหุน (%)
ขอพิพาททางกฎหมาย
การมีสวนไดสวนเสีย
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
การเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ



รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ทานผูถือหุน บริษัทโรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
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 คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระจำนวน  3 ทาน
โดยกรรมการตรวจสอบทุกทานไมไดเปนผูบริหาร พนักงาน หรือท่ีปรึกษาใดๆ  ของบริษัทฯคณะกรรมการดังกลาวประกอบดวย
ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นพ.วิรุณพร พรหมพงศา และนพ.จรูญ ไชยโรจน  เปนกรรมการ
ตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ และความรับผิดชอบตามขอบเขตท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ  ไดมอบหมายให
ทำการกำกับดูแลตามขอบังคับวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบ ในปนี้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  พบวาการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ เปนไปอยางโปรงใสสามารถตรวจสอบได มีระบบการควบคุมภายในที่ดี  และมีระบบการบริหารความเส่ียง
อยางเหมาะสมรวมถึงมีการรายงานท่ีถูกตองเพียงพอและเช่ือถือได
 ในป 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุม 5 ครั้ง  โดยกรรมการตรวจสอบทุกทานเขารวมประชุมอยางพรอม
เพรียงกัน และกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผูบริหาร ผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม  โดยมีสาระ
สำคัญสรุปไดดังนี้
1.  สอบทานงบการเงินเปนการเบื้องตนใหคณะกรรมการบริษัทฯ  โดยมีงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำป
 2560 ของบริษัทฯ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป  และมีการปฏิบัติ
 ตามขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)  และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 (ตลท.) อยางถูกตองตามที่ควรโดยสม่ำเสมอ  รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางเพียงพอและทันเวลา
 อันเปนประโยชนกับนักลงทุนหรือผูใชงบการเงินในการตัดสินใจลงทุน การสอบทาน  และพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
 ดังกลาว ไดเชิญผูสอบบัญชีเขารวมประชุมทุกครั้ง สำหรับขอสังเกตุของผูสอบบัญชี บริษัทฯ  ไดนำมาปรับปรุงการ
 ดำเนินงาน และการจัดทำงบการเงินของบรษิัทฯ อยางสม่ำเสมอ เพื่อใหงบการเงินของบริษัทฯ  มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแผนการสอบบัญชีในป 2560  และติดตามผลการดำเนินงานของผูสอบบัญชี
 คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการของบริษัทฯ เขารวมประชุม  เพื่อปรึกษา
 หารือกันอยางอิสระถึงประเด็นสำคัญๆ ในการพิจารณาผลการสอบทาน
 นอกจากน้ี  คณะกรรมการตรวจสอบยังไดสอบทานการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพ
 บัญชีซึ่งอิงตาม International Financial Reporting Standards (IFRS)  พบวาบริษัทไดทำตามขอกำหนดของมาตรฐาน
 การบัญชี รวมทั้งการเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยางเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชี
2.  สอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยฯ การปฏิบัติของบริษัทฯ อยูในเกณฑที่ดี
 และไดกำกับดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลไวในรายงานประจำปของบริษัทฯ พรอมท้ังสงเสริมใหมีกระบวนการในการ
 พัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ตอเน่ืองมาโดยตลอด
3.  ในปนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดรวมประชุมกับ คณะทำงานความเสี่ยงเพื่อติดตามความคืบหนาการบริหารความ
 เสี่ยงเพื่อใหมั่นใจวามีการติดตามความเสี่ยงขององคกรอยางเปนระบบ  พรอมทั้งใหคำแนะนำเพื่อการปรับปรุงอยาง
 ตอเน่ือง
4.  สอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  ผลการสอบทานปรากฏวา
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับความเห็นของผูตรวจสอบบัญชีที่ไดใหความเห็นวา  ไมพบประเด็น
 ปญหาหรือขอบกพรองท่ีเปนสาระสำคัญ  นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดใหขอเสนอแนะเพื่อชวยปรับปรุงระบบ
 การดำเนินงานภายในใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น



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

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ป
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ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

5. สอบทานการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายในบริษัทฯ ตั้งแตการวางแผนการตรวจสอบ  การปฏิบัติงาน
 ตรวจสอบ การรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ  พรอมทั้งพิจารณางบประมาณและกำลังพลรวมกับ
 ฝายบริหารเปนประจำทุกป  ทั้งไดใหขอเสนอแนะเพื่อเสริมสรางความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการ
 ตรวจสอบภายในบริษัทฯ ตามแผนงานท่ีไดดำเนินการ  นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแผน
 การตรวจสอบประจำป 2560  ซึ่งไดจัดทำบนพื้นฐานของการประเมินการควบคุมภายในและการบริหาร
 ความเสี่ยง ในการน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดใหคำแนะนำในเร่ือง  ในการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบ
 ทั้งในดานบุคลากร และการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนที่กำหนดไว   สำหรับการสนับสนุนความเปนอิสระ
 ของผูตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารวมกับฝายจัดการในการแตงตั้ง  ถอดถอน
 โยกยาย หรือเลิกจางผูจัดการแผนกตรวจสอบภายใน
6. พิจารณารวมกับผูสอบบัญชี ภายนอกและผูตรวจสอบภายในเกี่ยวกับวัตถุประสงคและแผนงาน  ผลการ
 ตรวจสอบ และประเด็นท่ีเปนสาระสำคัญจากการตรวจสอบรวมถึงการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายวา
 ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของ
 บริษัทฯ
7. ติดตามดูแลและหารือกับฝายบริหารอยางสม่ำเสมอ  ถึงประเด็นดานการบริหารงานโดยทั่วไปที่อาจมีผล
 กระทบตอบริษัทฯ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทำใดๆ  ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัย
 สำคัญตอฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ  คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอ
 คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการแกไขปรับปรุง และหากไมมีการดำเนินการแกไขปรับปรุง  คณะกรรมการ
 ตรวจสอบจะรายงานตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  หรือตลาดหลักทรัพย
 แหงประเทศไทยเปนลำดับตอไป
8. พิจารณาและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีพรอมคาธรรมเนียมวิชาชีพตอคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อพิจารณานำ
 เสนอตอผูถือหุน การพิจารณาไดใชเกณฑของผลการปฏิบัติงาน การรักษาจรรยาบรรณ  และความเหมาะสม
 ของคาธรรมเนียมวิชาชีพ สำหรับการสอบบัญชีประจำป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอ  นายปรีชา สวน
 หรือ นายชัยกรณ อุนปติพงษา หรือ นายอภิรักษ อติอนุวรรตน  แหงบริษัท สำนักงาน  ดร.วิรัช แอนด
 แอสโซซิเอทส จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ

  การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังกลาวขางตนเปนไปดวยความอิสระ และเปนกลางในการ
พิจารณาและใหคำแนะนำตางๆ เพื่อใหบริษัทฯ  มีผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบไดรับความรวมมืออยางดีจากทุกฝายที่เก่ียวของ จึงขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี



สรุปผลประกอบการที่สำคัญ

1,947.40
1,806.53

2,133.03

 2,068.51 

1,683.97
1,542.64

1,846.59 

2559 25582560

2559 25582560 2559 25582560

2559 25582560

317.39
298.26

1,991.79
354.10

1,911.81
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งบแสดงฐานะการเงนิ 
(หน่วย : พันบาท) 

  2560 2559 2558 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 708,628 516,378 416,794 

สนิทรัพย์รวม 2,133,034 1,947,400 1,806,529 

หนีส้นิหมนุเวียน 229,296 212,279 219,584 

หนีส้นิรวม 286,448 263,433 263,886 

ทนุท่ีออก และเรียกชําระแล้ว 160,000 160,000 160,000 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 1,846,586 1,683,968 1,542,643 

  

 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
(หน่วย : พันบาท) 

  2560 2559 2558 

รายได้จากการรักษาพยาบาล 2,053,887 1,979,391 1,901,847 

รายได้รวม 2,068,513 1,991,790 1,911,806 

ต้นทนุในการรักษาพยาบาล 1,374,930 1,333,572 1,289,728 

คา่ใช้จ่ายในการขาย 6,367 3,843 6,403 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 253,511 263,350 239,929 

คา่ตอบแทนกรรมการ 3,937 3,823 3,203 

คา่ใช้จ่ายรวม 1,638,745 1,604,588 1,539,263 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 429,768 387,202 372,543 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 75,669 69,816 74,287 

กําไรสําหรับปี 354,099 317,386 298,256 

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)       

กําไรสทุธิตอ่หุ้น (มลูคา่หุ้นละ 1   บาท) 2.21 1.98 1.86 

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น 11.54 10.52 9.64 

อัตราการเจริญเตบิโต 

สนิทรัพย์รวม (%) 9.53 7.80 8.54 

สว่นของผู้ ถือหุ้น (%) 9.66 9.16 10.16 

รายได้คา่รักษาพยาบาล (%) 3.76 4.08 1.00 

รายได้รวม (%) 3.85 4.18 0.89 

กําไรสทุธิ (%) 11.57 6.41 12.38 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 
  2560 2559 2558 

อตัราสว่นทนุหมนุเวียน (เทา่) 3.09 2.43 1.90 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว               2.85 2.18 1.65 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด               1.30 1.68 1.03 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า 20.35 20.13 19.86 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 17.69 17.88 18.12 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ 39.14 39.68 32.37 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย                9.20 9.07 11.12 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้             7.52 7.33 6.53 

ระยะเวลาชําระหนี ้             47.89 49.11 55.13 

Cash Cycle              -21.00 -22.16 -25.89 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio) 

  2560 2559 2558 

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 33.06 32.63 32.19 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%)           20.92 19.56 19.59 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร (%)          67.27 93.71 60.90 

อตัรากําไรสทุธิ (%) 17.24 16.03 15.68 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 20.06 19.67 20.27 

อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio) 

  2560 2559 2558 

อตัราผลตอบแทนของสนิทรัพย์ (%) 17.36 16.91 17.19 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%)           35.23 33.09 31.18 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่)         1.01 1.06 1.10 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)     

   2560 2559 2558 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.16 0.16 0.17 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ (เทา่) - - - 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (Cash Basis) (เทา่) 0.92 1.02 1.17 

อตัราการจ่ายปันผล (%) 60.00 60.08 60.29 
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การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
บทสรุป 
 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน) รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2560  เทียบกับปีท่ีผ่านมา  
บริษัทมีกําไรสทุธิเพิ่มขึน้  37  ล้านบาท คิดเป็น  11.57%  เน่ืองจากบริษัทมีรายได้รวม  2,069  ล้านบาท  เพิ่มขึน้  77  ล้านบาท  
คิดเป็น   3.85  %  ในขณะท่ีต้นทนุในการรักษาพยาบาล 1,375 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 41 ล้านบาท  คิดเป็น  3.10 %  ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร  260  ล้านบาท ลดลง 7 ล้านบาท คิดเป็น  2.74 % ค่าตอบแทนกรรมการ  3.94  ล้านบาท เพิ่มขึน้ 0.11 ล้านบาท 
คิดเป็น 2.98 % และคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 76 ล้านบาท เพิ่มขึน้  6  ล้านบาท คิดเป็น  8.38%  ทัง้นีร้ายละเอียดและคําอธิบายของผล
การดําเนินงานมีดงัตอ่ไปนี ้

 
ผลการดาํเนินงานและความสามารถในการทาํกาํไร     
 1. ผลการดาํเนินงาน         

      1.1 รายได้ ในปี 2560 บริษัทมีรายได้รวม จํานวน 2,069 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัปี 2559 มีจํานวน 1,992  ล้านบาท  
เพิ่มขึน้ 77  ล้านบาท  คิดเป็น  3.85%     
              - รายได้จากการรักษาพยาบาล ปี 2560  จํานวน 2,054  ล้านบาท  เปรียบเทียบกบัปี  2559   มีจํานวน 1,979 ล้าน

บาท เพิ่มขึน้  75  ล้านบาท คิดเป็น  3.76%  ประกอบด้วย 
  - รายได้ผู้ ป่วยนอก ปี 2560 มีจํานวน  1,119 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากปีก่อน 54  ล้านบาท คิดเป็น 5.03%    
  - รายได้ผู้ ป่วยใน ปี 2560  มีจํานวน 935 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากปีก่อน  21  ล้านบาท คิดเป็น 2.29%  

   - รายได้อ่ืน ปี 2560 จํานวน 15 ล้านบาท  เปรียบเทียบกบัปี  2559 มีจํานวน  12 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ จํานวน 3 ล้าน
บาท คิดเป็น  17.96%  
  

       1.2 ต้นทุนในการรักษาพยาบาล  ในปี 2560  บริษัทมีต้นทนุในการรักษาพยาบาลรวม จํานวน 1,375 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกบัปี 2559 มีจํานวน 1,334 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 41 ล้านบาท คิดเป็น 3.10%  

            สดัสว่นต้นทนุในการรักษาพยาบาลตอ่รายได้คา่รักษาพยาบาลปี 2560  เทา่กบั 66.94%  เปรียบเทียบกบัปี 2559 
เทา่กบั 67.37% จะเหน็วา่สดัสว่นของปี 2560  ลดลงจาก ปี 2559  เทา่กบั  0.43 % 

 

      1.3 ค่าใช้จ่ายในการขาย  ในปี 2560  บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการขาย จํานวน 6.37 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัปี 2559  
มีจํานวน  3.84  ล้านบาท  เพ่ืมขึน้  2.52 ล้านบาท  คิดเป็น 65.69%  

     1.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   ในปี 2560  บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารรวม จํานวน  253  ล้านบาท เปรียบเทียบ
กบัปี 2559  มีจํานวน  263 ล้านบาท  ลดลง 10  ล้านบาท  คิดเป็น 3.74%  

            สดัสว่นคา่ใช้จ่ายในการขาย และคา่ใช้จ่ายในการบริหารตอ่รายได้คา่รักษาพยาบาลปี 2560 เทา่กบั 12.65% 
เปรียบเทียบกบัปี 2559 เทา่กบั 13.49%  จะเห็นวา่สดัสว่นของปี 2560 ลดลงจาก ปี 2559 เทา่กบั 0.84%   

            

       1.5 ค่าตอบแทนกรรมการ  ในปี 2560 บริษัทมีคา่ตอบแทนกรรมการ จํานวน 3.93 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัปี 
2559 มีจํานวน 3.82 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 0.11 ล้านบาท คิดเป็น 2.98% 

 

     1.6 ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ ในปี 2560 บริษัทมีคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ จํานวน 76 ล้านบาทเปรียบเทียบกบัปี 2559 มี
จํานวน 70 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 6 ล้านบาท คิดเป็น 8.38%  เน่ืองจาก มาตรการของภาครัฐ เร่ืองประโยชน์ทางภาษีจากรายจ่ายเพ่ือ
การลงทนุในสนิทรัพย์มาช่วยทําให้ภาษีเงินได้ จากเงินลงทนุในสนิทรัพย์ถาวร  ในปี2560 มีการขยายเวลาเพิ่มจากปี2559  แต่
สามารถนํารายจ่ายเพ่ือการลงทนุในสนิทรัพย์มาใช้ประโยชน์ทางภาษีได้  0.5 เทา่ของเงินลงทนุในสนิทรัพย์ ซึง่น้อยกวา่ปี 2559 ท่ี
สามารถลดหยอ่นภาษีได้ 1 เทา่    
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              เงินลงทนุในสนิทรัพย์ถาวรของบริษัท  ปี 2560  จํานวน 121 ล้านบาท  ประหยดัภาษีได้ปีละ  2.42 ล้านบาท (ปี
60-64)   ซึง่น้อยกวา่ปี 2559  เงินลงทนุในสนิทรัพย์ถาวรจํานวน 171 ล้านบาท  ประหยดัภาษีได้ปีละ 6.84 ล้านบาท (ปี60-63)  จึง
ทําให้คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ปี2560 เพิ่มขึน้กวา่ปี 2559  

 
  2. ความสามารถในการทาํกาํไร  

 2560 2559 2558 
อตัรากําไรขัน้ต้น  (%)  33.06 32.63 32.19 
อตัรากําไรจากการดําเนินงาน  (%) 20.92 19.56 19.59 
อตัรากําไรสทุธิ  (%) 17.24 16.03 15.68 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  (%)  20.06 19.67 20.27 

    
    จากข้างต้นจะเหน็วา่ ในปี 2560 บริษัทมีอตัรากําไรสทุธิ เทา่กบั 17.24% เปรียบเทียบกบัปี 2559  

เทา่กบั 16.03%  เพิ่มขึน้ 1.21%   เป็นเพราะมาตรการภาษีในสว่นท่ีเก่ียวกบัการซือ้สนิทรัพย์ถาวร 
  

          3. ประสทิธิภาพในการดาํเนินการ   
  2560 2559 2558 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ 17.36 16.91 17.19 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร 35.23 33.09 31.18 
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ 1.01 1.06 1.10 

                   

                   ประสทิธิภาพในการดําเนินการของบริษัทในปี  2560   บริษัทมีอตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์เพิ่มขึน้  
จากปี 2559  เท่ากบั 0.45 % และอตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวรเพิ่มขึน้ จาก ปี 2559  เทา่กบั 2.14 %  เน่ืองจาก 
มลูคา่ของสนิทรัพย์ถาวรสทุธิเพิ่มขึน้จากกําไรสทุธิเพิ่มขึน้  สว่นอตัราการหมนุของสนิทรัพย์ลดลง จาก ปี 2559 
 เทา่กบั 0.05%  
 

 

ฐานะทางการเงนิ 
1. โครงสร้างเงนิทุนของบริษัทมีสัดส่วนดังนี ้

สนิทรัพย์หมนุเวียน   33 หนีส้นิหมนุเวียน   11 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน   67 หนีส้นิไมห่มนุเวียน 3 

          สว่นของผู้ ถือหุ้น   86 

  รวมสนิทรัพย์   100   รวมหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น 100 
 

                    โครงสร้างเงินทนุของบริษัทมีสว่นประกอบ    กลา่วคือมีอตัราสว่นสนิทรัพย์  :  หนีส้นิ  +  สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท  
มีสดัสว่นเป็น  100  :  14 + 86   บริษัทมีหนีส้นิหมนุเวียนท่ีต้องชําระอยู ่   ร้อยละ  11    เม่ือเทียบกบัสนิทรัพย์รวมของบริษัท    
สําหรับสนิทรัพย์ท่ีบริษัทมีกรรมสิทธ์ินัน้แบง่เป็นสินทรัพย์หมนุเวียน   ในอตัราร้อยละ 33   สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอตัราร้อยละ 67 
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    2.  สนิทรัพย์          
 ส่วนประกอบของสนิทรัพย์        
 สนิทรัพย์รวม   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   มีจํานวน 2,133  ล้านบาท    เปรียบเทียบกบัสิน้ปี  2559   มีจํานวน  1,947  
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 186 ล้านบาท คิดเป็น 9.53% โดยมีการเปล่ียนแปลงดงันี ้
 

 2.1 สนิทรัพย์หมุนเวียน  ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2560  มีจํานวน  709  ล้านบาท  คิดเป็น 33.22 % ของสนิทรัพย์รวม
เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2559 มี จํานวน 516 ล้านบาท เพิ่มขึน้  193 ล้านบาท  คิดเป็น 37.23%     มีรายละเอียดดงันี ้  

         2.1.1 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ   วนัท่ี  31   ธนัวาคม   2560 ประกอบด้วย เงินสด และเงินฝากธนาคาร 
มีจํานวน  15 ล้านบาท  คิดเป็น  0.71% ของสนิทรัพย์รวม  
        2.1.2 เงินลงทนุชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบด้วย  เงินลงทนุในกองทนุเปิด และหลกัทรัพย์เพ่ือค้า  
จํานวน 489  ล้านบาท  คิดเป็น  22.92% ของสนิทรัพย์รวม เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2559  มีจํานวน 308  ล้านบาท เพิ่มขึน้ 181   ล้าน
บาท  คิดเป็น 58.57%  

       2.1.3 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น  ณ   วนัท่ี 31   ธนัวาคม  2560  มีจํานวน 149 ล้านบาท คิดเป็น  6.96% ของ
สนิทรัพย์รวม เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2559  มีจํานวน  122   ล้านบาท   เพิ่มขึน้  27   ล้านบาท  คิดเป็น 22.23%  ประกอบด้วย  
ลกูหนีก้ารค้าและบตัรเครดิตรอการนําฝาก       

2.1.4 สนิค้าคงเหลือ  ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2560  มีจํานวน  39  ล้านบาท  คิดเป็น  1.83% ของสนิทรัพย์รวม 
เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2559  มีจํานวน  31  ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 8 ล้านบาท  คิดเป็น 24.89% ประกอบด้วย ยา เวชภณัฑ์และวสัดุ
สิน้เปลืองทางการแพทย์      
 2.1.5 สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีจํานวน 17 ล้านบาท คิดเป็น 0.81% ของสนิทรัพย์รวม 
เปรียบเทียบกบัสิน้ปี  2559 มีจํานวน 15  ล้านบาท   เพิ่มขึน้ 2 ล้านบาท   คิดเป็น  15.07%    
 

 2.2 สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีจํานวน 1,424 ล้านบาท คิดเป็น 66.78% ของสินทรัพย์รวม  
เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2559 มีจํานวน  1,431 ล้านบาท  ลดลง 7 ล้านบาท  คิดเป็น 0.46% มีรายละเอียดดงันี ้   

2.2.1 เงินลงทนุระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มีจํานวน 8.40 ล้านบาท ประกอบด้วย  
          หลกัทรัพย์เผ่ือขาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีจํานวน 8.40 ล้านบาท คิดเป็น 0.39 %ของสนิทรัพย์รวม  
เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2559  มีจํานวน 9.75 ล้านบาท ลดลง 1.35  ล้านบาท คิดเป็น 13.86%เป็นผลกําไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงจากการ
เปล่ียนแปลงมลูคา่ของเงินลงทนุหลกัทรัพย์เผ่ือขายท่ีลดลง 
        2.2.2 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีจํานวน 1,385 ล้านบาท คิดเป็น 64.92% ของสนิทรัพย์
รวม เปรียบเทียบกบัสิน้ปี  2559  มีจํานวน  1,387 ล้านบาท  ลดลง 2  ล้านบาท  คิดเป็น  0.14%    
        2.2.3 สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีจํานวน 13 ล้านบาท  คิดเป็น 0.61 %  ของสนิทรัพย์รวม 
เปรียบเทียบกบัสิน้ปี   2559   มีจํานวน  19 ล้านบาท  ลดลง 6  ล้านบาท คิดเป็น 30.75%        

2.2.4 สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มีจํานวน 9.53 ล้านบาท  คิดเป็น 0.45 %  ของ
สนิทรัพย์รวม เปรียบเทียบกบัสิน้ปี   2559   มีจํานวน  8.69 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 0.84  ล้านบาท คิดเป็น 9.65%  

2.2.5 สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีจํานวน  8.65  ล้านบาท  คิดเป็น 0.41 % ของสนิทรัพย์
รวม เปรียบเทียบกบัสิน้ปี   2559  มีจํานวน  7.06  ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 1.59 ล้านบาท  คิดเป็น 22.54%   
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       3. หนีส้นิ            
 ส่วนประกอบของหนีส้นิ    
 หนีส้นิรวม  ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2560   มีจํานวน  286.45  ล้านบาท  เปรียบเทียบกบัสิน้ปี   2559 มีจํานวน 263.43 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 23.02 ล้านบาท คิดเป็น 8.74%  โดยมีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสําคญั  ดงันี ้  

3.1 หนีส้นิหมุนเวียน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มีจํานวน  229.30  ล้านบาท  คิดเป็น 10.75%  ของสนิทรัพย์รวม 
เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2559 มีจํานวน  212.28  ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 17.02 ล้านบาท คิดเป็น  8.02%  มีรายละเอียดดงันี ้  
                      3.1.1 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2560  มีจํานวน 179 ล้านบาท  คิดเป็น 8.38% ของ
สนิทรัพย์รวม  เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2559  มีจํานวน 173  ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 6 ล้านบาท  คิดเป็น 3.25%    

     3.1.2 เจ้าหนีค้า่สนิทรัพย์ ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม   2560  มีจํานวน 4 ล้านบาท คิดเป็น 0.17%  ของสนิทรัพย์รวม
เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2559   มีจํานวน 6 ล้านบาท   ลดลง 2  ล้านบาท  คิดเป็น 38.46%   

     3.1.3 ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจ่าย  ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2560  มีจํานวน  41  ล้านบาท  คิดเป็น 1.90% ของ
สนิทรัพย์รวม เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2559  มี จํานวน 28 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 13 ล้านบาท คิดเป็น 46.80%  

         3.1.4 หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน  ณ วนัท่ี 31  ธันวาคม  2560  มีจํานวน  6.37  ล้านบาท  คิดเป็น 0.30% ของสนิทรัพย์
รวม เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2559 มี จํานวน 5.63 ล้านบาท เพิ่มขึน้  0.74 ล้านบาท คิดเป็น 13.32%   
 3.2 หนีส้นิไม่หมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560  มีจํานวน 57 ล้านบาท  คิดเป็น 2.68%  ของสินทรัพย์รวม 
เปรียบเทียบกบัสิน้ปี  2559  มีจํานวน  51  ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 6 ล้านบาท  คิดเป็น  11.72%  
  

คุณภาพของสินทรัพย์          

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น  ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2560   มีจํานวน 149 ล้านบาท   คิดเป็น 6.96 %  ของสินทรัพย์รวม 
เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2559 มีจํานวน 122 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 27 ล้านบาท คิดเป็น 22.23%  ทัง้นีบ้ริษัทตัง้สํารอง คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะ
สญู สําหรับลกูหนีก้ารค้าท่ีคาดวา่จะเรียกเก็บไมไ่ด้ โดยพิจารณาจากอายลุกูหนีเ้ป็นเกณฑ์ ในปี 2560 บริษัท บนัทกึตัง้คา่เผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญู จํานวน  2.95 ล้านบาท 
  สนิค้าคงเหลือประกอบด้วย   ยา  เวชภณัฑ์ และวสัดสุิน้เปลืองทางการแพทย์     บริษัทแสดงมลูคา่ในราคาทนุ หรือราคา
ตลาดท่ีต่ํากวา่  และได้มีการคดัแยกสนิค้าล้าสมยั  และเส่ือมสภาพออกแล้ว 
            ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2560 ประกอบด้วย  
         (หน่วย:ล้านบาท) 
 มูลค่าที่ได้มา ค่าเส่ือมราคาสะสม สุทธิ 
ท่ีดิน 575 0 575 
อาคารและสิง่ปลกูสร้าง 1,039 665 374 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางการแพทย์ 712 403 309 
ยานพาหนะ 16 13 3 
เคร่ืองตกแตง่และติดตัง้  78 69 9 
เคร่ืองใช้สํานกังาน 65 48 17 
อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 116 82 34 
อปุกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 30 21 9 
สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง  55 0 55 
รวมที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์   2,686 1,301 1,385 
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                 บริษัทบนัทกึท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์  ในราคาทนุ โดยไมไ่ด้มีการปรับมลูคา่ของท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์  แตอ่ยา่งใด  
ทัง้นีเ้น่ืองจาก บริษัทได้วิเคราะห์ในเร่ืองของการด้อยคา่แล้ว เหน็วา่มลูคา่ท่ีบนัทกึเป็นมลูคา่ท่ีเหมาะสม                        
               บริษัทมีอตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เทา่กบั 35.23%เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2559 
เทา่กบั 33.09% เพิ่มขึน้ 2.14%    เน่ืองจากมีการลงทนุในอาคารและสิง่ก่อสร้าง  เคร่ืองมืออปุกรณ์ทางการแพทย์ และอปุกรณ์
คอมพิวเตอร์ 
 

สภาพคล่อง           
                 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีจํานวน  15.08 ล้านบาท  คิดเป็น 0.71%ของ
สนิทรัพย์รวม  เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2559 มีจํานวน 40.42 ล้านบาท ลดลง 25.34 ล้านบาท คิดเป็น 62.70%  โดยมีรายละเอียดการ
ได้มาและใช้ไปของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ท่ีสําคญัดงันี ้ 
 บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มีจํานวน 289 ล้านบาท  เปรียบเทียบ
กบัสิน้ปี 2559 มีจํานวน 363 ล้านบาท  ลดลง  74 ล้านบาท สาเหตจุาก 
 ในปี 2560  บริษัท มีกําไรก่อนภาษีเงินได้ จํานวน  430 ล้านบาท 
     - ปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับจากการดําเนินงาน จํานวน 142  ล้านบาทเน่ืองจากมีปรับรายการ 
คา่เส่ือมราคา , คา่ใช้จ่ายรอตดับญัชีตดัจําหน่าย ,   คา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตดัจําหน่าย    ,  หนีส้งสยัจะสญู  และคา่ใช้จ่าย
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 
         - ปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดจ่ายจากการดําเนินงาน จํานวน 4 ล้านบาท   เน่ืองจากมีปรับรายการ 
กําไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงของเงินลงทนุในกองทนุเปิด , กําไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงของหลกัทรัพย์เพ่ือค้า, กําไรจากการจําหน่ายอาคารและ
อปุกรณ์ , เงินปันผลรับ และดอกเบีย้รับ 
                     - กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสว่นประกอบของสนิทรัพย์และ หนีส้นิดําเนินงาน  ณ  วนัท่ี   31 
ธนัวาคม 2560 มีจํานวน  568 ล้านบาท  เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2559 มีจํานวน 536ล้านบาท เพิ่มขึน้  32 ล้านบาท  หกัการ
เปล่ียนแปลงในสว่นประกอบของสนิทรัพย์เพิ่มขึน้ 218 ล้านบาท และบวกการเปล่ียนแปลงในสว่นประกอบของหนีส้นิดําเนินงาน
เพิ่มขึน้ จํานวน 2 ล้านบาท ทําให้เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน มีจํานวน 352 ล้านบาท  และจ่ายภาษีเงินได้ จํานวน   63  ล้าน
บาท และรับดอกเบีย้ 0.14  ล้านบาท  
 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปสทุธิในกิจกรรมลงทนุในสนิทรัพย์ตา่งๆ  จํานวน   124 ล้านบาท  เน่ืองจากลงทนุอาคาร 
สถานท่ี เคร่ืองมือทางการแพทย์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน จํานวน 190  ล้านบาท   เป็นการจ่ายเงินปันผล  

 

บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงนิในแต่ละปีดังนี ้     
 - อตัราสว่นสภาพคลอ่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  เทา่กบั 3.09 เทา่ เพิ่มขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบั สิน้ ปี 2559  เทา่กบั 
2.43 เทา่   
 - อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้าของบริษัท   ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2560 เท่ากบั 20.35 เทา่ เพิ่มขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบั
สิน้ปี 2559  เทา่กบั  20.13  เทา่    
 - ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 อยูท่ี่ 17.69 วนั ลดลงเม่ือเทียบกบัสิน้ปี 2559 อยูท่ี่ 17.88  แสดงให้
เหน็วา่บริษัทมีการบริหารจดัการเรียกเก็บหนีไ้ด้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ 
               - อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เทา่กบั 39.14  เทา่ ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัสิน้ ปี 2559 
เทา่กบั 39.68  เทา่      
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              - ระยะเวลาขายสนิค้าเฉล่ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  อยูท่ี่ 9.20 วนั  ลดลงเม่ือเทียบกบัสิน้ปี 2559 อยู่ท่ี 9.07  วนั 
แสดงให้เหน็วา่บริษัทมีการบริหารสนิค้าคงเหลือได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
              - อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เทา่กบั 7.52  เทา่ เพิ่มขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบัสิน้ ปี 2559 เทา่กบั 
7.33  เทา่ 
              - ระยะเวลาชําระหนีเ้ฉล่ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  อยูท่ี่ 47.89 วนั  ลดลงเม่ือเทียบกบัสิน้ปี 2559 อยูท่ี่ 49.11 วนั              
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากดั (มหาชน) ซึง่งบการเงินดงักลา่วจดัทําขึน้

ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยได้มีการพิจารณานโยบายการบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสม่ําเสมอ และใช้ดลุยพินิจ

อยา่งระมดัระวงัและหลกัการประมาณการท่ีสมเหตสุมผลในการจดัทํางบการเงิน รวมทัง้ให้มีการเปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัอย่าง

เพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตปุระกอบงบการเงินเพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไป 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและดํารงรักษาไว้ซึง่ระบบบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในเพ่ือให้

มัน่ใจได้วา่มีการบนัทกึข้อมลูทางบญัชีอยา่งถกูต้องครบถ้วน ทนัเวลา และเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สนิ ตลอดจนป้องกนั

ไมใ่ห้เกิดการทจุริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีนยัสําคญั 

คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพ่ือทําหน้าท่ีกํากบัดแูลสอบทานความ

น่าเช่ือถือและความถกูต้องของรายงานทางการเงิน รวมทัง้ประเมินระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในให้มี

ประสทิธิภาพ      โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองนีป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไว้

ในรายงานประจําปีนีแ้ล้ว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเหน็วา่ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ สามารถให้ความเช่ือมัน่ได้วา่งบ

การเงินของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากดั (มหาชน) สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560    แสดงฐานะการเงิน ผลการ

ดําเนินงาน และกระแสเงินสด ถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซึง่ผู้สอบบญัชี ได้ตรวจสอบและ

แสดงความเหน็ไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีซึง่แสดงไว้ในรายงานประจําปีนีแ้ล้ว 

 

 

 

              นางปัทมา  พรมมาส 

                          ประธานกรรมการ 
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บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากดั (มหาชน) 
 

งบการเงิน 
วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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                        รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั โรงพยาบาลนนทเวช จ ากดั (มหาชน)  
 

ความเห็น 
  ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
  ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตาม
ข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี  ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบ
การเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ  ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเชื่อว่า
หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
  เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวม และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเรื่องเหล่านี้ 

1. การประเมินการด้อยค่าสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบการเงินของบริษัทมีสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างที่คงค้างมาตั้งแต่ปี 2549 จ านวน 

34.47 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยค่าออกแบบอาคารและค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเบื้องต้นในการด าเนินการก่อสร้างอาคาร 
ไดร้วมแสดงเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างทั้งสิ้นจ านวน 55.30 ล้านบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 
8 ปัจจุบันสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างดังกล่าวยังไม่มีการด าเนินการก่อสร้าง ซึ่งอาจจะส่งผลให้สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเกิด
การด้อยค่าได้ โดยผู้บริหารต้องท าการพิจารณาเก่ียวกับข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง  และหากเกิด
การด้อยค่า จะต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาจ านวนค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างดังกล่าว  

ข้าพเจ้าได้ท าการตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณาของผู้บริหารเก่ียวกับข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง  

จากผลการทดสอบข้างต้นให้ผลเป็นที่น่าพอใจ และข้าพเจ้าเห็นว่าสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างแสดงมูลค่า
เหมาะสมแล้ว 
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2. ความครบถ้วนของการรับรู้รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน 
การรับรู้รายได้ค่ารักษาพยาบาลส าหรับผู้ป่วยในที่รับการรักษาอยู่ ณ วันสิ้นปี โดยบริษัทจะน าข้อมูลการใช้

ทรัพยากรจากฐานระบบของบริษัท มาเป็นข้อมูลในการบันทึกรายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน  ซึ่งมีผลต่อความถูกต้องและ
ครบถ้วนในการบันทึกรายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน 

ข้าพเจ้าได้เข้าท าการประเมินและทดสอบเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบรายได้ ลูกหน้ี และการรับช าระ 
รวมถึงการทดสอบการรับช าระเงินหลังวันสิ้นงวดส าหรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในที่รับการรักษาอยู่  ณ วันสิ้นปี เพื่อให้ม่ันใจ
ว่ารายได้ค่ารักษาพยาบาลส าหรับผู้ป่วยในที่รับการรักษาอยู่ ณ วันสิ้นปีบันทึกครบถ้วน 

จากผลการทดสอบข้างต้นให้ผลเป็นที่น่าพอใจ และข้าพเจ้าเห็นว่ารายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในมีการ
บันทึกครบถ้วนและเหมาะสมแล้ว 
 

ข้อมูลอืน่ 
  ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจ าปีน้ัน ซึ่งข้าพเจ้าได้รับข้อมูลอื่นฉบับเตรียมเผยแพร่ก่อนวันที่ใน
รายงานผู้สอบบัญชีนี ้
  ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อม่ันต่อข้อมูลอื่น 
  ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความ
ขัดแย้งท่ีมีสาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริงน้ัน ทั้งน้ีข้าพเจ้าไม่พบว่าเรื่องดังกล่าวที่ต้อง
รายงานหรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นฉบับเตรียมเผยแพร่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 
  

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงนิ 
  ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ี โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินที่
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
  ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
เปิดเผยเรื่องที่เก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง เว้นแต่ผู้บริหารมี
ความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้ 
  ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัท 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
  การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็น
การรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคัญเม่ือ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน จะมีผลต่อการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 
  ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่ อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน  
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เสี่ยงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความ
เสี่ยงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การ
ตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน   

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของบริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องซึ่งจัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร   

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารและ จาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่
อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่   ถ้า
ข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า 
โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ 
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่
ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัท
ต้องหยุดการด าเนินงานต่อเน่ือง   

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามท่ีควรหรือไม่ 
 

  ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่ส าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการ
ควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
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  ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้อง
กับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้า
เชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 
   

  จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญมากที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบัน และก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่าน้ีในรายงาน
ของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะ
เกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว 
   

   

                                                
               

        (ดร.ปรีชา สวน) 
      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718 
 
 
22 กุมภาพันธ์ 2561 
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หมายเหตุ 2560 2559

สนิทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 3.2 และ 4 15,077,423           40,418,942            

เงินลงทนุช่ัวคราว

เงินลงทนุในกองทนุเปดิ 3.3 และ 5.1 486,869,274        306,486,156          

หลักทรัพย์เพ่ือคา้ 3.3 และ 5.2 1,917,744             1,751,516              

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อ่ืน 3.4 และ 6 148,535,725        121,523,134          

สนิคา้คงเหลือ 3.5 และ 7 39,018,463           31,243,299            

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 

คา่ใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 15,682,481           13,723,212            

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน ๆ 1,526,481             1,232,002              

รวมสนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 17,208,962           14,955,214            

รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 708,627,591        516,378,261          

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน

หลักทรัพย์เผ่ือขาย 3.3 และ 5.3 8,396,023             9,746,800              

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 3.6 และ 8 1,384,797,315     1,386,705,510      

สนิทรัพย์ไมม่ตัีวตน 3.7 และ 9 13,031,130           18,817,583            

สนิทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชี 3.8 และ 16 9,533,750             8,694,774              

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 3.9 และ 10 8,647,843             7,057,201              

รวมสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 1,424,406,061     1,431,021,868      

รวมสนิทรัพย์ 2,133,033,652     1,947,400,129      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

 บรษัิท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)  

 งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560

สินทรพัย์

หน่วย : บาท
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หมายเหตุ 2560 2559

หนี้สนิหมนุเวียน

เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน 11 178,778,120        173,151,216          

เจ้าหนี้คา่สนิทรัพย์ 3,636,381             5,908,641              

ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลคา้งจ่าย 40,507,373           27,593,981            

หนี้สนิหมนุเวียนอ่ืน 6,374,597             5,625,073              

รวมหนี้สนิหมนุเวียน 229,296,471        212,278,911          

หนี้สนิไมห่มนุเวียน

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 3.12 และ12 57,151,196           51,153,634            

รวมหนี้สนิไมห่มนุเวียน 57,151,196           51,153,634            

รวมหนี้สนิ 286,447,667        263,432,545          

สว่นของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น 

ทนุจดทะเบยีน 

หุ้นสามญั 160,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 160,000,000        160,000,000          

ทนุทีอ่อกและช าระแล้ว

หุ้นสามญั 160,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 160,000,000        160,000,000          

สว่นเกนิมลูคา่หุ้น

สว่นเกนิมลูคา่หุ้นสามญั 172,000,000        172,000,000          

ก าไรสะสม

จัดสรรแล้ว 

ทนุส ารองตามกฎหมาย 13 16,000,000           16,000,000            

ยังไมไ่ดจั้ดสรร 1,492,047,004     1,328,347,981      

องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของผู้ถือหุ้น 6,538,981             7,619,603              

รวมสว่นของผู้ถือหุ้น 1,846,585,985     1,683,967,584      

รวมหนี้สนิและสว่นของผู้ถือหุ้น 2,133,033,652     1,947,400,129      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

บรษัิท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท
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หมายเหตุ 2560 2559

รายได้

รายไดจ้ากการรักษาพยาบาล 2,053,887,253     1,979,390,987      

รายไดอ่ื้น 14,625,661           12,399,071            

รวมรายได้ 2,068,512,914     1,991,790,058      

คา่ใช้จ่าย

ต้นทนุในการรักษาพยาบาล 1,374,930,025     1,333,572,098      

คา่ใช้จ่ายในการขาย 6,367,432             3,843,003              

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 253,510,463        263,349,880          

คา่ตอบแทนกรรมการ 14 3,937,000             3,823,000              

รวมคา่ใช้จ่าย 15 1,638,744,920     1,604,587,981      

ก าไรกอ่นภาษีเงินได้ 429,767,994        387,202,077          

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3.10 และ 16 75,668,971           69,816,495            

ก าไรส าหรับปี 354,099,023        317,385,582          

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืน :-

สว่นเกนิ(ต่ า)ทนุจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่ยุติธรรมของเงินลงทนุ

ในหลักทรัพย์เผ่ือขาย (1,350,777)           3,923,700              

ภาษีเงินไดเ้กีย่วกบัผลต่างจากการเปล่ียนแปลงใน

มลูคา่ยุติธรรมของเงินลงทนุในหลักทรัพย์เผ่ือขาย 270,155                (784,740)                

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับป-ีสทุธิจากภาษี (1,080,622)           3,138,960              

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 353,018,401        320,524,542          

ก าไรต่อหุ้น 3.11

ก าไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน 2.21 1.98

จ านวนหุ้นสามญัทีใ่ช้ในการค านวณก าไรต่อหุ้น  160,000,000 หุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

ส าหรบัปีสิ้นสุด วันที ่31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

บรษัิท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็
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บรษัิท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรบัปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท
ทุนท่ีออก สว่นเกิน องค์ประกอบ รวม
และ มูลค่า อ่ืนของสว่น สว่นของ

ช าระแล้ว หุน้ ทุนส ารอง ยังไม่ได้ ของผู้ถือหุน้ ผู้ถือหุน้
ตามกฎหมาย จัดสรร ก าไร(ขาดทุน)

เบ็ดเสร็จอ่ืน
เงินลงทุน

หมายเหตุ เผ่ือขาย

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559 160,000,000    172,000,000     16,000,000     1,190,162,399 4,480,643         1,542,643,042 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 2559 -                  -                   -                  317,385,582    3,138,960         320,524,542    
เงินปันผลจ่าย 14 -                  -                   -                  (179,200,000)  -                    (179,200,000)   
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 160,000,000    172,000,000     16,000,000     1,328,347,981 7,619,603         1,683,967,584 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 2560 -                  -                   -                  354,099,023    (1,080,622)        353,018,401    
เงินปันผลจ่าย 14 -                  -                   -                  (190,400,000)  -                    (190,400,000)   
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 160,000,000    172,000,000     16,000,000     1,492,047,004 6,538,981         1,846,585,985 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

ก าไรสะสม
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2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรกอ่นภาษีเงินได้ 429,767,994          387,202,077        

ปรับกระทบก าไรกอ่นภาษีเงินไดเ้ปน็เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน

คา่เสือ่มราคา 125,258,702          122,321,842        

คา่ใช้จ่ายรอตัดบญัชีตัดจ าหน่าย 2,048,662              2,798,589            

คา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ าหน่าย 6,772,240              10,370,058          

ก าไรทียั่งไมเ่กดิขึน้จริงของเงินลงทนุในกองทนุเปดิ (3,302,425)             (330,165)              

ก าไรทียั่งไมเ่กดิขึน้จริงของหลักทรัพย์เพ่ือคา้ (166,228)                (172,006)              

(ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (198,225)                6,885,576            

หนี้สญู -                          1,025,442            

หนี้สงสยัจะสญูเพ่ิมขึน้(ลดลง) 315,195                  (287,479)              

เงินปนัผลรับ (133,302)                (134,635)              

ดอกเบีย้รับ (141,552)                (143,259)              

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 8,080,512              6,851,829            

ก าไรจากการด าเนินงานกอ่นการเปล่ียนแปลงในสว่นประกอบของ

สนิทรัพย์และหนี้สนิด าเนินงาน 568,301,573          536,387,869        

การเปล่ียนแปลงในสว่นประกอบของสนิทรัพย์ด าเนินงาน(เพ่ิมขึน้)ลดลง

เงินลงทนุในกองทนุเปดิ (177,080,693)        (92,646,826)        

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อ่ืน (27,327,786)          (7,543,445)           

สนิคา้คงเหลือ (7,775,164)             4,722,287            

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (2,253,748)             4,580,119            

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (3,639,304)             (4,245,661)           

การเปล่ียนแปลงในสว่นประกอบของหนี้สนิด าเนินงานเพ่ิมขึน้(ลดลง)

เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน 5,626,904              (903,949)              

เจ้าหนี้คา่สนิทรัพย์ (2,272,260)             (2,193,702)           

หนี้สนิหมนุเวียนอ่ืน 749,524                  331,629                

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (2,082,950)             -                        

เงินสดรับจากกจิกรรมด าเนินงาน 352,246,096          438,488,321        

รับดอกเบีย้ 141,552                  143,259                

จ่ายภาษีเงินได้ (63,324,400)          (75,770,097)        

เงินสดสทุธิไดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 289,063,248          362,861,483        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

บรษัิท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

ส าหรบัปีสิ้นสุด วันที ่31 ธันวาคม 2560
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กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ

อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมขึน้ (123,458,282)        (172,271,326)      

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 306,000                  460,286                

ซือ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (985,787)                (3,053,251)           

เงินสดรับจากเงินปนัผล 133,302                  134,635                

เงินสดสทุธิใช้ไปในกจิกรรมลงทนุ (124,004,767)        (174,729,656)      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

จ่ายเงินปนัผล (190,400,000)        (179,200,000)      

เงินสดสทุธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (190,400,000)        (179,200,000)      

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ (25,341,519)          8,931,827            

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันที ่1 มกราคม 40,418,942            31,487,115          

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันที ่31 ธันวาคม 15,077,423            40,418,942          

ขอ้มลูเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด

รายการทีม่ใิช่เงินสด ประกอบดว้ย

ผลก าไร(ขาดทนุ)ทียั่งไมเ่กดิขึน้จริงของหลักทรัพย์เผ่ือขาย (1,350,777)             3,923,700            

อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมขึน้จากเจ้าหนี้คา่สนิทรัพย์ -                          202,379                

อุปกรณ์เพ่ิมขึน้จากการโอนบญัชีเงินมดัจ า -                          139,100                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

ส าหรบัปีสิ้นสุด วันที ่31 ธันวาคม 2560

บรษัิท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วันท่ี  31 ธันวาคม 2560 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 

1.1 สถานะของบริษัท เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและจดทะเบียน 

 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

1.2 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเมือง 

 จังหวัดนนทบุรี 

 สาขา เลขที่ 530 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ  
 อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  

1.3 ลักษณะธุรกิจ โรงพยาบาล 
 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
 

2.1 งบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตาม
ประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

 

2.2 มาตรฐานการบัญชีที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีบัญชีปัจจุบันซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติแล้ว ดังนี้ 
มาตรฐานการบัญชี 
1. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
2. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินค้าคงเหลือ 
3. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
4. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ 

    ข้อผิดพลาด 
5. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
6. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
7. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได้ 
8. ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
9. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาเช่า 
10. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายได้ 
11. ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
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12. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล 

   เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
13. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

  ต่างประเทศ 
14. ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม 
15. ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
16. ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 
17. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
18. ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 
19. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 
20. ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ก าไรต่อหุ้น 
21. ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
22. ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
23. ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 
24. ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
25. ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
26. ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เกษตรกรรม 
27. ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา 
28. ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
29. ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
30. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
31. ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
32. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาประกันภัย 
33. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก 
34. ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
35. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 
36. ฉบับที่ 10  (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม 
37. ฉบับที่ 11  (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การร่วมการงาน 
38. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอ่ืน 
39. ฉบับที่ 13  (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม 
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การตีความมาตรฐานการบัญชี 
40. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะ 

    เจาะจงกับกิจกรรมด าเนินงาน 
41. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 
42. ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ

ของผู้ถือหุ้น  
43. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าที่ท าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 
44. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 
45. ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา   
46. ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต ์

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
47. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการร้ือถอน การบูรณะ 

    และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  
48. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 
49. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการ 

    ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
50. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 

    (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 
    ที่เงินเฟ้อรุนแรง 

51. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)         เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 
52. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)         เร่ือง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 
53. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 
54. ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ข้อจ ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก าหนดเงินทุน 

   ขั้นต่ าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ส าหรับมาตรฐานการ 
  บัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

55. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 
56. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การจา่ยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 
57. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 
58. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผิวดิน 
59. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินที่น าส่งรัฐ 

    

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี  และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินนี้  
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2.3 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ดังนี้ 

ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 ดังนี ้

มาตรฐานการบัญชี 
1. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
2. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินค้าคงเหลือ 
3. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
4. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ 

     การทางบัญชีและข้อผิดพลาด 
5. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
6. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
7. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได้ 
8. ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
9. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่า 
10. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ 
11. ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
12. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล 

     เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
13. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 

     เงินตราต่างประเทศ 
14. ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม 
15. ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
16. ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 
17. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
18. ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 
19. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 
20. ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ก าไรต่อหุ้น 
21. ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
22. ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
23. ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 
24. ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
25. ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
26. ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เกษตรกรรม 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
27. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
28. ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
29. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาประกันภัย 
30. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก 
31. ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
32. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 
33. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม 
34. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การร่วมการงาน 
35. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอ่ืน 
36. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 
37. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะ 

     เจาะจงกับกิจกรรมด าเนินงาน 
38. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 
39. ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี 

     ของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น 
40. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าที่ท าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 
41. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 
42. ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 
43. ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต ์

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
44. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการร้ือถอน การบูรณะ 

     และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
45. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 
46. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการ 

 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
47. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 

 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่ 
   เงินเฟ้อรุนแรง 

48. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 
49. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 
50. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 
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51. ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ข้อจ ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก าหนดเงินทุน 

     ขั้นต่ าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ส าหรับมาตรฐานการบัญชี 
     ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

52. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 
53. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 
54. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 
55. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผิวดิน 
56. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เงินที่น าส่งรัฐ 

 ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงิน ในปีที่น ามาตรฐานการ
บัญชีดังกล่าวมาถือปฏิบัติ 

2.4  งบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 

3.1  การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
 

  รายได้จากการรักษาพยาบาล 
   รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล ส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้ค่ารักษาพยาบาล  
        ค่าห้องพัก ค่ายา โดยจะบันทึกเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการหรือจ าหน่ายแล้ว 
  รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว  
  รายได้ค่าเช่ารับรู้ตามระยะเวลาเช่าตลอดอายุของสัญญาเช่า 
  เงินปันผลรับถือเป็นรายได้ เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
  รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

 

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน ซึ่งถึงก าหนดใน
ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจ ากัดในการเบิกใช้ 

 

3.3 เงินลงทุน 
หลักทรัพย์เพื่อค้า เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนและเงินลงทุนในกองทุนเปิดแสดงใน

ราคายุติธรรม บริษัทรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์  เป็นก าไร(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของ
หลักทรัพย์เพื่อค้าในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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หลักทรัพย์เผื่อขาย เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงในราคายุติธรรม หลักทรัพย์  
เผื่อขายมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลงทุนระยะยาว บริษัทรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย 
เป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ภายใต้หัวข้อส่วนเกินทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 

บริษัทค านวณราคาทุนของหลักทรัพย์ที่จ าหน่ายในระหว่างป ีโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
 

3.4 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 

บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ โดยอาศัยประสบการณ์
ในการเรียกเก็บเงินในอดีต และสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

หนี้สูญที่เกิดขึ้นในระหว่างปีตัดเป็นค่าใช้จ่ายทันทีที่เกิดขึ้น 
 

3.5 สินค้าคงเหลือ  
 

สินค้าคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ ากว่า ราคาทุนค านวณ
โดยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ 

 

3.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุน ค่าเสื่อมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการให้
ประโยชน์ ซึ่งประมาณไว้ดังนี้ 

 

รายการ อายุการให้ประโยชน์ (ปี) 
ที่ดนิ ไม่คิดค่าเสื่อมราคา 
อาคารชั่วคราว 3 
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 10-50 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย์ 5-10 
อ่ืน ๆ 5-15 

 

 

3.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดบัญชี แสดงในราคาทุนสุทธิจากรายการตัดจ าหน่ายสะสม ค่าตัด
จ าหน่ายค านวณโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี 
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3.8 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะค านวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราว ณ วันที่ในงบ
แสดงฐานะการเงิน ระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือ
หนี้สินนั้น ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ภาษีหรือตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษี เมื่อรายได้สามารถรับรู้เป็นรายได้
หรือค่าใช้จ่ายที่บันทึกไว้เกิดขึ้นจริง และถือหักเป็นค่าใช้จ่ายได้แล้วในการค านวณภาษีเงินได้ตาม
ประมวลรัษฎากร 

 

 บริษัทรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราว ที่ต้องหักภาษีเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรือบวกภาษี
เป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะมีก าไรทางภาษี
จากการด าเนินงานในอนาคตเพียงพอ ที่จะน าสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนั้นมาใช้
ประโยชน์ได ้

 

 บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ในงบ
แสดงฐานะการเงิน และจะปรับมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัท
จะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอ ต่อการน าสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมด หรือบางส่วน
มาใช้ประโยชน ์

 
 

3.9 ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 
 

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี แสดงในราคาทุนสุทธิจากรายการตัดจ าหน่ายสะสม ค่าตัดจ าหน่ายค านวณโดย
วิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 3-5 ปี 

 

3.10 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค านวณจากก าไรหรือขาดทุนส าหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบัน และ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับ
รายการที่บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

3.11 ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ค านวณโดยการน าก าไรส าหรับปี หารด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนัก ที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี 
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3.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
  ผลประโยชน์ระยะสั้น 
  

 บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ 
ผลประโยชน์ระยะยาว 
โครงการสมทบเงิน 
 บริษัทจัดให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบที่ได้ก าหนดการจ่าย
สมทบไว้แล้ว สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท และได้รับการบริหาร
โดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนส ารองเลี้ยงชีพดังกล่าว ได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงิน
สมทบจากบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น  
โครงการผลประโยชน์ 

 ส ารองผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตลอดอายุการ
ท างานของพนักงาน โดยการประมาณจ านวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการ
ท างานให้กับบริษัทในงวดปัจจุบันและงวดอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  โดยผลประโยชน์
ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตรา
อ้างอิงเร่ิมต้น การประมาณการหนี้สินดังกล่าวค านวณโดยผู้เชี่ยวชาญโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 

 

3.13 การใช้ดุลยพินิจ และประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 

  ในการจัดท างบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจ านวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย 
สินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจริง
อาจแตกต่างไปจากจ านวนที่ประมาณไว้ 

  ประมาณการและข้อสมมติฐานจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ าเสมอ โดยอาศัยประสบการณ์  ในอดีต
และปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์นั้น บริษัทได้ตั้งประมาณการและข้อสมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคต   
เป็นผลให้ประมาณการทางบัญชีอาจจะไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณการและ ข้อสมมติฐานทางบัญชีที่
ส าคัญ ได้แก่ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ค่าตัดจ าหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี และส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน การประมาณการในเร่ือง
ต่างๆ ได้เปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้ 
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4.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   
 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2560 2559 
เงินสด 4,058,266 3,215,816 
เงินฝากสถาบันการเงิน 11,019,157 37,203,126 
 รวม 15,077,423 40,418,942 

 
 

5.  เงินลงทุน  
 

 5.1 เงินลงทุนในกองทุนเปิด 
   

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2560 2559 
เงินลงทุนในกองทุนเปิด 482,525,959 305,445,266 
รายการปรับปรุงจากการตีราคา 4,343,315 1,040,890 
เงินลงทุนในกองทุนเปิด-มูลค่ายุติธรรม 486,869,274 306,486,156 

 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2560 2559 

ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปิด 3,302,425 330,165 
 

5.2 เงินลงทุนชั่วคราว-หลักทรัพย์เพื่อค้า 
 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2560 2559 
เงินลงทุนชั่วคราว-ราคาทุน 2,007,731 2,007,731 
รายการปรับปรุงจากการตีราคา (89,987) (256,215) 
เงินลงทุนชั่วคราว-มูลค่ายุติธรรม 1,917,744 1,751,516 

 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2560 2559 
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อค้า 166,228 172,006 
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5.3 หลักทรัพย์เผื่อขาย 
 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2560 2559 
ราคาทุน 222,296 222,296 
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม   

ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 8,173,727 9,524,504 
มูลค่ายุติธรรม  ณ วันสิ้นปี  8,396,023 9,746,800 
   

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2560 2559 

ส่วนเกิน(ต่ า)ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม   
ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (1,350,777) 3,923,700 

 

6. ลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้อื่น  

 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2560 2559 
ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ค้างช าระดังนี้   

ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 142,040,909 116,448,648 
เกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือน 5,427,861 2,643,386 
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 1,227,403 1,334,460 
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 914,368 1,130,660 
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 1,769,793 2,505,394 

 รวม 151,380,334 124,062,548 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,944,609) (2,629,414) 
ลูกหนี้การค้า-สุทธ ิ 148,435,725 121,433,134 
ลูกหนี้อ่ืน 100,000 90,000 
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 148,535,725 121,523,134 
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7. สินค้าคงเหลือ  
 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2560 2559 
ยาและเวชภัณฑ์ 32,173,218 24,390,568 
วัสดุทั่วไป 6,845,245 6,852,731 
 รวม 39,018,463 31,243,299 
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8. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   
 

 จ านวนเงิน (บาท) 
   เครื่องมือ     อุปกรณ ์   
 ที่ดิน อาคารและ และอุปกรณ ์ ยานพาหนะ เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ อุปกรณ ์ และเครื่องมือ สินทรัพย์ รวม 
  สิ่งปลูกสร้าง การแพทย์  และติดตั้ง ส านักงาน คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ ระหว่างก่อสร้าง  

ราคาทุน           
1 มกราคม 2559 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 
ซื้อเพิ่มปี 2559 - 3,365,602 129,622,176 33,705 265,506 749,880 4,863,111 4,718,986 28,993,839 172,612,805 
จ าหน่าย - (7,797,919) (43,962,375) - (4,119,369) (6,504,896) (7,751,720) (2,194,727) - (72,331,006) 
โอน/รับโอน - 23,239,539 - - 2,266,312 1,614,408 15,622,000 145,639 (42,887,898) - 
31 ธันวาคม 2559 575,208,866 1,004,456,001 678,755,788 16,637,381 73,912,614 64,504,016 98,688,640 28,954,399 57,198,578 2,598,316,283 
ซื้อเพิ่มปี 2560 - 7,558,720 61,314,164 - 3,182,793 2,128,171 17,263,281 2,503,738 29,507,415 123,458,282 
จ าหน่าย - (1,209,988) (28,457,144) (512,500) (1,969,764) (1,923,812) - (1,623,850) - (35,697,058) 
โอน/รับโอน - 28,565,859 - - 2,375,400 290,000 - 175,656 (31,406,915) - 
31 ธันวาคม 2560 575,208,866 1,039,370,592 711,612,808 16,124,881 77,501,043 64,998,375 115,951,921 30,009,943 55,299,078 2,686,077,507 
ค่าเสื่อมราคาสะสม           
1 มกราคม 2559 - 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 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - 49,527,794 47,366,630 440,090 7,735,263 5,730,107 9,750,526 1,771,432 - 122,321,842 
จ าหน่าย - (7,635,505) (37,003,611) - (4,114,649) (6,472,426) (7,574,043) (2,184,910) - (64,985,144) 
31 ธันวาคม 2559 - 614,377,542 379,077,312 13,206,152 64,048,372 45,837,484 74,188,262 20,875,649 - 1,211,610,773 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - 51,762,641 51,992,403 418,240 6,711,346 4,412,935 7,993,697 1,967,440 - 125,258,702 
จ าหน่าย - (1,209,448) (28,369,369) (512,499) (1,969,759) (1,919,309) - (1,608,899) - (35,589,283) 
31 ธันวาคม 2560 - 664,930,735 402,700,346 13,111,893 68,789,959 48,331,110 82,181,959 21,234,190 - 1,301,280,192 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี           
31 ธันวาคม 2559 575,208,866 390,078,459 299,678,476 3,431,229 9,864,242 18,666,532 24,500,378 8,078,750 57,198,578 1,386,705,510 
31 ธันวาคม 2560 575,208,866 374,439,857 308,912,462 3,012,988 8,711,084 16,667,265 33,769,962 8,775,753 55,299,078 1,384,797,315 
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  ในปี 2560 และปี 2559 ที่ดินบางส่วนมูลค่าตามบัญชี 7.87 ล้านบาท ได้น าไปจดจ านองเพื่อเป็น
หลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง 

  

9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 

 จ านวนเงิน (บาท) 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รอตัดบัญชี 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ระหว่างติดตั้ง 
รวม 

ราคาทุน    
1 มกราคม 2559 117,409,580 8,861,105 126,270,685 
ซื้อเพิ่มปี 2559 2,961,183 92,068 3,053,251 
เลิกใช้ (34,492,492) - (34,492,492) 
โอน/รับโอน 8,568,995 (8,568,995) - 
31 ธันวาคม 2559 94,447,266 384,178 94,831,444 
ซื้อเพิ่มปี 2560 660,762 325,025 985,787 
โอน/รับโอน 106,893 (106,893) - 
31 ธันวาคม 2560 95,214,921 602,310 95,817,231 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม    
1 มกราคม 2559 100,136,295 - 100,136,295 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี 2559 10,370,058 - 10,370,058 
เลิกใช้ (34,492,492) - (34,492,492) 
31 ธันวาคม 2559 76,013,861 - 76,013,861 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี 2560 6,772,240 - 6,772,240 
31 ธันวาคม 2560 82,786,101 - 82,786,101 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
31 ธันวาคม 2559 18,433,405 384,178 18,817,583 
31 ธันวาคม 2560 12,428,820 602,310 13,031,130 
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10. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  
 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2560 2559 
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 3,459,909 2,082,013 
บวก เพิ่มขึ้น 4,479,648 4,176,485 
หัก ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี  (2,048,662) (2,798,589) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 5,890,895 3,459,909 
เงินมัดจ าค่าสินทรัพย์ 1,506,492 1,445,906 
อ่ืน ๆ 1,250,456 2,151,386 
 รวม 8,647,843 7,057,201 

 

11. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  
 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2560 2559 
เจ้าหนี้การค้า 54,112,663 51,215,047 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 44,821,180 45,837,470 
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย 58,645,130 56,142,978 
อ่ืน ๆ 21,199,147 19,955,721 

รวม 178,778,120 173,151,216 
 

12. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
  จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน             

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี ้
    

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2560 2559 
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 51,153,634 44,301,805 
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 7,089,039 5,918,024 
ต้นทุนดอกเบี้ย 991,473 933,805 
ผลประโยชน์จ่ายระหว่างปี (2,082,950) - 

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 57,151,196 51,153,634 
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 สมมติฐานที่ส าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้ 
 

13. ทุนส ารองตามกฎหมาย 
 

 บริษัทจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว การจัดสรรทุนส ารอง
ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ทุนส ารองนี้จะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ 

 

14. เงินปันผลจ่ายและค่าตอบแทนกรรมการ 
 

 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจ านวน 
160 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.19 บาท รวมเป็นเงิน 190.40 ล้านบาท รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
เป็นจ านวนเงิน 3.17 ล้านบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลแล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 
 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจ านวน 
160 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.12 บาท รวมเป็นเงิน 179.20 ล้านบาท รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
เป็นจ านวนเงิน 2.98 ล้านบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

 

15. การจ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะค่าใช้จ่าย 
 

ค่าใช้จ่าย 
จ านวนเงิน (บาท) 

2560 2559 
ต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ใช้ไป 398,785,770 387,595,281 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 14,564,950 18,079,625 
ค่าใช้จ่ายพนักงาน 458,094,899 444,581,536 
ค่าธรรมเนียมแพทย์ 478,658,415 459,496,131 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 134,079,604 135,490,489 
หนี้สูญ - 1,025,442 
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง) 315,195 (287,479) 
ค่าใช้จ่ายอื่น 154,246,087 158,606,956 

รวม 1,638,744,920 1,604,587,981 

รายการ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 
อัตราคิดลด 2.14 % ต่อปี 

3.5 - 5.5 % ต่อปี 
8 - 24 % ต่อปี 

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน  
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16. ภาษีเงินได้ 
 

ทางด้านภาษีอากรภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 
ค านวณจากก าไรทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอ่ืนบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ หรือ
เป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการค านวณภาษีเงินได้ 

 

บริษัทค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2560 และ 2559 อัตราร้อยละ 20 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประกอบด้วย 
(หน่วย : บาท) 

                        ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2559 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับปี 76,237,792 71,028,931 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราว   

และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (568,821) (1,212,436) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 75,668,971 69,816,495 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยผล
แตกต่างชั่วคราว ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย : บาท) 
รายการ 2560 2559 

ผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด (4,343,315) (1,040,890) 
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 89,987 256,215 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า 2,944,609 2,629,414 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 57,151,196 51,153,634 

รวม 55,842,477 52,998,373 
ผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   

- รับรู้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น   
ผลก าไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน   

ในหลักทรัพย์เผื่อขาย (8,173,727) (9,524,504) 
รวม 47,668,750 43,473,869 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   
ซึ่งค านวณจากอัตราภาษีเงินได้ 20% 9,533,750 8,694,774 
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17. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

 บริษัทด าเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจ  คือ ธุรกิจการให้บริการรักษาพยาบาล และด าเนินธุรกิจใน
ส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว คือ ในประเทศไทย   ดังนั้นจึงไม่ได้แสดงข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน
ในงบการเงินนี ้

 

18. ภาระผูกพัน 
 

18.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีภาระผูกพันจากการออกหนังสือค้ าประกันโดยธนาคาร
พาณิชย์ ดังนี้ 

 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2560 2559 

หนังสือค้ าประกันจากธนาคารพาณิชย์ 4,276,800 4,276,800 
 

18.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ  
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้ท าสัญญาบริการที่สามารถยกเลิกสัญญาได้ เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

บอกกล่าวให้คู่สัญญาทราบล่วงหน้า 30-60 วัน จ านวนเงิน 13.16 ล้านบาท 
 

18.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน  
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างต่อเติม

โรงพยาบาลนนทเวชแห่งใหม่เป็นจ านวนเงิน 27.00 ล้านบาท 
 

19. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 

  บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมส่วนหนึ่งและบริษัทจ่ายสมทบส่วนหนึ่ง บริษัทได้
แต่งตั้งบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จ ากัด เพื่อบริหารกองทุนดังกล่าว กองทุนจะจ่ายเงินให้
พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบการที่ก าหนด 

  เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในส่วนของบริษัทที่จ่ายส าหรับพนักงาน และได้บันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีจ านวน  4.23 ล้าน
บาท และ 4.24 ล้านบาท ตามล าดับ 
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20. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน 
 

  บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน ดังนี้ 
  20.1 นโยบายการบัญชี 
    นโยบายการบัญชีได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 

 

  20.2 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา 
  บริษัทอาจเกิดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา กรณีที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดในสัญญา ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท 
  ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อ ซึ่งเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้ามีไม่มาก 

เน่ืองจากบริษัทมีลูกหนี้จ านวนมากรายและกระจายอยู่ทั่วไป 
  ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของ

สินทรัพย์ดังกล่าวได้หักส ารองต่าง ๆ เพื่อให้เป็นราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยส ารอง
ดังกล่าวถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงที่จะเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา 

 

20.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน 
  ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหาย

แก่บริษัทในงวดปัจจุบันและงวดต่อ ๆ ไป บริษัทคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นได้ เน่ืองจากบริษัทได้มีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา 

20.4 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
  บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ

เคร่ืองมือทางการเงิน 
  - สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ 
  - หนี้สินทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ 

 

21. การบริหารจัดการทุน 
 

 วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารจัดการทุนนั้น บริษัทจะต้องจัดให้มีโครงสร้างทางการเงินที่
เหมาะสม  และการด ารงไว้ซึ ่งความสามารถในการด า เนินงานอย่างต่อเนื ่อง  เพื ่อก่อให้เก ิด
ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น 

 

22. การอนุมัติงบการเงิน 
 

 งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
   

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน) เปิดให้บริการเม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2524 ดําเนินกิจการเป็น
โรงพยาบาลเอกชนระดบัตติยะภูมิ (Tertiary Care) ขนาด 208 เตียง ด้วยทนุจดทะเบียน 160 ล้านบาท จดทะเบียนเป็น
บริษัทมหาชนในตลาดหลกัทรัพย์เม่ือปี 2537 ให้บริการรักษาพยาบาลด้วยศนูย์เฉพาะทางกว่า 20 สาขา พร้อมทีมบคุลากร
ทางการแพทย์ท่ีมีประสบการณ์ ทนัสมยัด้วยเคร่ืองมือและอปุกรณ์การแพทย์ท่ีมีประสิทธิภาพ ความพร้อมของศนูย์ส่งเสริม
สขุภาพ (Wellness Center) ด้วยรถเอกซเรย์ระบบดิจิตอลแบบเคล่ือนท่ี ให้บริการตรวจสขุภาพทัง้ในและนอกสถานท่ี 
รถพยาบาลฉกุเฉินตลอด 24 ชัว่โมง  

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล ดังนี ้

 ระบบคณุภาพมาตรฐานอาหารสําหรับผู้ ป่วย GMP/HACCP ตัง้แตปี่ 2550 

 ระบบคณุภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA&HPH : Hospital Accreditation ตัง้แตปี่ 2550 

 มาตรฐานคณุภาพห้องปฏิบติัการทางการแพทย์ ISO 15189 ตัง้แตปี่ 2550 

 ระบบคณุภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดบัสากล Joint Commission International(JCI) ตัง้แตปี่ 2554 

 ระบบคณุภาพโรงพยาบาลท่ีมีการออกแบบระบบงานเพ่ือการดแูลผู้ ป่วยท่ีมีคณุภาพ โดยอาศยัพืน้ฐานทางวิชาการ 
มีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง เป็นแบบอย่างท่ีดี ได้รับ Good Practice of Endometriosis ของการดแูลผู้ ป่วยโรคเย่ือ
บมุดลกูเจริญผิดท่ี(Endometriosis) จากสถาบนัรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ตัง้แตปี่ 2554 

 มาตรฐานคณุภาพการจดัการด้านพลงังาน  ISO 50001 : 2011 ตัง้แตปี่ 2556 

 มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม จากคณะอนกุรรมการตรวจรับรอง 
มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม 

ผลงานเด่นและความภาคภูมใิจของโรงพยาบาลนนทเวช  
1. รางวลัเกียรติยศโรงพยาบาลคณุภาพ Hospital Quality Award 2009, 2011, 2014 
      (Reward and Recognition for Highest Quality Hospital) โรงพยาบาลได้รับรางวลั Platinum 
       Award ด้านการรักษาพยาบาลทางการแพทย์และระบบบริการบริษัท อเมริกนั อินเตอร์เนชัน่แนล 
      แอสชวัร์รัน จํากดั (เอไอเอ)  
2. รางวัลเกียรติยศการบริการ การประสานงาน และการให้บริการตรวจสุขภาพยอดเย่ียม(AACP Best 

Customer Service Award 2008-2009, 2011 , AACP Most Admired Award 2013, Allianz Ayudhya 
Excellent Check Up Award 2013 , Allianz Ayudhya Most Admired Award) ในโครงการ “Allianz 
Ayudhya Hospital Service Awards 2015”) , Allianz Ayudhya Most Admired Award, Group A) และ 
Allianz Ayudhya Excellent Check Up Award, Group A) ในโครงการ Allianz Ayudhya Hospital Service 
Awards 2016 จาก บมจ.อลอินัซ์ อยธุยา ประกนัชีวิต 

3. รางวลัเกียรติยศโรงพยาบาลดีเย่ียมด้านมาตรฐานการรักษาพยาบาลและการบริการ Good 
Provider Award 2005-2007 3 ปีซ้อนจากบริษัทบพูาประกนัสขุภาพ จํากดั (BUPA) 

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

5. รางวลัดีเด่นอนัดบัท่ี 1 โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ด้านความรวดเร็ว มีคณุภาพและเข้าใจความต้องการลกูค้า 
(The Best of Customer Satisfaction Award) ในโครงการ “Muang Thai Life Assurance Hospital Award 
2016” 
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1.1 วสัิยทัศน์ พันธกจิ ค่านิยมองค์กร  และเป้าหมายการดาํเนินธุรกจิของบริษัท ดังนี ้

  วสัิยทัศน์( Vision ) 
โรงพยาบาลนนทเวชเป็นโรงพยาบาลชัน้นําประจําครอบครัว ท่ีมุง่เน้นการรักษาพยาบาลเฉพาะทาง 

ตติยภมิู ตามมาตรฐานสากล เป็นท่ียอมรับ และ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ รับบริการ 

 

พันธกจิ( Mission ) 
ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลอยา่งมีคณุภาพ มีประสทิธิภาพและได้มาตรฐาน โดยยดึคณุธรรม 

จริยธรรม เคารพสทิธิและศกัด์ิศรีผู้ ป่วย และมีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 
 
ค่านิยมองค์กร(Core Values) : “ CARES ” 
C  :  Customer Centric                 มุง่เน้นลกูค้าเป็นศนูย์กลางในการให้บริการ 
A  :  Accountability & Integrity       มุง่เน้นรับผิดชอบในหน้าท่ีและปฏิบติัตามจริยธรรม 

R  :  Result-oriented               มุง่เน้นบรรลเุป้าหมายในการทํางาน 
E  :  Excellent Teamwork             มุง่เน้นการทํางานเป็นทีมและเคารพให้เกียรติผู้ อ่ืน 

S  :  Safety                  มุง่เน้นการยดึมัน่และปฏิบติัตามมาตรฐานเพ่ือความปลอดภยั 
 

เป้าหมายและกลยุทธ์การดาํเนินธุรกจิ   
บริษัทฯ มีเป้าหมายขบัเคล่ือนการพฒันาท่ียัง่ยืนทัง้องค์กร โดยมี 6 กลยทุธ์ดงันี ้

1. ดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคณุธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 
2. ดําเนินธุรกิจด้วยการพฒันาคณุภาพการรักษาพยาบาลและวิชาการอยา่งต่อเน่ืองโดยเทียบเคียง   
    ผลการรักษากบัมาตรฐานสากล 
3. ดําเนินธุรกิจด้วยความจริงใจ ใสใ่จ ให้ใจ เข้าใจ ด้วยจิตวิญญาณแหง่วิชาชีพ 
4. ดําเนินธุรกิจด้วยความสําคญักบัพนกังานซึง่เป็นทรัพยากรอนัทรงคณุคา่โดยดแูลและสง่เสริมให้ 
    ทํางานอยา่งมีความสขุ มีสขุภาพดี มีการเติบโตในหน้าท่ีอย่างภาคภมิูใจ 
5. ดําเนินธุรกิจโดยใช้คณุธรรม และจิตวิญญาณเพ่ือการดแูลผู้ ป่วย โดยการฝึกสมาธิและเจริญสติ 
    รักษาจิต 
6. ดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคมโดยมีการบริหารทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ และ 
    มีการจดัการสิง่แวดล้อมท่ีดีในทกุกระบวนการทํางาน 
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1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญ 
 ปี 2556 :  เม่ือเดือนมีนาคม  บริษัทฯ ได้ดําเนินการจดัซือ้ท่ีดินท่ีติดกบัโรงพยาบาลโดยมีวตัถปุระสงค์

สําคญั เพ่ือทําการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลใหม ่ เพ่ือรองรับการขยายบริการท่ีเพิ่มขึน้ในอนาคต  
ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการออกแบบ ในสว่นของการให้บริการจดัตัง้ศนูย์  ศนูย์สมองและระบบประสาท  
stroke fast track (Neurology Clinic) ให้การดแูลผู้ ป่วยทางสมองซึง่แนวโน้มจะมีผู้ รับบริการเพิ่มมากขึน้ 

  บริษัทฯ ร่วมรณรงค์เก่ียวกบัการอนรัุกษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม โดยเข้าร่วมโครงการพฒันา
ตอ่ยอดการดําเนินการจดัการพลงังานตามกฎหมายประเทศไทย กบักรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนรัุกษ์พลงังาน ไปสูร่ะบบการจดัการพลงังานในระดบัสากล (ISO 50001) เป็นโรงพยาบาลและสถาน
ประกอบการแห่งแรกในประเทศไทย ท่ีสามารถดําเนินการพฒันาการจดัการพลงังานจนประสบผลสําเร็จ 
ได้รับการรับรองมาตรฐานการจดัการพลงังาน (ISO 50001)   

 ปี2557 : ได้รับการรับรอง JCI Re-Accreditation ในเดือนพฤษภาคม และมีการพฒันาการแพทย์ในสาขา
ตา่งๆ เช่น ผา่ตดัหลอดเลือดสมองหรือโรคหวัใจ พฒันาการรักษาโรคเรือ้รังเฉพาะทางแบบตติยภมิูด้วย
มาตรฐานการรักษาสากล (Tertiary Care)   โดยเน้นการรักษาแบบองค์รวม และมุง่เน้นการสง่เสริมสขุภาพ  
การป้องกนัโรค การคดักรอง การรักษาโรคและฟืน้ฟสูภาพร่างกายของผู้ ป่วยให้กลบัคืนเป็นปกติ    ใน
สว่นท่ีดินท่ีติดกบัโรงพยาบาล ขณะนีบ้ริษัทฯ อยูร่ะหวา่งดําเนินการขออนญุาตก่อสร้างอาคาร
โรงพยาบาล  

 ปี2558 : ได้นํานวตักรรมเพ่ือการผา่ตดัแผลเลก็ผา่นกล้อง 3 มิติ "3D Full High Definition Laparoscopic 

Surgery"  ยกระดบัการบริการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพ่ือเสริมศกัยภาพการรักษาพยาบาลให้มี
ประสทิธิภาพสงูสดุ ตอบสนองความต้องการด้านสขุภาพอยา่งครบวงจรภายใต้คณุภาพมาตรฐานระดบั
สากล  

 ปี2559 :  ได้รับการรับรอง HA Re-Accreditation ครัง้ท่ี 3 เม่ือเดือน สงิหาคม ท่ีผา่นมา  ได้ร่วมลงนาม
ทําบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กบัโรงพยาบาลราชวิถี  เพ่ือร่วมมือทางวิชาการและ
การทําวิจยัทางการแพทย์  การพฒันาบคุลากรทางการแพทย์  เพ่ือสง่เสริมให้กระบวนการรักษาพยาบาล
มีคณุภาพ  มีประสทิธิภาพสงูสดุตอ่ผู้ ป่วยและผู้ รับบริการในอนาคต  
 สําหรับโครงการขยายการลงทนุในท่ีดินท่ีติดกบัโรงพยาบาล ขณะนีบ้ริษัทฯ ได้ผา่นการขอ
อนญุาตก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล(EIA) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการปรับแก้ไขแบบคาด
วา่จะเร่ิมดําเนินการก่อสร้างได้ในปี  2560 

 ปี2560 : ได้รับการรับรอง Re-Accreditation JCI 5th Edition Standards  ในเดือนมิถนุายน และมีการ
พฒันาเทคโนโลยีทางการแพทย์และการตรวจวินิจฉยัในสาขาต่างๆ เช่น พฒันาศนูย์เทคโนโลยีผา่ตดัผา่น
กล้อง อาทิเช่น ศนูย์กระดกูและข้อผา่ตดัซอ่มเอน็หวัเข่าผา่นกล้อง , ศนูย์สขุภาพสตรี ผา่ตดัผา่นกล้อง
ทางนรีเวช และศนูย์ศลัยกรรมเฉพาะทาง ผา่ตดัศลัยกรรมตกแตง่ผา่นกล้อง  เน้นการรักษาแบบองค์รวม 
โดยสง่เสริมให้มีการดแูลสขุภาพ  การป้องกนัโรค การคดักรอง การรักษาโรคและฟืน้ฟสูภาพร่างกายของ
ผู้ ป่วยให้กลบัคืนเป็นปกติ     

ในปีท่ีผา่นมา บริษัทฯครบรอบ 36 ปี ได้จดัโครงการ “36 ดวงตา คืนชีวา ให้ชีวิต” ร่วมกบัจงัหวดันนทบรีุ 
โดยให้การรักษาผู้ ป่วยต้อกระจกด้วยแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั รวมถงึการให้คําแนะนํา
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แก่ผู้ ป่วยตัง้แต่การผา่ตดัไปจนถึงการติดตามผลผู้ ป่วย โดยไมเ่สียคา่ใช้จ่ายเพ่ือถวายเป็นพระราชกศุลแด่
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช    

 
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

  - ไมมี่ -  
1.4  ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

  - ไมมี่ - 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
บริษัท   โรงพยาบาลนนทเวช   จํากดั  (มหาชน)     ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชนแหง่แรกของจงัหวดันนทบรีุ 

ได้เปิดดําเนินการเม่ือ วนัท่ี  3  กนัยายน  2524  โดยมีสํานกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี่      เลขท่ี  432 ถนนงามวงศ์วาน    ตําบล
บางเขน    อําเภอเมืองนนทบรีุ    จงัหวดันนทบรีุ   11000    โทรศพัท์     0-2596-7888   โทรสาร 0-2589-8753 
www.nonthavej.co.th เป็นโรงพยาบาลระดบัตติยะภมิู ตัง้อยู่บนเนือ้ท่ี 4 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา  ให้บริการด้านการ
รักษาพยาบาล โดยเปิดบริการรักษาพยาบาลทัง้ผู้ ป่วยใน (In Patient) และ ผู้ ป่วยนอก (Out Patient) ตลอดถงึผู้ ป่วยฉกุเฉิน 
พร้อมด้วยบริการรถพยาบาลตลอด 24 ชัว่โมง  นอกจากนีย้งัให้บริการตรวจสขุภาพทัง้ในและนอกสถานท่ี โดยทีมแพทย์
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะในทกุสาขาและทีมงานท่ีมีความชํานาญ พร้อมเคร่ืองมือและอปุกรณ์การรักษาพยาบาลท่ีทนัสมยัมี
ประสทิธิภาพสงู ปัจจบุนัมีเตียงสําหรับผู้ ป่วยใน 208   เตียง   ห้องตรวจผู้ ป่วยนอก 90 ห้อง สามารถให้บริการผู้ ป่วยนอกได้
ประมาณ 2,200 รายตอ่วนั  ได้ขยายเวลาให้บริการคลนิิกผู้ ป่วยนอก  จนถงึเวลา  24.00 น. 

 
 โครงสร้างรายได้จาํแนกตามประเภทผู้ป่วย                     
           (หน่วย : ล้านบาท ) 

ประเภทผู้ป่วย 2560 2559 2558 
 มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 
ผู้ ป่วยนอก 1,118.90 54.48 1,065.39 53.82 1,005.63 52.88 
ผู้ ป่วยใน 934.91 45.52 914.00 46.18 896.22 47.12 
รวม 2,053.81 100.00 1,979.39 100.00 1,901.85 100.00 
อตัราเพิ่ม(ลด)ของมลูคา่การให้บริการ
รักษาพยาบาล 74.42 3.76 77.54 4.08 18.80 1.00 
 
 

             โครงสร้างรายได้จาํแนกตามประเภทการให้บริการ           
                  (หน่วย : ล้านบาท) 
ประเภทการให้บริการ 2560 2559 2558 
 รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

คา่ยา 615.57 29.97 587.20 29.67 550.94 28.97 
คา่ธรรมเนียมแพทย์ 462.25 22.51 442.55 22.36 426.18 22.41 
คา่ห้องและบริการ 253.34 12.34 248.79 12.57 246.65 12.97 
คา่เคร่ืองมือและอปุกรณ์แพทย์ 240.68 11.72 220.32 11.13 219.89 11.56 
คา่ตรวจวินิจฉยั 343.45 16.72 338.26 17.09 325.19 17.34 
อ่ืน ๆ 138.52 6.74 142.59 7.18 133.00 6.99 
รวมทัง้สิน้ 2,053.81 100.00 1,979.39 100.00 1,901.85 100.00 
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2.1 ลักษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ       
   โรงพยาบาลนนทเวช เป็นโรงพยาบาลระดบัตติยะภมิู ขนาด 208 เตียง ให้บริการรักษาพยาบาลแบบสห
สาขาวิชาชีพ ครบทกุสาขา  โดยคณะแพทย์และบคุลากรทางการแพทย์ท่ีเช่ียวชาญ  และมากด้วยประสบการณ์   พร้อม
ทัง้อปุกรณ์ทางการแพทย์ท่ีทนัสมยัครบวงจร   เปิดให้บริการทัง้ผู้ ป่วยนอกผู้ ป่วยในตลอด 24 ชัว่โมง   โดยมีการจดัตัง้ศนูย์
การแพทย์เฉพาะทางและคลนิิกรักษาโรคเฉพาะทางระบบ ด้วยแพทย์ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะโรค   และบริการหลกัตา่งๆดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ผู้ ป่วยนอก มีห้องตรวจ จํานวน 90 ห้อง ประกอบด้วย ศนูย์การแพทย์เฉพาะทาง จํานวน 20 ศนูย์ คลนิิก
เฉพาะทาง 6 คลนิิก  ดงันี ้  

20 ศูนย์การแพทย์ และ 6 คลินิกเฉพาะทาง 

 ศนูย์เทคโนโลยีผา่ตดัแผลเลก็ (MIS)  ศนูย์กระดกูและข้อ 

 ศนูย์สตูินรีเวช  ศนูย์เดก็และวยัรุ่น 

 ศนูย์ผู้ มีบตุรยาก  ศนูย์สร้างเสริมสขุภาพ 

 ศนูย์รักษ์เต้านม  ศนูย์หวัใจ 

 ศนูย์ผา่ตดัผ่านกล้องทางนรีเวช  ศนูย์เบาหวาน 

 ศนูย์รักษามะเร็งทางนรีเวช  ศนูย์สมองและระบบประสาท 

 ศนูย์ผิวพรรณและศลัยกรรมความงาม  ศนูย์รังสีและภาพเพ่ือการวนิิจฉยั 

 ศนูย์โรคระบบทางเดนิปัสสาวะ  คลนิิกจกัษุ โสต ศอ นาสกิ 

 ศนูย์ระบบทางเดนิหายใจ  คลนิิกสขุภาพใจ 

 ศนูย์โรคระบบทางเดนิอาหารและตบั  คลนิิกลําไส้ใหญ่และทวารหนกั 

 ศนูย์ทนัตกรรมปลอดเชือ้  คลนิิกอายรุกรรม 

 ศนูย์ฉกุเฉินหลอดเลือดสมองและหวัใจ  คลนิิกโรคไต 

 ศนูย์ศลัยกรรม  คลนิิกนมแม่ 
 

1.2 ผู้ ป่วยใน ประกอบด้วยห้องพกัประเภทตา่งๆ ดงันี ้

 ห้องคลอด  ห้องผา่ตดั 

 ห้อง ไอซีย ู , ซีซีย ูและ เอน็ไอซีย ู  ห้องทารกแรกเกิด 

 ห้องเด่ียว  ห้องคู ่

 ห้อง Deluxe  ห้อง VIP 

 
1.3  บริการสนบัสนนุตา่งๆ ดงันี ้

 แผนกฉกุเฉิน  แผนกห้องปฏิบติัการทางการแพทย์ 

 แผนกไตเทียม  แผนกกายภาพบําบดั 

 แผนกโภชนาการ/โภชนบําบดั  นนทเวชสหคลินิก 

 บริการตรวจสขุภาพนอกสถานท่ี  บริการรถพยาบาล รับ – สง่ ผู้ ป่วยตลอด 24ชม. 
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2.2 การตลาดและการแข่งขัน    
(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลติภัณฑ์หรือบริการ 

                   (1)  กลยุทธ์ทางการตลาด 
           1.1 นโยบายการตลาด  

เน้นการตลาดเชิงรุก ไปพร้อมๆกบัการสร้างแบรนด์ เพ่ือเพิ่มฐานลกูค้าใหมท่ัง้ในประเทศและต่างประเทศ   ทัง้
กลุม่ลกูค้าทัว่ไปและลกูค้าท่ีเป็นบริษัทฯ  การรักษาลกูค้าเก่าโดยการบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้า (CRM) เฉพาะกลุม่และ
รายบคุคลเพิ่มมากขึน้ โดยผา่นการจดักิจกรรมอยา่งสม่ําเสมอ เพ่ือสง่เสริมการตลาด   ทัง้ภายในและภายนอก ตลอดจนการ
ผลติส่ือสิง่พิมพ์ตา่งๆ เพ่ือเป็นการส่ือสารและให้ข้อมลูรวมทัง้การใช้ส่ือดิจิตอล(Digital)   นอกจากนี ้  โรงพยาบาลยงัให้
ความสําคญักบัการสง่เสริมสขุภาพแบบองค์รวม ( Holistic Health Promotion ) เป็นการช่วยสง่เสริมให้ผู้ ป่วยได้มีคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีขึน้ ทัง้นีบ้ริษัทมีการพฒันาคณุภาพการบริการทัง้ด้านเทคโนโลยี และการรักษาพยาบาลอยา่งตอ่เน่ืองให้เทียบเทา่
โรงพยาบาลเอกชนชัน้นํา ในการเข้าสูม่าตรฐานการให้บริการระดบัสากล เพ่ือขยายตลาดให้ครอบคลมุทัง้ตลาดในประเทศ
และตา่งประเทศ 

1.2 นโยบายด้านพฒันาคณุภาพการรักษา  
ยดึถือจดุประสงค์เพ่ือพฒันาศนูย์การแพทย์เฉพาะทาง   ( Excellent Center)   เน้นการสรรหาและพฒันา

บุคลากรผู้ เช่ียวชาญการรักษาเฉพาะทางในแต่ละสาขา  นําเทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีทนัสมยัมีประสทิธิภาพสงูมา
ให้บริการ โดยทีมบคุลากรทางการแพทย์ท่ีมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์  

   1.3 นโยบายพฒันาคณุภาพการให้บริการ 
    มุง่เน้นการพฒันาคณุภาพ และปรับปรุงกระบวนการให้บริการผู้ ป่วย  สนบัสนนุการให้บริการตาม
มาตรฐานสากลอยา่งตอ่เน่ือง   โดยการสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าสงูสดุด้วยบริการท่ีสะดวกและรวดเร็ว โดยการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัเข้ามาช่วยเสริมการให้บริการ 
 

                   (2) การจัดจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 
ด้วยประสบการณ์กวา่ 36 ปีทําให้โรงพยาบาลมีความเช่ือมัน่ในกลุม่พนัธมิตรธุรกิจกวา่ 1,000 แห่ง โดยได้รับการ

ยอมรับจากบริษัทตา่งๆ เช่น บริษัทประกนัชัน้นํา รวมทัง้บริษัทคู่สญัญาลกูค้าชัน้นําระดบัประเทศและต่างประเทศท่ีดําเนินงานใน
ประเทศไทย จากอตุสาหกรรมตา่ง  ๆ เช่น อตุสาหกรรมพลงังาน อตุสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ อตุสาหกรรมยานยนต์ อตุสาหกรรมการ
บิน และอตุสาหกรรมเคร่ืองด่ืม เป็นต้น   

โรงพยาบาลได้เพิ่มช่องทางการจดัจําหน่ายอยา่งตอ่เน่ือง รวมทัง้เพิ่มขีดความสามารถในการยอมรับกลุม่
ลกูค้าให้หลากหลายมากขึน้  

 
โรงพยาบาลมีสัดส่วนของการให้บริการ  ดังนี ้
  สัดส่วนการให้บริการแก่ลูกค้าแต่ละประเภท 

           (หน่วย : ล้านบาท) 
 2560 % 2559 % 2558 % 

รายได้จากบริษัทท่ีทําสญัญากบัทาง
โรงพยาบาล 772.80 37.63 739.05 37.34 659.03 34.65 
รายได้จากลกูค้าทัว่ไป 1,281.01 62.37 1,240.34 62.66 1,242.82 65.35 
รายได้รวม 2,053.81 100.00 1,979.39 100.00 1,901.85 100.00 
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                   (3) ลักษณะลูกค้า 

 จําแนกเป็น   2   ประเภท ดงันี ้
 

1.ลกูค้าทัว่ไป 
 

คือ กลุม่ลกูค้าท่ีเข้ามารับบริการรักษาพยาบาล หรือ
ตรวจสขุภาพโดยรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายด้วยตนเองทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

2.ลกูค้าท่ีมีสญัญาให้บริการ 
2.1  ลกูค้าบริษัทคูส่ญัญา 
 

 
คือ กลุม่ลกูค้าท่ีมีสญัญาตรวจสขุภาพพนกังานหรือ
สญัญารักษาพยาบาลกบัโรงพยาบาล   

2.2  ลกูค้าบริษัทประกนั คือ กลุม่ลกูค้าซึง่ทําสญัญาในรูปแบบประกนัสขุภาพ
หรือประกนัชีวิต  กบับริษัทประกนัชีวิตโดยคา่ใช้จ่าย
บริษัทประกนัฯ จะเป็นผู้ รับผิดชอบให้ตามเง่ือนไขแหง่
สญัญาซึง่ผู้ เอาประกนัได้ทําไว้กบับริษัทประกนั 

 

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

       1.โครงสร้างอตุสาหกรรม 
ปัจจบุนัประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความสําคญักบัการดแูลรักษาสขุภาพและการสร้างคณุภาพชีวิตท่ี

ดี  ให้ความสําคญัในเชิงป้องกนัดแูลรักษาสขุภาพเพิ่มขึน้ นอกจากการรักษาพยาบาลเม่ือเจ็บป่วย สง่ผลให้มีผู้ใช้บริการ
โรงพยาบาลเพิ่มสงูขึน้ 
 

       2.สถานภาพในการแข่งขนั 
 ธุรกิจโรงพยาบาลมีการแข่งขนัสงู ประสบการณ์ในการให้บริการมีผลกบัความน่าเช่ือถือของโรงพยาบาล ใน
ปัจจบุนัการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐมีการพฒันาบริการเทียบเทา่กบับริการของโรงพยาบาลเอกชน ทําให้โรงพยาบาล
ต้องเผชิญกบัคูแ่ข่งทัง้โรงพยาบาลภาครัฐและโรงพยาบาลเอกชน  

โรงพยาบาลนทเวชมีแนวทางในการบริหารจดัการเพ่ือเสริมสร้างข้อได้เปรียบและรองรับสภาวะการแข่งขนัสงู
ของอตุสาหกรรมและความต้องการท่ีเปล่ียนแปลงของลกูค้าดงันี ้
  1. มุง่สง่เสริมการเป็นโรงพยาบาลครอบครัวชัน้นําทัง้ด้านภาพลกัษณ์ และบริการ เน่ืองจาก บริษัทเปิด

ให้บริการมากวา่ 30 ปี เป็นท่ีรู้จกักลุม่ลกูค้า มีฐานลกูค้าครอบคลมุทกุช่วงอาย ุ   
  2.  มุง่พฒันาการรักษาในโรคท่ีมีลกัษณะเฉพาะทางและซบัซ้อนมากย่ิงขึน้ และตอ่ยอดการรับรอง

คณุภาพรายโรค ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เช่น มาตรฐาน JCI และ HA รายโรค รวมทัง้นําเทคโนโลยีทางการ
รักษาพยาบาลท่ีทนัสมยัมาเพ่ือเพิ่มศกัยภาพการรักษาพยาบาล 

        3. มุง่พฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง โดยการรักษาระดบัคณุภาพมาตรฐานสากล (JCI) รวมทัง้มาตรฐาน
ระดบัประเทศ (HA)และ มาตรฐานคณุภาพห้องปฏิบติัการ (ISO 15189 :2007) และมาตรฐานระบบคณุภาพอาหารสําหรับ
ผู้ ป่วย  GMP/HACCP  



 73 

  4. ขยายพืน้ท่ีการให้บริการเน่ืองจากทําเลท่ีตัง้ของบริษัท ตัง้อยู่บนถนนงามวงศ์วาน ซึง่เป็นศนูย์กลาง
ของชมุชน มีอตัราการเติบโตของชมุชนและท่ีอยู่อาศยัในพืน้ท่ีใกล้สงู ติดห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ ใกล้กบัสถานท่ีราชการ  
รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่   

           5. มีการบริหารความเส่ียงด้านทรัพยากรบคุคล ทําให้สามารถวางแผนทรัพยากรเพ่ือรองรับการ 
เติบโต และการโยกย้ายบคุลากรทางสายวิชาชีพ ทําให้ได้บคุลากรท่ีมีคณุภาพ และมีปริมาณเพียงพอตอ่การขยายตวัและ
ให้บริการ 
 

2.3 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
    การจดัให้ได้มาซึง่ผลิตภณัฑ์เพ่ือจดัจําหน่าย ประกอบด้วยปัจจยัท่ีสําคญั  2   ประการ คือ 

(1) การจดัหาทีมแพทย์และพยาบาล ท่ีมีความเช่ียวชาญในแตล่ะสาขาของโรค เพ่ือสามารถให้บริการแก่
ผู้ ป่วยได้อยา่งทัว่ถงึ  แพทย์และพยาบาลทกุทา่นล้วนมีคณุสมบติัครบถ้วน และผ่านการคดัเลือกจากองค์กรแพทย์ 

กาํลังการให้บริการและปริมาณการให้บริการที่เกดิขึน้ 
 

 2560 2559 2558 

กาํลังการให้บริการเตม็ที่ (ขณะนี)้    
ผู้ ป่วยใน (200 เตียง) ในปี2560 73,000 65,700 65,700 
ผู้ ป่วยนอก (2,200 คนตอ่วนั)  803,000 730,000 730,000 

 
 2560 2559 2558 

ปริมาณการให้บริการที่เกดิขึน้    
ผู้ ป่วยใน (เตียง) 46,148 46,378 46,090 
ผู้ ป่วยนอก (คน) 608,289 596,588 588,682 

 
 2560 2559 2558 

การใช้กาํลังการให้บริการผู้ป่วยใน    
ผู้ ป่วยใน (%) 63.22 70.59 70.15 
ผู้ ป่วยนอก (%) 75.75 81.72 80.64 

    
      (2) การจดัหาวตัถดิุบและผู้ จําหน่ายวตัถดิุบ(Suppliers) 
   (ก) วตัถดิุบได้แก่ ยา เวชภณัฑ์ และวสัดสุิน้เปลืองตา่งๆ ท่ีใช้ในการรักษาพยาบาล 
         (หน่วย : ล้านบาท) 

 2560 2559 2558 

การสัง่ซือ้ภายในประเทศ 455.06 435.05 412.75 
การสัง่ซือ้ภายนอกประเทศ - - - 

รวม 455.06 435.05 412.75 
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     การสัง่ซือ้วตัถดิุบ จําพวก ยา เวชภณัฑ์ และวสัดสุิน้เปลืองตา่งๆ ท่ีใช้ในการรักษาพยาบาล เป็นการสัง่ซือ้จาก
ผู้ผลติหรือตวัแทนจําหน่ายภายในประเทศทัง้สิน้ โดยกําหนดให้มีคณะกรรมการพจิารณาการนําเข้ามาใช้ในโรงพยาบาล  

 
    (ข) การกําจดัวตัถดิุบท่ีใช้แล้ว 
  บริษัทฯ มีการคดัแยกวตัถดิุบท่ีใช้แล้ว เป็นประเภทขยะrecycle ขยะทัว่ไป และขยะอนัตราย ซึง่ขยะอนัตรายจะ

จําแนกเป็น 3 กลุม่ คือ ขยะติดเชือ้ ขยะสารเคมี ขยะมีคม  โดยสํานกังานเทศบาลนนทบรีุเข้ามารับขยะทัว่ไปและขยะอนัตรายทกุ
วนั เพ่ือนําไปกําจดัทําลาย ทัง้นีเ้พ่ือให้การจดัการวตัถดิุบท่ีใช้แล้วมีความปลอดภยัตอ่ชมุชนและรักษาสิง่แวดล้อม 

 
     สถติจิาํนวนนํา้หนักขยะในแต่ละปี ดังนี ้

ลาํดับ รายการ ปี 60 ปี 59 ปี 58 

1 ขยะทัว่ไป (กก.) 278,455 242,244 255,011 

2 ขยะอนัตราย (กก.) 124,659 123,149 143,677 

จาํนวนนํา้หนักรวม (กก.) 403,114 365,393 398,688 

จาํนวนผู้ป่วยนอก (คน) 608,289 596,588 588,682 

สัดส่วนจาํนวนนํา้หนักขยะต่อจาํนวนผู้ป่วย(กก./คน) 0.66 0.61 0.68 
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3.  ปัจจัยความเส่ียง 
ปัจจัยความเส่ียงจากการเกดิข้อพพิาททางกฎหมาย 

การประกอบธุรกิจโรงพยาบาลมีความเส่ียงท่ีสําคญัคือจากการถกูฟ้องเรียกร้องคา่เสียหาย เพ่ือเป็นการ
ป้องกนัความเส่ียงดงักลา่ว  บริษัทฯได้จดัให้มีระบบการบริหารความเส่ียงในการรักษาพยาบาล  โดยนําระบบคณุภาพ
มาตรฐานโรงพยาบาล ตา่งๆอาทิ ระบบคณุภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI จากสถาบนั Joint Commission International 
Accreditation (USA) ,ระบบคณุภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA :  Hospital  Accreditation  และมาตรฐานคณุภาพ

ห้องปฏิบติัการ ISO 15189  มาบงัคบัใช้และถือเป็นแนวปฏิบตั ิ เพ่ือให้มัน่ใจวา่การดําเนินการท่ีเก่ียวกบัการ
รักษาพยาบาลมีคณุภาพ ความปลอดภยั และเป็นไปตามมาตรฐาน จะช่วยให้บริษัทฯบริหารความเสี่ยงท่ีอาจ
เกิดขึน้ได้เป็นอยา่งดี  
 

 ปัจจัยความเส่ียงในการแข่งขันการประกอบธุรกจิ  
ธุรกิจโรงพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์มีการแข่งขนัสงูทัง้จากภาครัฐและภาคเอกชนทกุแหง่ตา่ง 

พฒันาการให้บริการอยา่งตอ่เน่ือง  เพ่ือป้องกนัความเส่ียงในการแข่งขนันัน้ บริษัทฯ จงึคงไว้ซึง่ความเป็นโรงพยาบาลชัน้นําท่ี
มีคณุภาพการให้บริการดีเย่ียม โดยเข้มงวดกบัระบบการรักษาพยาบาล นําระบบคณุภาพมาตรฐานโรงพยาบาล   Hospital 
Accreditation (HA), ระบบคณุภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI(USA), มาตรฐานคณุภาพห้องปฏิบติัการ ISO 15189, 
ระบบคณุภาพอาหาร  ระดบัสากล  GMP/HACCP และมาตรฐานวิชาชีพตา่งๆ ทางการแพทย์มาใช้อยา่งตอ่เน่ือง   จดัหา
เทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีทนัสมยัเพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพการให้บริการ   พฒันาบคุลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้  
ความสามารถและพฒันาการให้บริการท่ีเป็นเลศิ (Excellent Services )  เพ่ือสร้างความประทบัใจและความพงึพอใจอยา่ง
สงูสดุให้ผู้ รับบริการ  
      
 ปัจจัยความเส่ียงด้านบุคลากรทางการแพทย์  

  ความรู้ความสามารถและความเพียงพอ ของบคุลากรทางการแพทย์ในสาขาวิชาชีพตา่งๆ มีความสําคญัตอ่
คณุภาพของการให้บริการรักษาพยาบาลอยา่งย่ิง  
                      บริษัทฯจงึให้ความสําคญัในการสรรหา  พฒันาและธํารงรักษาบคุลากรท่ีมีความรู้  ความสามารถและมีผล
การปฏิบติังานดี   จงึมีการปรับปรุงกระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคล โดย 

       1. พฒันากระบวนการสรรหาบคุลากรท่ีมีคณุสมบติั    มีความรู้    ความสามารถ   ให้เพียงพอกบัความ
ต้องการในแตล่ะตําแหน่งงาน   

    2. พฒันาการบริหารคา่ตอบแทนและสวสัดิการ    
                    3. พฒันาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพตา่งๆ  
                            4. พฒันาด้านแรงงานสมัพนัธ์   เพ่ือสร้างความผกูพนัและความผาสกุให้กบัพนกังานขององค์กร     
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  
                      บริษัทมีสนิทรัพย์รวมสทุธิ  ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2560  จํานวน  2,133.03 ล้านบาท ถือเป็นสนิทรัพย์ถาวร
ท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจทัง้สิน้จํานวน  1,384.80  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  64.92  ของสนิทรัพย์รวม  โดยมีรายละเอียด 
สนิทรัพย์ถาวรหลกัท่ีบริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ  ดงันี ้
 

(1) ท่ีดิน มีมลูค่าตามบญัชีสทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เทา่กบั 575.21 ล้านบาท ประกอบด้วย  
                     

ประเภท/ 
ลักษณะทรัพย์สนิ 

ลักษณะ
กรรมสทิธ์ิ 

มูลค่า 
 (ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1.ท่ีดิน  6 แปลง 
รวมเนือ้ท่ี 4 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา 
ท่ีตัง้ 30/8 ถนนงามวงศ์วาน ตําบลบางเขน 
อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 

บริษัทเป็นเจ้าของ 7.87 ลบ. คํา้ประกนัเงินกู้ ระยะยาว 
วงเงิน 400 ล้านบาท กบั 
สถาบนัการเงินแหง่หนึง่
(ปัจจบุนั  ไมมี่เงินกู้)  

2.ท่ีดิน  2 แปลง 
รวมเนือ้ท่ี 2 งาน 38 ตารางวา 
ท่ีตัง้ ถนนงามวงศ์วาน ตําบลบางเขน อําเภอ
เมือง จงัหวดันนทบรีุ 

บริษัทเป็นเจ้าของ 12.96 ลบ. ไมมี่ภาระผกูพนั   

3.ท่ีดิน  5 แปลง 
รวมเนือ้ท่ี 7 ไร่ 2 งาน 38 ตารางวา 
ท่ีตัง้ 68/888 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลบาง
กระสอ อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 

บริษัทเป็นเจ้าของ 197.47 ลบ. ไมมี่ภาระผกูพนั   

4.ท่ีดิน  4 แปลง 
รวมเนือ้ท่ี 4 ไร่ 1 งาน 33.7 ตารางวา 
ท่ีตัง้ ถนนงามวงศ์วาน ตําบลบางเขน อําเภอ
เมือง จงัหวดันนทบรีุ 

บริษัทเป็นเจ้าของ 356.91 ลบ. ไมมี่ภาระผกูพนั 

    
 (2) อาคารและสิง่ปลกูสร้างโรงพยาบาล ประกอบด้วย อาคาร 6 ชัน้และอาคาร 16 ชัน้ มีมลูคา่สทุธิหลงัหกั 
คา่เส่ือมราคาสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เทา่กบั 374.44 ล้านบาท  
 (3)  เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางการแพทย์ มีมลูคา่สทุธิหลงัหกั คา่เส่ือมราคาสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 เทา่กบั 308.91 ล้านบาท  
 (4)   สนิทรัพย์ถาวรอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีได้ระบ ุ  มีมลูคา่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของสนิทรัพย์รวมของบริษัท 
มลูคา่สนิทรัพย์ถาวรอ่ืนๆสทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เทา่กบั 126.24 ล้านบาท 
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 ปัจจุบนับริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายกับบุคคลภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อสินทรัพย์    และการดําเนิน
ธุรกิจอยา่งมีนยัสําคญั 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอ่ืน 
1.1 บริษัท 

ช่ือบริษัท บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากดั (มหาชน) 
ช่ือสถานที่ทาํการ               โรงพยาบาลนนทเวช 
ลักษณะการประกอบธุรกจิ ดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ให้บริการการรักษาพยาบาลทัง้ผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วย

ใน  ตลอด 24 ชัว่โมง 
ที่ตัง้สาํนักงานใหญ่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 
ที่ตัง้สาขา 530 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบรีุ  
                 จงัหวดันนทบรีุ 
เลขทะเบียนบริษัท  0107536001087 
Home Page   www.nonthavej.co.th 
E-Mail    nonthavej@nonthavej.co.th 
โทรศัพท์   0-2596-7888 (อตัโนมติั 200 หมายเลข) 
โทรสาร    0-2589-8753 
จาํนวนและชนิดของหุ้นที่จาํหน่าย  หุ้นสามญัจํานวน 160 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นละ  1  บาทและเรียกชําระแล้ว       
   เตม็มลูคา่ 
 

1.2 จาํนวนและชนิดของหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้วทัง้หมดของนิตบุิคคลที่บริษัทถือหุ้น ตัง้แต่ 
ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้วทัง้หมดของนิตบุิคคลนัน้ 

- ไมมี่ – 

 
1.3  บุคคลอ้างองิอ่ืน ๆ 

 นายทะเบียนหลักทรัพย์ 
 ช่ือสํานกังาน  :  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
 ท่ีตัง้   :  เลขท่ี 93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท์   : 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 
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ฝ่ายกาํกับบริษัทจดทะเบียน 
ช่ือสํานกังาน  :  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ท่ีตัง้   :  เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400   
 โทรศพัท์   :  0-2009-9000  
 โทรสาร   :  0-2009-9991 

Set Contact Center :  0-2009-9999 
E-mail   :  SETContactCenter@set.or.th 
Website   :  http://www.set.or.th 
 

 ผู้สอบบัญชี 
 ช่ือสํานกังาน  :  บริษัท  สํานกังาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์  จํากดั 

ท่ีตัง้   :  518/3 อาคารภาณนีุ ชัน้ 7  
             ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั  กรุงเทพฯ 10330 
 โทรศพัท์ / โทรสาร   :  0-2252-2860 , 0-2255-2518 , 0-2254-8386-7 
 
 ที่ปรึกษากฎหมาย 
 ช่ือสํานกังาน  :  สํานกังานกฎหมายฟาร์อีสฑ์  (ประเทศไทย)  จํากดั 

ท่ีตัง้   :  121/74-75  อาคารอาร์.เอส.ทาวเวอร์  ชัน้  24 
             ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง   กรุงเทพฯ  10310 
 โทรศพัท์   :  0-2641-3181-88 , 0-2248-6711 
 โทรสาร   :  0-2641-3189 ,  0-2248-6719 
 

ช่ือสํานกังาน  :  สํานกังานกฎหมายธรรมโชติ 
ท่ีตัง้   :  6 ซ.นนทบรีุ 24/2 ถนนสนามบินนํา้ 

            ตําบลทา่ทราย  อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ  11000 
 โทรศพัท์   :  0-81815-5160 
 โทรสาร   :  0-2526-6697 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
        7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 

                       บริษัทมีทนุจดทะเบียน  160   ล้านบาท    เรียกรับชําระแล้วครบทัง้จํานวน   160   ล้านบาท เป็น หุ้น
สามญั 160  ล้านหุ้น  มลูคา่หุ้นละ  1  บาท   

 

7.2 ผู้ถือหุ้น 
 รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

               (ก) รายช่ือผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 ประกอบด้วย 
  

                               ช่ือ – สกุล จาํนวนหุ้น % ของจาํนวนหุ้น
ทัง้หมด 

1. นางสาวประพิชญา  พรมมาส    73,486,800            45.929 

2. นายภาโณตม์                 พรมมาส 11,430,000 7.144 

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

4. นางปัทมา พรมมาส 6,040,000 3.775 

5. นายลพชยั               แก่นรัตนะ 1,500,000 0.938 

6. นพ.สราวฒิุ  สนธิแก้ว 1,332,000 0.833 

7. นายปราเสริฐ                ปราสาททองโอสถ 1,258,000 0.786 

8. นายอนชิุต  ศิริพฒัน์ 1,100,000 0.688 

9. นางสาวฐิติยา  สนธิแก้ว 1,000,000 0.625 

10. นายคติมนัต์ สนธิแก้ว 1,000,000 0.625 
 รวมทัง้สิน้ 107,816,800 67.386 

               

              (ข) กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอิทธิพลตอ่การกําหนดนโยบายการจดัการหรือการดําเนินงานของบริษัท
อยา่งมีนยัสําคญั 

 
ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง จาํนวนหุ้น % ของจาํนวน

หุ้นทัง้หมด 
1.นางปัทมา               พรมมาส ประธานกรรมการ   และประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร 
6,040,000 3.775 

2.นายลพชยั              แก่นรัตนะ   กรรมการ 1,500,000 0.938 
3.นพ.สราวฒิุ             สนธิแก้ว กรรมการและ ผู้ อํานวยการโรงพยาบาล 1,332,000 0.833 

รวม  8,872,000 5.546 
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  7.3   นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตอบแทนให้ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 60 ของกําไรสทุธิของปีนัน้ ๆ 

ข้อมลูการจ่ายเงินปันผลย้อนหลงั 3 ปี ดงันี ้
 

ปี จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ

ดําเนินงาน 

กําไรสทุธิ/หุ้น

(บาท/หุ้น) 

ร้อยละของกําไร

สทุธิท่ีจ่าย 

จ่ายเงินปันผล/หุ้น

(บาท/หุ้น) 

วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

2560 เดือนมกราคม ถึง ธนัวาคม 2559 1.98 60.00 1.19 23 พฤษภาคม 2560 

2559 เดือนมกราคม ถึง ธนัวาคม 2558 1.86  60.08 1.12  27 พฤษภาคม 2559 

2558 เดือนมกราคม ถึง ธนัวาคม 2557 1.66  60.29 1.00  25 พฤษภาคม 2558 

หมายเหต ุ:  มลูคา่หุ้นละ 1 บาท  
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8. โครงสร้างการจัดการ 
โครงสร้างการจดัการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย คือ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดยมีแผนผงัองค์กรของบริษัท 
ณ 31 ธนัวาคม 2560 ดงันี ้

โครงสร้างบรรษัทภบิาลของบริษัท   
 

 
 

                                                                                                                            แต่งตัง้ ถอดถอน และกําหนดค่าตอบแทน                                             
                      

สร้างผลตอบแทนและเพ่ิมมลูค่าในระยะยาว 

. 
 
 
 

         แต่งตัง้ ถอดถอน และกํากบัดแูล 
     
                    รายงานผลการดําเนินงาน 

 
 
                                                         

 
                                                                                                              

  
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           ให้ความเป็นธรรม และสนบัสนนุ สง่เสริมให้เกิดความเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืน 

 
 
 
 

คณะกรรมการ 
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จาํกัด (มหาชน) 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน  

คณะกรรมการตรวจสอบ 

แผนกตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

ผู้ อํานวยการโรงพยาบาล 

รองผู้ อํานวยการโรงพยาบาล 
(สายงานแพทย์และการแพทย์) 

รองผู้ อํานวยการโรงพยาบาล             
(สายงานบริหาร) 

ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่งๆ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะกรรมการบรรษัทภบิาล  
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8.1 คณะกรรมการบริษัท 
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวนไมน้่อยกวา่   5  คน  แตไ่มเ่กิน  12  คน  และ

มีกรรมการอิสระอยา่งน้อย หนึง่ในสาม ของจํานวนกรรมการทัง้หมด แตไ่มน้่อยกวา่ 3 คน 
ทัง้นี ้ปัจจบุนัคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช  จํากดั (มหาชน)  ตามหนงัสือรับรองกรม

พฒันาธุรกิจการค้า  ลงวนัท่ี 1  กมุภาพนัธ์  2561  มีจํานวน  8  คน แบง่เป็น 
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร        4 คน  
กรรมการท่ีมิได้เป็นผู้บริหาร  4 คน  โดยมีกรรมการอิสระ 4 คน  
 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
วันจดทะเบียนแต่งตัง้ 
เป็นกรรมการของ

บริษัทฯ 
1. นางปัทมา  พรมมาส ประธานกรรมการ  / 

กรรมการ 
6 มีนาคม 2558 

29 กนัยายน 2536 
2. นายลพชยั  แก่นรัตนะ กรรมการ 29 กนัยายน 2536 
3. นางพร้อมพรรณ  ศิริพฒัน์ กรรมการอิสระ  / ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน  
29 กนัยายน 2536 

4. นพ.สราวฒิุ  สนธิแก้ว  กรรมการ   กรรมการบรรษัทภิบาล /  
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

29 กนัยายน 2536 

5. ดร.กมเลศน์  สนัติเวชชกลุ  กรรมการ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล /
กรรมการบริหาร 

29 กนัยายน 2536 

6. ดร.ประวิตร นิลสวุรรณากลุ  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  29 เมษายน 2552 
7. นพ.จรูญ  ไชยโรจน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 29 กนัยายน 2536 
8. นพ.วิรุณพร  พรหมพงศา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                    29 กนัยายน 2536 

 
ในปี 2560 มีกรรมการลาออก จํานวน 2 คน  คือ นายพรมพนัธ์  พรมมาส และ นางสาวประพิชญา พรมมาส    

บริษัทดําเนินการแจ้งเปล่ียนแปลงกรรมการและอํานาจกรรมการ ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้าและออกหนงัสือรับรองบริษัท  
ลงวนัท่ี 1  กมุภาพนัธ์  2561 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ นางปัทมา   พรมมาส    นายลพชยั     แก่นรัตนะ    นายสราวฒิุ    
สนธิแก้ว   นายกมเลศน์   สนัติเวชชกลุ    โดยกรรมการสองในส่ีนี ้ลงลายมือช่ือร่วมกนั   และประทบัตราสําคญัของบริษัท 
 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

1. บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย  วตัถปุระสงค์  และข้อบงัคบัของบริษัท    ปฏิบติั 
ตามมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต  ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท  และรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น
อยา่งสม่ําเสมอโดย 

 การปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ (Duty of Care) 

 การปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต (Duty of Loyalty) 
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 การปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและ 
มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (Duty of Obedience) 

 การเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทนัเวลา 
(Duty of Disclosure) 

2. กําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจ นโยบายและทิศทางการดําเนินงานของ 
บริษัท  โดยมีการทบทวนและอนมุติัเป็นประจําทกุปี   กํากบัดแูล  ให้ฝ่ายจดัการดําเนินการตามนโยบายท่ีกําหนดไว้อย่างมี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผล  

3. ติดตามการดําเนินกิจการของบริษัทตลอดเวลา  และรับรู้ถึงการปฏิบติัตามกฎหมายและข้อกําหนดในสญัญาท่ี
เก่ียวข้องกบับริษัท  เพ่ือให้การดําเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอยา่งมีประสทิธิผล 

4. จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้น  และปฏิบติัตามข้อพงึปฏิบติัสําหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน  
เพ่ือให้การประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความโปร่งใส  ชอบธรรม  และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุฝ่าย 

5.  รับผิดชอบต่อรายงานข้อมลูทางการเงินของบริษัท และข้อมลูทัว่ไป ต่อผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปอย่างถกูต้อง 
ครบถ้วนและโปร่งใส 

6.   กํากบัดแูลและพฒันาบรรษัทภิบาลของบริษัทเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบติั และ
เป็นแบบอยา่งในการปฏิบติัตามหลกับรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ 

7. สง่เสริมให้พนกังานทกุระดบัมีจิตสํานึกในจริยธรรมและคณุธรรม และปฏิบติัตามหลกับรรษัทภิบาล จริยธรรม
ธุรกิจและนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ของบริษัท พร้อมทัง้กํากบัดแูลให้มีระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในท่ี
เหมาะสม เพ่ือลดความเส่ียงด้านการทจุริตและการใช้อํานาจอยา่งไม่ถกูต้อง รวมทัง้ป้องกนัการกระทําผิดกฎหมาย 

8.  ดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทัง้รายใหญ่และรายยอ่ยตามสทิธิอยา่งเป็นธรรม ตลอดจนสง่เสริม 
ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิในการดแูลรักษาผลประโยชน์ของตนและได้รับข่าวสารอยา่งถกูต้องครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และทนัเวลา 

9. ตระหนกัถงึบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสทิธิและปฏิบติัตอ่ 
ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืน อยา่งเป็นธรรมและโปร่งใส กํากบัดแูลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจดัการกบัข้อ
ร้องเรียนของผู้ ท่ีประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
สามารถติดตอ่/ร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจเป็นปัญหากบัคณะกรรมการได้โดยตรง 

10. พิจารณาแผนพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและแผนสืบทอดกรรมการผู้จดัการใหญ่ และกํากบัดแูลให้ 
มีการประเมินผลการปฏิบติังานของผู้บริหารระดบัสงูท่ีมีประสิทธิผลเป็นประจําทกุปี และมีระบบการกําหนดค่าตอบแทนแก่
ผู้บริหารระดบัสงูท่ีเหมาะสม สอดคล้องกบัผลการดําเนินงานเพ่ือก่อให้เกิดแรงจงูใจทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

11. ประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุปี โดยให้มีการประเมินผล 
การปฏิบติังานเป็น 3 แบบ คือประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole) ประเมินตนเองเป็น
รายบุคคล (Self-Assessment) รวมทัง้ ติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือ
พิจารณาร่วมกนัในคณะกรรมการบริษัท 

12. กํากบัดแูลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตัง้บคุคลเป็นกรรมการบริษัทอยา่งโปร่งใส และมีการ 
กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ยอยา่งเหมาะสม 
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13. พฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งตอ่เน่ือง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลกัสตูรท่ี 
เก่ียวข้องกบัการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการหรือกิจกรรมสมัมนาท่ีเป็นการเพิ่มพนูความรู้ในการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ืองในการ
ปฏิบติัหน้าท่ีคณะกรรมการบริษัทอาจขอคําปรึกษาจากท่ีปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้ เช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืนๆ หากเห็นว่ามี
ความจําเป็นและเหมาะสม 

 
บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 
 ประธานกรรมการมีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้ 
 1. พิจารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและดูแลให้
กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพ่ือให้กรรมการบริษัทสามารถ
ตดัสนิใจได้อยา่งเหมาะสม 
 2. เป็นผู้ นําของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 
  2.1 ดําเนินการประชมุคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบงัคบัของบริษัท และกฎหมาย 
  2.2 จดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ และสง่เสริมให้กรรมการบริษัททกุคนอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเหน็ 
        ได้อยา่งเตม็ท่ี เป็นอิสระ และใช้ดลุยพินิจอยา่งรอบคอบ โดยคํานงึถงึผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายอยา่ง 
        ครบถ้วน 
  2.3 สรุปมติท่ีประชมุและสิง่ท่ีจะต้องดําเนินการตอ่ไปอยา่งชดัเจน 
 3. เป็นผู้ นําในการประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบงัคบัของบริษัท และกฎหมายโดยจดัสรร
เวลาให้เหมาะสม รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกนั     และดแูลให้มีการตอบข้อซกัถามของ
ผู้ ถือหุ้นอยา่งเหมาะสมและโปร่งใส 

4. สนบัสนนุและเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัตามหลกับรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ (Code of   
Conduct)  ของบริษัท 

 5. เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายบริหาร และสนบัสนนุการปฏิบติัหน้าท่ี 
ของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและฝ่ายบริหารตามนโยบายของบริษัท 
 6. กํากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีท่ีมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 
 7. กํากบัดแูลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบท่ีเหมาะสม 

8. กํากบัดแูลให้การปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ  
และกรรมการบริษัทแตล่ะคน เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล 
 9. กํากบัดแูลให้มีการประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการ 
บริษัทรายบุคคล ประธานกรรมการ และคณะอนกุรรมการชุดต่างๆ เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการปฏิบติัหน้าท่ี และเสริมสร้าง
ความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทและอนกุรรมการ 
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การแต่งตัง้กรรมการบริษัทและองค์ประกอบ  สรุปรายละเอียดได้ดงันี ้
 1. บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทัง้หมด ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
 2. ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ แต่งตัง้กรรมการ ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ คัดเลือก และเสนอช่ือบุคคลท่ีมี
คณุสมบติัเหมาะสม    ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ดงันี ้
  2.1 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 

2.2 ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตามข้อ 2.1 เลือกตัง้บคุคลเดียว   หรือหลายคน
เป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการท่ีพึงจะมีหรือพึงจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จํานวนกรรมการท่ีจะพงึมี  หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 
 3.  ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด   
กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้มีสทิธิได้รับเลือกให้เข้าเป็นกรรมการใหมไ่ด้ 
   4.  ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่สามในส่ีของจํานวนหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อย กว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ี
ถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง 
 5.  กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท    การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึง
บริษัท 
 

วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 
 บริษัทมีข้อบงัคบักําหนดจํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 โดยในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3  โดย
ให้กรรมการบริษัทท่ีอยูใ่นตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง  ปัจจบุนับริษัทมีกรรมการทัง้สิน้ จํานวน 8 คน อย่างไรก็ตาม
กรรมการบริษัทซึง่พ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหมไ่ด้ 
 
นโยบายการดาํรงตาํแหน่งในสถาบันภายนอกบริษัทของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง 

บริษัทได้กําหนดนโยบายการกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการบริษัทจะไปดํารงตําแหน่งกรรมการ 
เพ่ือให้บริษัทได้รับประโยชน์สงูสดุในการท่ีกรรมการบริษัทสามารถอทุิศเวลาสาหรับการปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
โดยกําหนดให้กรรมการบริษัทดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท นอกจากนี ้บริษัทมีแนวปฏิบติัในกรณี
ประธานเจ้าหน้าบริหารและผู้บริหารระดบัสงูจะเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน โดยจะมีการเสนอเร่ืองการดํารง
ตําแหน่งในบริษัทอ่ืนเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเหน็ชอบ 
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นโยบายและแนวปฏบัิตกิารเป็นกรรมการในสถาบันภายนอกบริษัทของผู้บริหารระดบัสูง 
คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายให้ประธานเจ้าหน้าท่ี ผู้บริหารระดบัสงูและฝ่ายจดัการของบริษัทสามารถ

เป็นกรรมการในบริษัทอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทย่อย และบริษัทร่วม หรือใช้เวลาของบริษัททางานในสถาบนัภายนอกได้ใน 3 กรณี
ดงันี ้

(1) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของภาครัฐซึง่ไม่ได้ตัง้ขึน้ เพ่ือผลประโยชน์ของพรรคการเมือง และเป็นการ
ให้ความช่วยเหลือแก่ทางราชการซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่สว่นรวม 

(2) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของเอกชนท่ีตัง้ขึน้เพ่ือประโยชน์สว่นรวม เช่น สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย หอการค้าไทย สมาคมการจดัการธุรกิจ ฯลฯ 

(3)การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาคเอกชนท่ีตัง้ขึน้เพ่ือการค้าและไม่ขดักบัผลประโยชน์ของบริษัท และไม่ใช้
เวลาอนัจะเป็นผลเสียแก่บริษัท 

ทัง้นีใ้ห้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ ผู้บริหารระดบัสงูเสนอขออนมุติัการเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน
หรือสถาบนัภายนอกจากคณะกรรมการบริษัท และในกรณีของผู้บริหารระดบัสงูให้เสนอขออนมุติัตามอํานาจดําเนินการของ
บริษัท โดยให้พิจารณาตามเจตนารมณ์ของบริษัทท่ีมุ่งให้พนักงานทุ่มเทและตัง้ใจทํางาน ตลอดจนอุทิศเวลาการทํางาน
ให้กบับริษัทอย่างเต็มท่ี รวมทัง้ปฏิบติัตามแนวจรรยาบรรณเร่ืองความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทท่ีพนกังานจะไม่
ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกบักิจการของบริษัท อนึ่งการพิจารณาอนุมติัให้ผู้บริหาร
ระดบัสงูเป็นกรรมการหรือใช้เวลาของบริษัททางานให้กบัสถาบนั/บริษัทภายนอก เป็นดลุยพินิจของบริษัทท่ีจะพิจารณาตาม
ความเหมาะสมเป็นกรณีๆไป ซึง่บริษัทได้ส่ือสารให้ผู้บริหารระดบัสงูท่ีเก่ียวข้องทราบโดยทัว่ถงึกนัด้วยแล้ว 

 
8.2 ผู้บริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหารจาํนวน 5 คน ดังนี ้
รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1.  นางปัทมา  พรมมาส ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร /   รองผู้ อํานวยการโรงพยาบาล สายงานบริหาร 
2.  นพ.สราวฒิุ  สนธิแก้ว ผู้ อํานวยการโรงพยาบาล 
3.  ดร.กมเลศน์ สนัติเวชชกลุ กรรมการบริหาร 
3.  นพ.มยัธชั   สามเสน รองผู้ อํานวยการโรงพยาบาลสายงานแพทย์และการแพทย์ 
4.  นางสาวสรีุย์  ศงักรพานิช ผู้จดัการอาวโุสสายงานบญัชีการเงิน เลขานกุารบริษัทและนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

 
8.3 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้เลขานกุารบริษัท เพ่ือทําหน้าท่ีดแูลและจดัการการประชมุของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ การประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้จดัทํารายงานการประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุผู้ ถือ
หุ้น รายงานประจําปี และจดัเก็บเอกสารตามท่ีกฎหมายกําหนด นอกจากนี ้ยงัมีหน้าท่ีช่วยให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารเก่ียวกบักฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
การกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 
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คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้นางสาว  สุรีย์  ศังกรพานิช    ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท ตัง้แต่วันท่ี 11 
สงิหาคม 2551 

บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัทมีดงันี ้
 1. ให้คําแนะนําเบือ้งต้นแก่กรรมการเก่ียวกบัข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัตา่งๆ ของบริษัท และติดตามให้มี 
      การปฏิบติัตามอยา่งถกูต้อง และรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสําคญัตอ่กรรมการ 
 2. จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น และประชมุคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย   
   3. บนัทกึรายงานการประชมุรวมทัง้ติดตามให้มีปฏิบติัตามมติท่ีประชมุทัง้การประชมุผู้ ถือหุ้นและการประชมุ 
     คณะกรรมการบริษัท 
 4. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในสว่นท่ีรับผิดชอบตอ่หน่วยงานกํากบัดแูลของบริษัท 
 5. ติดตอ่และส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้น 
 6. ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท 
 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

8.4.1.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ได้กําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ จาก 

ขนาดธุรกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ท่ีมีมลูค่าตลาด 
(Market Capitalization) ในขนาดท่ีใกล้เคียงกับบริษัทฯ และผลการดําเนินงานในแต่ละปีเพ่ือนําเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทก่อนนําเสนอท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นอนมุติั 

(1) ค่าตอบแทนประจาํ 
รายการ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท    

- คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท (บาท) 3,174,000 2,983,000 2,654,000 

- คา่เบีย้ประชมุ (บาท/คน/ครัง้) 10,000 10,000 10,000 

- สทิธิประโยชน์อ่ืน -ไมมี่- -ไมมี่- -ไมมี่- 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ    

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

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

- คา่เบีย้ประชมุ (บาท/คน/ครัง้) -ไมมี่- -ไมมี่- -ไมมี่- 

-  สทิธิประโยชน์อ่ืน -ไมมี่- -ไมมี่- -ไมมี่- 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรรษัทภบิาล    

- คา่เบีย้ประชมุ (บาท/คน/ครัง้) 10,000 10,000 -ไมมี่- 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

   

- คา่เบีย้ประชมุ (บาท/คน/ครัง้) 10,000 10,000 -ไมมี่- 
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รายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคลในปี 2560 เป็นดังนี ้

รายช่ือ 
 

ตาํแหน่ง 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ  
ค่าตอบแทน

รายปี 
ค่าเบีย้
ประชุม  

สิทธิ
ประโยชน์อ่ืน 

รวม 

1.  นางปัทมา  พรมมาส ประธานกรรมการ   317,400 80,000 -ไมมี่- 397,400 
2.  นายลพชยั  แก่นรัตนะ กรรมการ 317,400 80,000 -ไมมี่- 397,400 
3.  นพ.พรมพนัธ์  พรมมาส 
(ลาออกวนัท่ี  26 ธ.ค.60) 

กรรมการ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน 

317,400   40,000 -ไมมี่- 357,400 

4.  นางพร้อมพรรณ  ศิริพฒัน์ กรรมการอิสระ  และประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

317,400 90,000 -ไมมี่- 407,400 

5.  นพ.สราวฒิุ  สนธิแก้ว กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิ
บาล  / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

317,400 110,000 -ไมมี่- 427,400 

6.  ดร.กมเลศน์  สนัติเวชชกลุ กรรมการ / ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล/ กรรมการบริหาร 

317,400 100,000 -ไมมี่- 417,400 

7.  ดร.ประวิตร นิลสวุรรณากลุ กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ  

617,400 80,000 -ไมมี่- 697,400 

8.  นพ.จรูญ  ชยัโรจน์  กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

437,400 80,000 -ไมมี่- 517,400 

9.  นพ.วิรุณพร  พรหมพงศา กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ                                  

437,400 80,000 -ไมมี่- 517,400 

10.นางสาวประพิชญา พรมมาส 
(ลาออกวนัท่ี 9  พ.ย.60) 

กรรมการ และกรรมการ
บรรษัทภิบาล  

317,400 40,000 -ไมมี่- 357,400 

รวม  3,714,000 780,000 -ไมมี่- 4,494,000 

 
8.4.1.2 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงนิ และสทิธิประโยชน์อ่ืน ๆ 

-ไมมี่- 
 

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณากําหนดจํานวนและรูปแบบ 

การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ โดยพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบติังานของกรรมการ ผลสําเร็จทางธุรกิจตลอดจน
เปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนอ่ืนๆในตลาดหลกัทรัพย์ เพ่ือนําเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุติั
สําหรับผู้บริหารระดับสงู ประธานกรรมการมอบหมายให้ประธานและรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้พิจารณาความ
เหมาะสมในการกําหนดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลจากผลการบริหารงานของผู้ บริหารแต่ละท่าน ทัง้นีก้ารปรับอัตรา
เงินเดือนและโบนสัประจําปี ซึง่จะสอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
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 8.4.2.1  ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงนิ 
  (1) ค่าตอบแทนของผู้บริหาร  
                                   ในปี 2560   บริษัทฯ ได้จ่ายคา่ตอบแทนให้กบัผู้บริหาร  ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนสั  
              รวมทัง้สิน้ 11.05  ล้านบาท 
  
                            (2) ค่าตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร 
 - ไมมี่ –  

8.4.2.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่เป็นตัวเงนิ และสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ 
-ไมมี่- 

 
8.5 บุคลากร  
                        บริษัทฯ มีพนกังานระดบับริหาร จํานวน 94 คน และพนกังานท่ีปฏิบติังาน จํานวน 1,411 คน  รวมทัง้สิน้ 
1,505 คน  โดยในปี 2560 บริษัทฯได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่บคุลากรจํานวนทัง้สิน้  420.74  ล้านบาท ซึง่ผลตอบแทนได้แก่ 
เงินเดือนและคา่ตอบแทน  โบนสั  เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม   และเงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ  ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปี 2560 จาํนวน 
พนกังานระดบับริหาร 94 
พนกังานท่ีปฏิบติังาน 1,411 
    รวม (คน) 1,505 
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) 420.74 
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9. การกาํกับดแูลกิจการ 

9.1 การกาํกับดูแลกจิการที่ดี 
บริษัทฯ  ตระหนกัถงึความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จงึได้จดัทําคูมื่อบรรษัทภิบาล เพ่ือเป็น 

แนวทางปฏิบติัในการดําเนินธุรกิจ ประกอบด้วย จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) และแนวปฏิบติั นโยบายต่อต้าน
การคอร์รัปชัน่ โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ทําหน้าท่ีกํากบัดแูลด้านบรรษัทภิบาล
ของบริษัท ทัง้การกําหนดนโยบายและแนวปฏิบติั ติดตามดูแลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้
เป็นไปตามนโยบายบรรษัทภิบาล บริษัท รวมถงึประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายบรรษัทภิบาล  ตลอดจนพิจารณาทบทวน
แนวปฏิบติัให้มีความเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจและสอดคล้องกบัแนวปฏิบติัทางด้านบรรษัทภิบาลในระดบัประเทศ เป็น
ประจําทกุปี โดยให้เร่ืองบรรษัทภิบาลเป็นวาระหลกัวาระหนึง่ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

ทัง้นีใ้นปี 2560 บริษัท ได้ปฏิบติัตามนโยบายบรรษัทภิบาล สรุปได้ดงันี ้  
1. สทิธิของผู้ถือหุ้น 

   บริษัทให้ความสําคญัของสทิธิของผู้ ถือหุ้นทกุราย ทัง้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย โดยสทิธิของ
ผู้ ถือหุ้นครอบคลมุสทิธิพืน้ฐานตา่งๆ ทัง้ในฐานะของนกัลงทนุในหลกัทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท ผู้ ถือหุ้นยอ่มมีสทิธิ
กําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือตดัสนิใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัตอ่บริษัท การประชมุผู้ ถือหุ้น
จงึเป็นเวทีสําคญัสําหรับผู้ ถือหุ้นในการแสดงความคิดเหน็   ซกัถาม   พิจารณาลงคะแนนเสียงชีข้าด   และคดัเลือก
คณะกรรมการเพ่ือทําหน้าท่ีกํากบัดแูลบริษัทแทนผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นจงึมีสิทธิโดยชอบท่ีจะเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้
มีเวลาเพียงพอสําหรับการพิจารณาและรับทราบผลการประชมุ 

 ในปี 2560 บริษัทได้ดําเนินการในเร่ืองตา่งๆท่ีเป็นการสง่เสริม และอํานวยความสะดวกใน 
การใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ในการร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
 

1.1 กาํหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
       บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการประชมสุามญัผู้ ถือหุ้น ปีละครัง้ภายในเวลาไมเ่กิน 4 เดือน 

นบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท และในกรณีท่ีมีความจําเป็นเร่งดว่นต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึง่เป็นเร่ืองท่ีกระทบ
หรือเก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นหรือเก่ียวข้องกบัเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายท่ีใช้บงัคบัท่ีต้องได้รับการอนมุติั
จากผู้ ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นกรณีไป 
          ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จดัการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 24 เมษายน  2560 
ณ ห้องประชมุนนทเวช โรงพยาบาลนนทเวช  ในระหวา่งปีไมมี่การเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
  
   1.2 การแจ้งเชญิประชุมล่วงหน้า 
         ในปี 2560  จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2560 มีมติให้
จดัการประชมุใหญ่สามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 24 เมษายน 2560 โดยได้เปิดเผยมติการประชมุ วนัประชมุ ระเบียบวาระ
การประชุม และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในวันท่ี
คณะกรรมการมีมติ ก่อนการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึ่งเป็นนาย
ทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ ดําเนินการจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุท่ีมีรายละเอียดวาระการประชมุ ข้อมลูประกอบท่ี
สําคญัและจําเป็นสําหรับการตดัสินใจ/ ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชมุท่ีผ่านมา ซึง่มีรายละเอียดครบถ้วน 
รายงานประจําปีพร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชุมเอกสารท่ีต้องใช้ในการมอบฉันทะ  ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้า
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ร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือบคุคลใดๆ เข้าร่วมประชมุแทน
ตนได้ โดยระบวุิธีการใช้ไว้ชดัเจนตามท่ีบริษัทฯ จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้ามากกว่า 14 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น  หนงัสือเชิญ
ประชมุส่งออกวนัท่ี 8 เมษายน 2560 และได้ทําการประกาศลงในหนงัสือพิมพ์รายวนั ติดต่อกนัอย่างต่อเน่ือง 3 วนั ก่อนวนั
ประชมุ  (วนัท่ี 10-12 เมษายน 2560) เพ่ือบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสําหรับการเตรียมตวัก่อน
มาเข้าร่วมประชุม   ทัง้นี ้ในการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นําข้อมลูหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น และเอกสาร
ประกอบเปิดเผยในเวบ็ไซต์ของ บริษัทฯลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 30 วนั (เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี  30 มีนาคม 2560) 
 

1.3 การดาํเนินการประชุมผู้ถือหุ้น 
       ก่อนเร่ิมการประชมุผู้ ถือหุ้นแตล่ะครัง้  ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้เลขานกุาร 

บริษัทแนะนําคณะกรรมการบริษัท ประธานและคณะกรรมการยอ่ย และผู้สอบบญัชีของบริษัท ซึง่ทําหน้าท่ีเป็นคนกลางให้ท่ี
ประชมุรับทราบ รวมถึงวิธีการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ รวมถึงการใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชดัเจน   เม่ือมีการให้ข้อมลูตามระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้
ผู้ เข้าร่วมประชมุ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  และซกัถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ   
จากนัน้ประธานฯ และผู้บริหารจะตอบข้อซกัถามอย่างชัดเจน  ตรงประเด็น และให้ความสําคญักบัทกุคําถามแล้วจึงให้ท่ี
ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนัน้ๆ สําหรับวาระการเลือกตัง้กรรมการ ประธานฯ จะดําเนินการให้ผู้ ถือหุ้ นลงมติเป็น
รายบุคคล  ประธานฯ จะดําเนินการประชุมตามลําดบัวาระการประชุม และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ ถือหุ้น
ทราบลว่งหน้า เว้นแต่ท่ีประชมุจะมีมติให้เปล่ียนลําดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้ ถือ
หุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้น ท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดอาจขอให้ท่ี
ประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ เม่ือท่ีประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้วตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท ทัง้นีใ้นการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ไม่มีการเปล่ียน
ลําดบัระเบียบวาระ และไมมี่การขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนท่ีไมไ่ด้กําหนดไว้ในท่ีประชมุอยา่งใด  
          อนึ่ง ในการประชมุทกุครัง้จะมีการจดบนัทึกรายงานการประชมุอย่างถกูต้องครบถ้วน และสรุปด้วย
การลงมติพร้อมกบันบัคะแนนเสียง ซึ่งรวมระยะเวลาท่ีใช้ในการประชมุผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้ประมาณ 1-2 ชัว่โมง ทัง้นีใ้นการ
ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ได้กําหนดการประชมุเวลา 10.00 น. โดยเร่ิมรับลงทะเบียนเวลา 08.00 น. ณ ตอน
เปิดประชมุมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมการประชมุรวมจํานวนทัง้สิน้ 71 ราย จํานวนหุ้นรวมทัง้สิน้ 107,936,710 หุ้น จากจํานวนหุ้น
ทัง้หมด 160,000,000 หุ้น คิดเป็น 67.46 % เกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นท่ีออกจําหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทถือว่า
ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
 

   1.4 การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น 
         ในปี 2560 บริษัทฯ จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ภายในช่วงเย็นหลงัจากเสร็จสิน้การประชมุ (วนัท่ี 24 เมษายน 2560) และจะจดัส่งรายงาน
การประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งจดบนัทึกรายงานการประชุมและบนัทึกการออกเสียง   รวมทัง้ข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นในแต่ละวาระ
อย่างละเอียดให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ   และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ภายในกําหนด 14 วนั รวมถึงเผยแพร่รายงานการ
ประชมุบนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 
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1. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชมุได้ด้วยตนเอง ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยการมอบฉนัทะ
ให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชมุแทน และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้   โดยใช้หนงัสือ
มอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดท่ีบริษัทได้จดัส่งไปพร้อมกบัหนังสือนดัประชุม นอกจากนีผู้้ ถือหุ้นสามารถ 
Download หนงัสือมอบฉนัทะผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย 

2. เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ พร้อมจัดทําบตัรลงคะแนนสําหรับแต่ละวาระ เพ่ือให้ขัน้ตอนในการลงทะเบียนและการนับ
คะแนนในแตล่ะวาระเป็นไปอยา่งรวดเร็ว และถกูต้อง มีตวัแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นสกัขีพยานใน
การนบัคะแนนเสียง โดยเม่ือจบการประชมุ ผู้ ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้ 

       3. ก่อนเร่ิมเข้าสูก่ารประชมุตามวาระ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัทแนะนํา 
            คณะกรรมการบริษัท ประธานและคณะกรรมการยอ่ย และผู้สอบบญัชีของบริษัท ซึง่ทําหน้าท่ีเป็นคนกลาง 
                        ให้ท่ีประชมุรับทราบ รวมถึงวิธีการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบงัคบัของ 
                        บริษัทฯ รวมถงึการใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระอย่างชดัเจน  และระหวา่งการประชมุผู้ ถือหุ้น  
                        ประธานในท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายสามารถเสนอแนะ ซกัถาม และเสนอข้อคิดเหน็ได้ทกุ 
                        วาระ โดยประธานและผู้บริหารจะให้ความสําคญักบัทกุคําถาม และตอบข้อซกัถามอยา่งชดัเจนและตรง 
                         ประเดน็  

4. เลขานกุารบริษัทได้บนัทึกการประชมุถกูต้อง ครบถ้วน เปิดเผยมติการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นให้
สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยจดัส่งรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนัหลงั
การประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นได้รับทราบอย่างรวดเร็วและสามารถ
ตรวจสอบได้ นอกจากนี ้บริษัทมุ่งเน้นการให้ข้อมลูแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างถูกต้อง ทนัเวลา เท่าเทียมกัน 
และโปร่งใส เพียงพอสําหรับการตดัสนิใจในการลงทนุของผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ 

    
             จากการพฒันาปรับปรุงการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นอย่างต่อเน่ือง ทําให้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการประเมิน
คณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม ซึง่อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ในโครงการประเมินคณุภาพการจดัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น (Annual General Meeting – AGM) ประจําปี 2560 ซึง่จดัโดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
 
                    2. การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
   บริษัทมุ่งมัน่ในการสร้างความเท่าเทียมกนัให้เกิดขึน้กบัผู้ ถือหุ้นทกุราย ทกุกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย นกัลงทนุสถาบนั หรือผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ โดยได้ดําเนินการตา่งๆ ดงันี ้
 

   2.1 การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเตมิและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
          บริษัทกําหนดหลกัเกณฑ์ รวมทัง้กําหนดขัน้ตอนแนวทางการพิจารณาการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย
เสนอวาระการประชมุฯ และ/หรือ ช่ือบคุคลเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้าให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณากําหนดเป็น
ระเบียบวาระการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้โอกาสผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการกํากบัดแูลบริษัท และการคดัสรรบคุคลท่ี
มีคณุสมบติัเหมาะสมและปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุ
ฝ่ายโดยให้สิทธิผู้ ถือหุ้นท่านเดียวหรือหลายท่านท่ีมีหุ้นรวมกนัและต้องถือหุ้นบริษัทฯ อย่างต่อเน่ืองนบัจากวนัท่ีถือหุ้นจนถึง
วนัท่ีเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจใุนวาระการประชมุ หรือเสนอช่ือกรรมการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี สําหรับการประชมุใหญ่สามญัผู้
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ถือหุ้นประจําปี 2560 บริษัทฯได้นําหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2560 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการ
ประชมุฯ และ/หรือ ช่ือบคุคลเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการลว่งหน้า     อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุ และไม่มี
การเสนอช่ือบคุคลเสนอแตง่ตัง้เป็นกรรมการในระยะเวลาดงักลา่ว ซึง่เลขานกุารบริษัทได้รายงานต่อท่ีประชมุคณะกรรมการ
บริษัทรับทราบแล้ว 
 
   2.2 การอาํนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น 
         การดําเนินการท่ีผา่นมา ในการจดัการประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 บริษัทฯ ได้อํานวยความสะดวก
ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุราย ด้วยการจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยดแูลต้อนรับให้ความสะดวกอยา่งเพียงพอ  
การเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชมุ 2 ชัว่โมง  นําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการรับลงทะเบียนเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว  
 

   2.3 การมอบฉันทะ 
          เพ่ือรักษาสิทธิให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สะดวกเข้าประชม ุประจําปี 2560 ด้วยตนเอง ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉนัทะให้ผู้ อ่ืนหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ  ทา่นใดทา่นหนึ่งจากกรรมการอิสระท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้หมด ซึง่บริษัทฯ ได้ระบุ
รายช่ือไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย์กําหนด เพ่ือให้เป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงมติแทนผู้ ถือหุ้น
ได้โดยไมมี่เง่ือนไข ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้กบัผู้ อ่ืน บริษัทฯให้สิทธิและปฏิบติัต่อผู้ รับมอบฉนัทะเสมือนเป็นผู้ ถือ
หุ้นทา่นหนึง่  นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้เปิดเผยแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบ พร้อมทัง้รายละเอียดและขัน้ตอนต่างๆ บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ  ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 30 วนั โดยผู้ ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ทัง้ทางโทรศพัท์หรือช่องทางอ่ืนๆ 
เช่น เวบ็ไซต์ อีเมล์ เป็นต้น 
 
   2.4 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
         คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider 
Trading) เป็นลายลกัษณ์อกัษรและแจ้งบคุคลท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนกังานใน
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลู รวมทัง้คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะของบคุคลดงักลา่ว 
ดงันี ้
   • ห้ามบคุคลท่ีเก่ียวข้องซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สปัดาห์ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินราย
ไตรมาสและงบการเงินประจําปี และภายใน 24 ชัว่โมงหลงัการเปิดเผยงบการเงินดงักลา่ว 
(Blackout Period) 
   • ในกรณีท่ีทราบข้อมลูใดๆ ท่ียงัไมเ่ปิดเผยซึง่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท ต้องไมซื่อ้
ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชัว่โมงนบัแตไ่ด้มีการเปิดเผยข้อมลูนัน้สูส่าธารณะทัง้หมดแล้ว 
   การติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ให้เลขานุการบริษัทรายงานเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
หลักทรัพย์  ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครัง้ ท่ีมีการประชุม และมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงาน
ประจําปี 
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3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัเก่ียวกบัสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม    เพ่ือก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกนั
ระหว่างบริษัท และผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้มีการกําหนดข้อพงึปฏิบติัเก่ียวกบัผู้ มีสว่นได้เสียในคูมื่อพนกังาน
ของบริษัทฯ เพ่ือให้พนกังาน ,เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารตระหนกัถงึความสําคญัของสทิธิของผู้ มีสว่นได้ ดงันี ้
 
  ผู้ถือหุ้น  บริษัทฯ มุง่มัน่ในการดําเนินธุรกิจเพ่ือสร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้นและการ 
    เจริญเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง  ด้วยความโปร่งใสและเช่ือถือได้ โดยบริษัทฯ มีนโยบาย 
    ปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 60 ของกําไรสทุธิ ซึง่ท่ีผา่นมาบริษัทได้ยดึถือ 
    นโยบายดงักลา่วและปฏิบติัมาโดยตลอด (ดขู้อ 1  สทิธิของผู้ ถือหุ้น) 
 
  ลูกค้า  บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะให้บริการท่ีมีคณุภาพได้มาตรฐาน มุง่ตอบสนองตอ่ความต้องการ 
    และความคาดหวงัของลกูค้าโดยยดึลกูค้าเป็นศนูย์กลาง  โดยทําการสํารวจความ 

คาดหวงัและความพึงพอใจของลกูค้า  เพ่ือปรับปรุงกระบวนการการให้บริการ และ
จัดให้มีแผนกบริการลูกค้าท่ีทําหน้าท่ีรับและติดตามเร่ืองร้องเรียนข้อเสนอแนะมา
ดําเนินการให้ลกูค้า   
 

  พนักงาน   บริษัทฯ ให้การดแูล  ให้ความสําคญัตอ่การพฒันาความรู้ความสามารถพนกังาน 
    อยา่งตอ่เน่ือง   เสริมสร้างวฒันธรรมและจริยธรรม ในการ ทํางาน  โดยจดัอบรมใน 
    เร่ืองจริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายตอ่ต้านการ คอร์รัปชัน่  กบัพนกังานและผู้บริหาร 
    ทกุระดบั  รวมทัง้ให้มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจ สง่เสริมให้มีความรู้ด้าน 
    สิง่แวดล้อมและนโยบายการ จดัการด้านพลงังาน โดยคณะกรรมการจดัการพลงังาน  
    เพ่ือให้พนกังานทกุคนเข้าใจและร่วมกนัอนรัุกษ์การใช้พลงังาน และดแูลสิง่แวดล้อม 
    สง่เสริมให้มีการทํางานเป็นทีม  ปฏิบติัตอ่พนกังานอยา่งเทา่เทียมเป็นธรรม และให้ 
    ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม โดยมีนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทน ในระยะสัน้โดยอิงตาม 
    ระดบัผลการประเมิน การปฏิบติังาน และสอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
    เทียบเคียงกบัตลาด และอตุสาหกรรมเดียวกนัได้ สว่นในระยะยาวบริษัทฯมีการวดัผล 
    การปฏิบติังานและศกัยภาพของพนกังาน โดยจดัให้มีการเติบโตตามสายอาชีพ 
    (Carrer Path) อนัสอดคล้องกบัแผนทดแทนตําแหน่งงาน ของบริษัท (Succession  
    Plan) นอกจากนีจ้ดัให้มีกองทนุสํารองเลีย้งชีพ และสวสัดิการตา่งๆให้กบัพนกังาน  
    โดยมีคณะกรรมการสวสัดิการ เพ่ือดแูลสวสัดิภาพและความปลอดภยัของพนกังาน 
    และสวสัดิการท่ีเหมาะสม ดงันี ้
     - ให้สทิธิสวสัดิการรักษาพยาบาลแก่พนกังาน และมีสว่นลดพิเศษสําหรับ 
    ครอบครัวพนกังาน 
             - จดัให้มีการตรวจสขุภาพของพนกังานเป็นประจําทกุปี โดยทําการประเมิน 
    ความเส่ียงด้านสขุภาพโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์พร้อมจดัโปรแกรมการตรวจสขุภาพ 
    ให้เหมาะสมกบัพนกังานแตล่ะกลุม่ และให้ความรู้กบักลุม่ท่ีมีผลการตรวจสขุภาพ 
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    ผิดปกติ เข้าพบแพทย์และรับ คําแนะนําในการดแูลสขุภาพอยา่งตอ่เน่ือง  ในปี 2560 
    กําหนดให้พนกังานทกุระดบัตรวจสขุภาพในเดือน  พ.ย.-ธ.ค. 2560 
               - สง่เสริมให้พนกังานมีสขุภาพและร่างกายท่ีแข็งแรงโดยนําข้อมลูจากผล 
    การตรวจสขุภาพของพนกังานมาพิจารณาเพ่ือให้ความรู้ในเร่ืองโรค ท่ีพนกังานเป็น 
    จํานวนมากในปีท่ีผา่นมาได้จดับรรยายให้ความรู้ ในเร่ือง โรคเบาหวาน  ความดนั 
    และภาวะการมีไขมนัในเลือดสงู  และโรคท่ีสาเหตมุาจากพฤติกรรมในระหวา่งทํางาน  
    (Office Syndrome)  รวมทัง้รณรงค์ให้พนกังานออกกําลงักายมากขึน้  ทําให้มีสถิติ 
    การใช้ห้อง  Fitness   เพิ่มมากขึน้     
     - จดัให้มีการช่วยเหลือบตุรในด้านการศกึษาโดยมีการมอบทนุให้กบับตุร 
    ของพนกังาน      
 
        คู่แข่งขัน  บริษัทฯ สง่เสริมและสนบัสนนุ  นโยบายการแข่งขนัทางการค้าอยา่งเสรีและเป็นธรรม   
      
 คู่ค้า/พันธมติร/เจ้าหนี ้ บริษัทฯ สร้างความเช่ือมัน่ ให้แก่คูค้่า/พนัธมิตร/เจ้าหนีข้องบริษัท ด้วยการยดึมัน่ 
    ในความซ่ือสตัย์สจุริต และปฏิบติัตามเง่ือนไขในสญัญาและข้อตกลงท่ีทําไว้กบั 
    คูค้่า / พนัธมิต ร/ เจ้าหนี ้อยา่งเคร่งครัด   บริษัทฯ ได้มีการชําระเงินให้กบั คูค้่า / 
    พนัธมิตร / เจ้าหนี ้ทกุรายอยา่งถกูต้อง ตรงตอ่เวลาและครบถ้วนมาโดยตลอด 
    นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยังไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันทําให้เกิดความเสียหาย
    แก่คูค้่า/พนัธมิตร/เจ้าหนี ้ของบริษัท  ในปีท่ีผา่นบริษัทได้เชิญคูค้่า/พนัธมิตร/เจ้าหนี ้ 
    มาร่วมรับทราบ จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายตอ่ต้านการ 
    คอร์รัปชัน่  นอกจากนีย้งัเผยแพร่จริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายตอ่ต้านการ 
    คอร์รัปชัน่ผา่นทางเวบ็ไซด์ของบริษัท เพ่ือให้บริษัทและคูค้่า/พนัธมิตร/เจ้าหนีต้า่งๆ 
      ท่ีมาจะเข้ามาทําธุรกิจกบับริษัทฯ เกิดความมัน่ใจ  
 
  สังคม ชุมชน บริษัทฯ ตระหนกัในความเป็นสว่นหนึง่ของสงัคมซึง่มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการช่วย 
  และสิ่งแวดล้อม เหลือสงัคมสนบัสนนุกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชมุชน  โดยมุง่เน้นการให้ ความรู้
     Health Promotion  และเน้นให้ความรู้เร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นแก่พนกังาน 
    บริษัท  ทํากิจกรรมสร้างเสริมสขุภาพ กบัสงัคมหมูบ้่านในจงัหวดันนทบรีุ และในรัศมี 
    โรงพยาบาล และการเข้าร่วมซ้อมแผนรองรับการเกิดอบุติัภยัหมู ่และซ้อมแผน 
    ป้องกนัเม่ือเกิดอคัคีภยัร่วมกบัหน่วยบรรเทาสาธารณภยั   เทศบาลจงัหวดันนทบรีุ  
    และชมุชนใกล้เคียง ซึง่บริษัทฯได้ดําเนินการเป็นประจําทกุปี  

    ในปี 2560  บริษัทฯครบรอบ 36 ปี  ได้จดัโครงการ  “ 36  ดวงตา  คืนชีวา  ให้ชีวิต ”  
                                           ร่วมกบัจงัหวดันนทบรีุ โดยให้การรักษาผู้ ป่วยต้อกระจกด้วยแพทย์ ผู้ เช่ียวชาญ  
    และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั รวมถงึการให้คําแนะนําแก่ผู้ ป่วยตัง้แตก่ารผา่ตดัไปจนถงึ 
    การติดตามผลผู้ ป่วย โดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย  เพ่ือถวายเป็นพระราชกศุล มอบแด ่
    พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช   และจดัโครงการ “ทําดีเพ่ือพอ่  
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       แคใ่ห้ก็สขุใจ” ให้พนกังานร่วมบริจาคโลหิตกบัสภากาชาดไทย 
    บริษัทฯ เป็นสว่นหนึง่ในการสง่เสริมนโยบายเก่ียวกบัการอนรัุกษ์พลงังาน โดยการ 

    ให้ความรู้และสร้างความตระหนกัให้เกิดขึน้กบัพนกังานเพ่ือให้พนกังานทกุคนช่วยกนั 
    อนรัุกษ์พลงังาน และสิง่แวดล้อม มีการควบคมุการปลอ่ยนํา้เสียออกสูช่มุชนให้อยู ่
    ในระดบัท่ีต่ํากวา่คา่มาตรฐานท่ียอมรับได้ 
    

 นโยบายจริยธรรมทางธุรกจิ  
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ โดยให้ทัง้กรรมการ ผู้บริหาร แพทย์ และพนกังานทกุระดบั 

ยดึถือปฏิบติั เพ่ือให้บริษัทฯมีการดําเนินงานอยา่งถกูต้องตามหลกัจริยธรรม เคารพสทิธิและปฏิบติัตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย
อยา่งเสมอภาค เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ซึง่ครอบคลมุเร่ืองตา่งๆ ท่ีบริษัทฯให้ความสําคญั ดงันี ้ 

1. การปฏบัิตติามกฎหมาย และยดึหลักสทิธิมนุษยชน  
บริษัทฯ ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ  และข้อบงัคบัของทางราชการท่ีเก่ียวข้อง และ

จริยธรรมกบัการดําเนินธุรกิจ รวมทัง้ระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท เคารพตอ่วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ยดึหลกัสทิธิมนษุยชนสากล ในการดําเนินธุรกิจ   
2. การใช้สทิธิทางการเมือง  

บริษัทฯ เป็นองค์กรท่ีเป็นกลางทางการเมือง สนบัสนนุการดําเนินการใด ๆ ท่ีเป็นไปตามระบอบการ
ปกครองของประเทศ และสนบัสนนุให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ใช้สทิธิทางการเมืองของตน
ตามครรลองของกฎหมาย เพ่ือให้บริษัทฯดําเนินธุรกิจโดยจากปราศจากความกดดนัทางการเมือง  
3. การมีส่วนได้ส่วนเสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน กระทําการใดๆ โดยยดึถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
เป็นสําคญั และไมเ่ก่ียวข้องในกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ . 
4. การเกบ็รักษาความลับ การเกบ็รักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน  

บริษัทฯจะรักษาข้อมลูท่ีเป็นความลบัมิให้ร่ัวไหลไปยงับคุคลท่ีไม่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะอยา่งย่ิงข้อมลูท่ีอาจ
มีผลกระทบตอ่บริษัทฯหรือผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  

บริษัทฯไมใ่ห้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้ข้อมลูภายในหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืน เพ่ือให้
เกิดความยติุธรรมและเสมอภาคตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  
5. การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สนิหรือประโยชน์อ่ืนใด  

บริษัทฯกําหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการรับ การให้ของขวญัหรือของกํานลั หรือประโยชน์อ่ืนใด การเลีย้ง 
หรือการรับเลีย้ง กระทําได้ในวิสยัท่ีสมควรแตต้่องไมมี่อิทธิพลตอ่การตดัสนิใจของบริษัทฯ 
6. ทรัพย์สนิ ทรัพย์สนิทางปัญญา และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโทรคมนาคม  

บริษัทฯมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการใช้ทรัพย์สนิของบริษัทฯให้เกิดประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี และดแูลมิ
ให้สญูหายหรือนําไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตวัหรือเพ่ือบคุคลอ่ืน  

บริษัทฯจดัให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือใช้ในการดําเนินธุรกิจ โดยกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานต้องใช้อยา่งถกูต้อง มีประสิทธิภาพ ปฏิบติัตามกฎหมาย และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีความระมดัระวงัในการใช้งานทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้ อ่ืน โดยต้องเคารพลขิสทิธ์ิ
ของเจ้าของทรัพย์สนิทางปัญญา 
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7.การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้น 
  บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะดําเนินงานโดยยดึมัน่ในคณุธรรม และจริยธรรม สร้างความเจริญเติบโต  เคารพสทิธิ 

ของผู้ ถือหุ้นในการได้รับข้อมลูท่ีจําเป็น และปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั  
8. การปฏิบัตตินของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 
  บริษัทฯ ปฏิบติัต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานบนพืน้ฐานของศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์ และให้ความ 
เคารพตอ่สทิธิหน้าท่ีสว่นบคุคล  

บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัคณุคา่ของพนกังาน สง่เสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานพฒันาความรู้
ความสามารถ มีคณุธรรม มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม  

บริษัทฯ จดัให้มีสภาพแวดล้อมการทํางานท่ีปลอดภยั และปฏิบติัตอ่พนกังานทกุคนโดยเสมอภาค   
บริษัทฯ จดัให้มีสภาพการจ้างงานท่ียติุธรรม ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม ตามความรู้ ความสามารถ  

ความรับผิดชอบและผลการปฏิบติังานของพนกังานแตล่ะคน มีโอกาสก้าวหน้าในบริษัทฯ อยา่งเป็นธรรม  
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนกังานแสดงความคิดเหน็และรับฟังข้อเสนอแนะจากพนกังานทกุระดบัอยา่งเทา่

เทียมและเสมอภาค  
บริษัทฯ รักษาข้อมลูสว่นบคุคลของ กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมลู

สว่นตวัของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานสูส่าธารณะจะทําได้ตอ่เม่ือได้รับความเหน็ชอบจากกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานผู้นัน้ เว้นแตไ่ด้กระทําไปตามระเบียบของบริษัทฯ หรือตามกฎหมาย 
9. การปฏิบัตต่ิอลูกค้า 

    บริษัทฯ คํานงึถึงความพงึพอใจของลกูค้าและมุ่งเน้นให้ลกูค้าได้รับบริการท่ีดีมีคณุภาพ ปลอดภยัและ 
 เคารพสทิธิของผู้ ป่วย  

10. การจัดซือ้ จัดหา และการปฏบัิตต่ิอคู่ค้า 
 บริษัทฯ ปฏิบติัต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และตัง้อยู่
บนพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีทําให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์  รวมทัง้ปฏิบติัตามพนัธะสญัญา  ให้ข้อมลูท่ีเป็นจริงรายงานท่ีถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหา
ทางออกตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 
11. การปฏบัิตต่ิอคู่แข่งทางการค้า 

บริษัทฯ ปฏิบติัต่อคูแ่ข่งทางการค้า อยา่งยติุธรรม โดยคํานงึถงึจริยธรรมในการประกอบการค้า  
12. การรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 

บริษัทฯถือเป็นสมาชิกหนึง่ในสงัคม ให้ความสําคญัในการมีสว่นร่วม และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีให้
เกิดขึน้ระหวา่งบริษัทฯและสงัคม บนพืน้ฐานของความถกูต้อง โปร่งใส เป็นธรรม นําไปสูก่ารพฒันาสงัคมอย่าง
ยัง่ยืน  
13. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะดําเนินธุรกิจ ด้วยความปลอดภยัและคํานงึถงึผลกระทบด้านอาชีวอนามยัและ
สิง่แวดล้อม กําหนดให้มีระบบการจดัการในระดบัสากล ให้ความสําคญัและปฏิบติัตามกฎหมาย นโยบาย 
มาตรฐาน  และข้อกําหนดทางด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อมของ ในแตล่ะพืน้ท่ีของบริษัทฯ
อยา่งเคร่งครัด 
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14. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  
บริษัทฯ ตระหนกัถงึความสําคญัของการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสทิธิภาพ 

ถกูต้อง และเช่ือถือได้ บริษัทฯ กําหนดนโยบายกํากบัดแูลให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี มีการบริหารความเส่ียง
ให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม และมีการติดตามประเมินผลอยา่งสม่ําเสมอ โดยสอดคล้องกบัมาตรฐานสากล และ
ตามท่ีคณะกรรมการการตรวจสอบกําหนด โดยยดึหลกัการดําเนินงานและติดตามผลอยา่งมีประสทิธิภาพ มีการ
รายงานทางการเงิน บญัชี และผลการดําเนินงาน อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน รวมทัง้การปฏิบติัตามกฎระเบียบอย่าง
ถกูต้อง  
15. การต่อต้านการคอร์รัปช่ัน  
 บริษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจอยา่งมีคณุธรรม ยดึมัน่ในความรับผิดชอบตอ่สงัคมและผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่  
ตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีดี กําหนดแนวปฏิบติัในการดําเนินการท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกนัการคอร์รัปชัน่กบัทกุ 
กิจกรรมทางธุรกิจ  
 

 การแจ้งเบาะแสการกระทาํผดิหรือข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) 
 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากดั (มหาชน) ให้ความสําคญัในการกํากบักํากบัดแูลกิจการท่ีดี ด้วยความโปร่งใส 
และตรวจสอบได้ ดําเนินธุรกิจอยา่งมีคณุธรรม ตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีดี ยดึมัน่ในความรับผิดชอบตอ่สงัคมและผู้ มีสว่นได้
เสียทกุกลุม่ บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางในการปฏิบติัในการแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียนขึน้ เพ่ือเป็นช่องทางให้กรรมการ 
ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนในกรณีท่ีเกิดความผิดปกติในการดําเนิน
ธุรกิจ การฝ่าฝืน หรือการกระทําท่ีผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมท่ีสอ่ไปทางทจุริต คอร์รัปชัน่ โดยผ่านช่องทาง
พิเศษและกําหนดนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้รายงานหรือผู้ ร้องเรียน รวมถึงข้อมลูและเร่ืองท่ีแจ้งจะถกู
เก็บเป็นความลบั เพ่ือป้องกนักรณีถกูละเมิดสทิธิ และได้รับความเสียหาย จงึมีแนวทางปฏิบติัดงันี ้
 

ผู้มีสทิธ์ิแจ้งเบาะแสการกระทาํผิดหรือร้องเรียน 
กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ท่ีพบเห็นการกระทําท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั

บริษัท หรือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือนโยบายตา่งๆท่ีบริษัทกําหนด 
  

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทาํผิดหรือข้อร้องเรียน 
  เพ่ือเป็นการกลัน่กรองเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานและหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทจงึได้กําหนด
ประเภทของเร่ืองแจ้งเบาะแสการกระทําผิดหรือรับข้อร้องเรียน ดงันี ้
 
 

ประเภทของเร่ืองแจ้งเบาะแสการ
กระทาํผิดหรือ ร้องเรียน 

ผู้รับเร่ืองแจ้งเบาะแสการ
กระทาํผิดหรือรับข้อร้องเรียน 

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการ
กระทาํผิดหรือร้องเรียน 

เร่ืองการกระทําผิดกฎหมาย ระเบียบ
บริษัทและจรรยาบรรณของพนกังาน 

ผู้บงัคบับญัชาท่ีตนเองไว้วางใจ
ในทกุระดบั / หรือ ผู้จดัการฝ่าย
บริหารทรัพยากรมนษุย์ 

(1) ทางไปรษณีย์ :  ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์  
เลขท่ี 432 ถนนงามวงศ์วาน ตําบล
บางเขน อําเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดั
นนทบรีุ 11000 
(2) ทางโทรศพัท์ : 02-596-7888 
(3) ทางอีเมล์:hr@nonthavej.co.th 
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เร่ืองการกระทําผิดจรรยาบรรณของ
กรรมการ 

ประธานกรรมการบริษัท/หรือ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
หรือเลขานกุารบริษัท 

(1) ทางไปรษณีย์ :  ประธานกรรมการ
บริษัท /หรือประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/หรือเลขานกุารบริษัท 
เลขท่ี 432 ถนนงามวงศ์วาน ตําบล
บางเขน อําเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดั
นนทบรีุ 11000 
(2) ทางโทรศพัท์ : 02-596-7888 
(3) ทางอีเมล์ 
sb@nonthavej.co.th  

เร่ืองการกระทําผิดจรรยาบรรณ
ทางการแพทย์ 

ผู้ อํานวยการโรงพยาบาล หรือ
รองผู้ อํานวยการโรงพยาบาล 
(สายงานแพทย์และการแพทย์) 

(1) ทางไปรษณีย์ :  ผู้ อํานวยการ
โรงพยาบาล   
เลขท่ี 432 ถนนงามวงศ์วาน ตําบล
บางเขน อําเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดั
นนทบรีุ 11000 
(2) ทางโทรศพัท์ : 02-596-7888 
(3) ทางอีเมล์: md@nonthavej.co.th 

เร่ืองการทจุริต คอร์รัปชัน่หรือความ
ผิดปกติของรายงานทางการเงิน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
หรือ / ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล 

(1) ทางไปรษณีย์ :  ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ /หรือ ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล 
เลขท่ี 432 ถนนงามวงศ์วาน ตําบล
บางเขน อําเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดั
นนทบรีุ 11000 
(2) ทางโทรศพัท์ : 02-596-7888 
(3) ทางอีเมล์ : ia@nonthavej.co.th 

เร่ืองท่ีมีผลกระทบตอ่ช่ือเสียงหรือ
ภาพพจน์ของบริษัท 

ประธานกรรมการบริษัท หรือ/
ผู้ อํานวยการโรงพยาบาล หรือ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
หรือ / ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล 

(1) ทางไปรษณีย์ : ประธานกรรมการ
บริษัท/หรือ ผู้ อํานวยการโรงพยาบาล 
เลขท่ี 432 ถนนงามวงศ์วาน ตําบล
บางเขน อําเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดั
นนทบรีุ 11000 
(2) ทางโทรศพัท์ : 02-596-7888 
(3) ทางอีเมล์:cg@nonthavej.co.th  
เวบ็ไซด์ : www.nonthavej.co.th 
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วธีิการร้องเรียน 
 แจ้งเบาะแสการกระทําผิดหรือร้องเรียนตอ่ผู้ รับข้อร้องเรียนคนใดคนหนึง่ได้โดยตรงผา่นช่องทางท่ีกําหนดดงันี ้

1. ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือลายลกัษณ์อกัษร  
2. ผา่นทางโทรศพัท์ หรือโทรสาร ของผู้ รับเร่ืองแจ้งเบาะแสการกระทําผิดหรือข้อร้องเรียน 
3. ผา่นทาง E-mail Address ของผู้ รับเร่ืองแจ้งเบาะแสการกระทําผิดหรือข้อร้องเรียน 
4. ทําเป็นจดหมายถงึผู้ รับเร่ืองแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามประเภทเร่ือง  

สง่ท่ี :  บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากดั (มหาชน)  
             432 ถนนงามวงศ์วาน ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 11000 

5. ในกรณีท่ีผู้ ร้องเรียนเลือกท่ีจะไมเ่ปิดเผยช่ือต้องระบรุายละเอียดข้อเทจ็จริงหรือหลกัฐานท่ีชดัเจน 
เพียงพอท่ีแสดงให้เหน็วา่มีเหตอุนัควรเช่ือวา่มีการกระทําท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย  กฎระเบียบ 
ข้อบงัคบับริษัท หรือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึน้ ทัง้นีก้ารร้องเรียนจะถือเป็น
ความลบัท่ีสดุและผู้ ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จําเป็นต้องเปิดเผย
ตัวตนผู้ ร้องเรียน   แต่หากเปิดเผยตนเองจะทําให้บริษัทสามารถแจ้งผลการดําเนินการ  หรือ
รายละเอียดเพิ่มเติมในเร่ืองท่ีร้องเรียนให้ทราบได้ 

ขัน้ตอนการตรวจสอบข้อเทจ็จริงและการรายงาน 
 1. ผู้ รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ ดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเทจ็จริงหรืออาจมอบหมายให้บคุคลหรือหน่วยงาน
ท่ีไว้วางใจเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

2. ผู้ รับข้อร้องเรียนนหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเชิญให้พนกังานคนหนึง่คนใดมาให้ข้อมลู หรือขอให้จดัสง่
เอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวข้องมาเพ่ือการตรวจสอบหาข้อเทจ็จริง 

3.  หากเร่ืองท่ีถกูแจ้งถกูพิจารณาแล้วมีความเป็นจริงท่ีจะเกิดการทจุริต หรือเก่ียวข้องกบัความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ของบริษัท ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการสืบสวนและรายงานตอ่ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและประธานบรรษัทภิบาล โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้คําแนะนําในวิธีการจดัการตอ่คณะกรรมการ
บริษัท ถ้าเร่ืองดงักลา่วถกูสงสยัวา่จะเก่ียวข้องกบัการทจุริตท่ีเก่ียวข้องกบัผู้บริหารของบริษัท รายงานการสืบสวนดงักลา่ว
จะต้องสง่ตรงให้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณา 

        หากตรวจสอบแล้วพบวา่เป็นความจริงบริษัทจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

 รวบรวมข้อมลูท่ีเกิดขึน้จริงท่ีเก่ียวข้องกบัการฝ่าฝืน การละเว้น หรือไมป่ฏิบติัตามหลกั
จรรยาบรรณนัน้ โดยผู้ ท่ีดแูลข้อมลูท่ีเก่ียวข้องต้องเปิดเผยข้อมลูทัง้หมดแก่ผู้ ดําเนินการรวบรวม
ข้อมลูและตรวจสอบการกระทําผิดหรือข้อร้องเรียน 

 ประมวลผลและวิเคราะห์ผลข้อมลูเพ่ือทําการพิจารณาหาต้นเหตวุา่มีการกระทําใดท่ีฝ่าฝืน ละ
เว้นหรือไมป่ฏิบติั  ตามหลกัจรรยาบรรณนัน้หรือไม ่ และรายงานการประมวลผลและการ
วิเคราะห์ข้อมลู แก่ผู้ ท่ีมีอํานาจสัง่การในเร่ืองนัน้ๆ ตอ่ไป 

 รายงานข้อเทจ็จริงแจ้งตอ่ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล เพ่ือสรุปรายงานข้อเท็จจริงแจ้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ เพ่ือสอบสวนหาข้อเทจ็จริง และกําหนดการมาตรการดําเนินการ
เพ่ือระงบัการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณของบริษัท ฯ    

 แจ้งผลให้ผู้ ร้องเรียนทราบ หากผู้ ร้องเรียนเปิดเผยตน  
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     4. ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนเป็นเร่ืองท่ีบริษัทกระทําผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั หรือจรรยาบรรณของบริษัทจะ
เสนอเร่ืองพร้อมความเหน็ และกําหนดแนวทางในการปฎิบติัท่ีถกูต้องตอ่ผู้ มีอํานาจดําเนินการในบริษัทพิจารณาดําเนินการ 
และในกรณีท่ีเป็นเร่ืองสําคญั เช่น เป็นเร่ืองท่ีกระทบตอ่ช่ือเสียงภาพลกัษณ์หรือฐานะทางการเงินของบริษัท ขดัแย้งกบั
นโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือเก่ียวข้องกบัผู้บริหารระดบัสงู ให้เสนอเร่ืองตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลเพ่ือพิจารณา และนําเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รับทราบในท่ีประชมุกรรมบริษัทเป็น
ประจําทกุไตรมาส   

5. ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนให้เกิดความเสียหายตอ่ผู้ใดผู้หนึง่ จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายท่ีเหมาะสมและ
เป็นธรรมให้กบัผู้ เสียหาย 

6. ในกรณีท่ีข้อกลา่วหานัน้ไม่เป็นท่ีน่าสงสยัเพียงพอท่ีจะเกิดการทจุริต และไมมี่ความจําเป็นต้องสืบสวน ฝ่าย
ตรวจสอบภายในจะต้องแจ้งไปยงัเบาะแสให้ทราบวา่เหตใุด จงึไมมี่การสืบสวน   

7.   ถ้าเหตสุงสยัวา่ทจุริตเร่ืองปลีกยอ่ยไม่สําคญั และปราศจากความเป็นจริงหรือไมมี่ความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ของบริษัท หวัหน้าของพนกังานท่ีแจ้งเร่ืองปลีกยอ่ยนัน้จะเป็นผู้ รับรายงานเร่ืองดงักลา่วตอ่ไป  

 

การคุ้มครองปกป้องผู้ที่แจ้งเบาะแสการกระทาํผิดหรือข้อร้องเรียน 

 1. ผู้ ร้องเรียนสามารถเลือกท่ีจะไมเ่ปิดเผยตนเองได้หากเหน็วา่การเปิดเผยอาจทําให้เกิดความเสียหายกบัตนเอง 
แตต้่องระบรุายละเอียดข้อเทจ็จริงหรือหลกัฐานท่ีชดัเจนเพียงพอท่ีแสดงให้เหน็วา่มีเหตอุนัควรเช่ือวา่มีการกระทําท่ีเป็นการ
ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบับริษัท หรือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึน้ อยา่งไรก็ตามหากเลือกท่ี
จะเปิดเผยตนเองก็จะทําให้ผู้ รับข้อร้องเรียนสามารถดําเนินการได้อยา่งรวดเร็วย่ิงขึน้ 
 2. ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง บริษัทถือเป็นความลบั และจะเปิดเผยเท่าท่ีจําเป็น โดยคํานงึถงึความปลอดภยั และความ
เสียหายของผู้รายงาน แหลง่ท่ีมาของข้อมลู หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีผู้้ รับผิดชอบในทกุขัน้ตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมลูท่ีได้
รับรู้ชัน้ความลบัสงูสดุ และไมเ่ปิดเผยตอ่บคุคลอ่ืน หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทําความผิดวินยั 
 3. กรณีท่ีผู้ ร้องเรียนเหน็วา่ตนอาจได้รับความไมป่ลอดภยั หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย  ผู้ ร้องเรียนสามารถ
ร้องขอให้บริษัทกําหนดมาตรการคุ้มครองท่ีเหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกําหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ ร้องเรียนไมต้่องร้อง
ขอก็ได้ หากเหน็วา่เป็นเร่ืองท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดความเสียหายหรือความไมป่ลอดภยั 
 4. พนกังานท่ีปฏิบติัตอ่บคุคลอ่ืนด้วยวิธีการท่ีไมเ่ป็นธรรม เลือกปฏิบติัด้วยวิธีการท่ีไมเ่หมาะสม หรือก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อบคุคลอ่ืนนัน้ อนัมีเหตจุงูใจมาจากการท่ีบคุคลอ่ืนนัน้ได้ร้องเรียน ได้แจ้งข้อมลู ร้องเรียนหรือให้เบาะแส
เก่ียวกบักรทจุริตหรือการไมป่ฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบัหรือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมไป
ถงึการท่ีบคุคลอ่ืนนัน้ ฟ้องร้องดําเนินคดี เป็นพยาน ให้ถ้อยคํา หรือให้ความร่วมมือใดๆ ตอ่ศาลหรือหน่วยงานของรัฐถือเป็น
การกระทําความผิดวินยัท่ีต้องได้รับโทษ ทัง้นีอ้าจได้รับโทษตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้หากการกระทําความผิดตามกฎหมาย 
 5. ผู้ ท่ีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการท่ีมีความ
เหมาะสม และเป็นธรรม 
 

บทลงโทษ 
ผู้ใดกระทําการใดโดยจงใจหรือประมาทเลนิเลอ่ ไมป่ฏิบติัตามระเบียบนี ้ รวมทัง้มีพฤติกรรมท่ีกลัน่แกล้งข่มขู่ลงโทษทางวินยั 
หรือเลือกปฏิบติั ด้วยวิธีการอนัไมช่อบเน่ืองมาจากการร้องเรียนตอ่ผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียน หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ือง
ร้องเรียนกบัระเบียบนี ้ถือวา่ผู้นัน้ กระทําผิดวินยั และต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้ ท่ีได้รับผลกระทบจาก
การกระทําดงักลา่ว ตลอดจนรับผิดในทางแพง่และทางอาญาหรือตามกฎหมายตอ่ไปด้วย 
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           4. การเปิดเผยข้อมูลและโปร่งใส 
 4.1 ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล  

บริษัทฯ ตระหนกัถงึความสําคญัของการเปิดเผยข้อมลูทางการเงิน ข้อมลูทัว่ไป และสารสนเทศ 
ท่ีสําคญัให้เป็นไปอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามข้อกําหนดของสํานกังาน ก.ล.ต. และ ตลท. เพ่ือให้
ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสียได้รับทราบข้อมลูข่าวสารอยา่งทัว่ถงึ จงึได้จดัให้มีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor 
Relations) เป็นตวัแทนในการส่ือสารกบันกัลงทนุ  ผู้ ถือหุ้น  นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้มี
การเผยแพร่ข้อมลูของบริษัทผา่นทางตา่งๆ ดงันี ้ 

1. การเปิดเผยข้อมลูบนเวบ็ไซต์  
                     เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุสามารถสืบค้นข้อมลูท่ีเปิดเผยตอ่สาธารณะได้อยา่งรวดเร็ว 
บริษัทได้นําเสนอข้อมลูท่ีสําคญัของบริษัทซึง่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ บนเวบ็ไซต์ ของบริษัทฯท่ี 
www.nonthavej.co.th เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุสามารถสืบค้นข้อมลูท่ีเปิดเผยตอ่สาธารณะได้อยา่งรวดเร็ว บริษัทได้
นําเสนอข้อมลูท่ีสําคญัของบริษัทบนเวบ็ไซต์ โดยมอบหมายให้  คณุสรีุย์ ศงักรพานิช  ซึง่ทําหน้าท่ีเลขานกุารบริษัทเป็นผู้
ประสานงาน ซึง่สามารถติดต่อได้ท่ี โทร 0-2596-7888 ตอ่ 2515 หรือท่ี e-mail: suree.s@nonthavej.co.th หรือ 
ir@nonthavej.co.th 

2. การให้ข้อมลูผา่นส่ือสาธารณะตา่งๆ ได้แก่ หนงัสือพิมพ์ นิตยสารและวารสาร   
3. การจดัสง่หนงัสือแจ้งผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์  
4. เผยแพร่หนงัสือข้อบงัคบัของบริษัทฯ นอกเหนือจากนโยบายบรรษัทภิบาลในเวบ็ไซด์ 

ของบริษัทฯ 
5. มีแผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์ทําหน้าท่ีติดตอ่ประสานงานกบันกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ และ 

 บคุคลอ่ืนท่ีต้องการข้อมลูทางการเงิน ผลการดําเนินงาน ฐานะของบริษัทฯและธุรกรรมท่ีมีผลกระทบตอ่บริษัทฯ 
6. เผยแพร่ข้อมลูสําคญัของบริษัทฯ อยา่งสม่ําเสมอผา่นช่องทางตลท. แบบแสดงรายการ 

ข้อมลูประจําปี รายงานประจําปี รวมถงึเวบ็ไซด์ของบริษัทฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
7. มีนโยบายและมาตรการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทําผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ 

หรือพฤติกรรมท่ีอาจสอ่ถงึรายงานทางการเงินท่ีไม่ถกูต้อง หรือระบบควบคมุภายในท่ีบกพร่อง รวมถึงมีกลไกในการคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบาะแสโดยเก็บข้อมลูของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลบัเพ่ือให้ผู้ มีส่วนได้เสียมีสว่นร่วมในการสอดส่องดแูลผลประโยชน์
ของบริษัทฯ ได้อยา่งมีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ 
 

    4.2 การจัดทาํรายงานทางการเงนิ  
            เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการจดัทํารายงานทางการเงินว่ามีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และรักษา

ทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้สญูหายหรือนําไปใช้โดยบคุคลท่ีไม่มีอํานาจหน้าท่ี ป้องกนัการทจุริตและการดําเนินการท่ีผิดปกติ 
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย และปฏิบติัถกูต้องตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง อีกทัง้
เพ่ือให้ผู้ มีสว่นได้เสียมีความเช่ือมัน่ในรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทํา
หน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน การใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมซึ่งถือปฏิบติัโดยสม่ําเสมอและสอดคล้องกบักฎหมาย
และประกาศท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้การสอบทานความถูกต้องและความเพียงพอของรายงานทางการเงิน ในการนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบกําหนดให้มีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครัง้ นอกจากคณะกรรมการยงั
ได้ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ เพ่ือสอบถามและขอความเห็น
จากผู้สอบบญัชีในเร่ืองต่าง ๆ นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทยงัจดัทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
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รายงานทางการเงิน ซึง่ครอบคลมุเร่ืองสําคญัตามข้อพงึปฏิบติัสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์ โดย
แสดงควบคู่กบัรายงานของผู้สอบบญัชีในรายงานประจําปี โดยในปี 2560 บริษัทฯให้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังานดร.
วิรัชแอนด์แอสโซซิเอสท์ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ซึ่งมีความรู้ความชํานาญในวิชาชีพ ไม่มีความขดัแย้งแห่ง
ผลประโยชน์ท่ีจะทําให้ขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลาง และมีคณุสมบติัครบถ้วนตามท่ีกําหนด เพ่ือสร้างความมัน่ใจ
แก่กรรมการและผู้ ถือหุ้นวา่ รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนให้เห็นฐานะทางการเงินและผลการดําเนินการของบริษัทท่ี
ถกูต้องและเช่ือถือได้ในทกุแง่มมุตามความเป็นจริงทกุประการ  
 บริษัทฯไมเ่คยมีประวติัการถกูสัง่ให้แก้ไขงบการเงินโดย ก.ล.ต. และได้เปิดเผยงบการเงินประจําปีและรายไตร
มาสตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุก่อนระยะเวลาครบกําหนด 
 
                    5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในหลายๆด้าน  

ตลอดจนกํากบัดแูลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพิ่ม
มูลค่าสูงสุดให้กับบริษัทและความมั่นคงสูงสุดให้กับผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการมีการประชุมทุกไตรมาสเพ่ือพิจารณาการ
รายงานผลการดําเนินกิจการของฝ่ายบริหาร โดยรายละเอียดของอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ สามารถดไูด้
จากข้อ 8.1 โครงสร้างการจดัการคณะกรรมการบริษัท  
          คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคญัในการกํากบัดแูลตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ 
บริษัท และผลการปฏิบติังานของผู้บริหารระดบัสงูให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้อยา่งเป็นอิสระ 
ข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดให้มีกรรมการไมน้่อยกวา่ 5 คน  ซึง่แตง่ตัง้และถอดถอนโดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยประกอบไปด้วย
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ(ข้อกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท 
ปรากฏอยูใ่นภาคผนวก)  ปัจจบุนัคณะกรรมการของบริษัทมีจํานวน 8 ทา่น ประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร จํานวน  
4 ท่าน กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร จํานวน 4 ท่าน และกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารและมีคณุสมบติัเป็นกรรมการอิสระจํานวน 
4 ท่าน ซึง่คิดเป็นสดัสว่นมากกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททัง้หมด เพ่ือทําหน้าท่ีถ่วงดลุในการออกเสียงพิจารณา
เร่ืองต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท นอกจากนี ้บริษัทได้แต่งตัง้
คณะกรรมการชดุย่อยประกอบด้วย  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน    โดยได้กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดําเนินการของคณะกรรมการ
ดงักลา่วไว้อยา่งชดัเจน 
 
  ภาวะผู้นําและวสัิยทศัน์ 
 คณะกรรมการบริษัทจะกําหนดแผนการประชมุประจําปี และกําหนดวาระการประชมุหลกั 
ในแผนการประชมุ ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมาคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการทบทวนและอนมุติั  วิสยัทศัน์  พนัธกิจ 
กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ ของบริษัทเป็นหัวข้อหลกัท่ีกําหนดไว้ในแผนการประชุมประจําปีของบริษัท  พร้อมทัง้ร่วม
กําหนดตวัชีว้ดัและการตัง้ค่าเป้าหมายของบริษัท    การติดตามผลงานมอบหมายให้ประธานและรองประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร  ทําหน้าท่ีติดตามผลการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ ตลอดจนกําหนดวิธีการในการดําเนินการสําหรับตวัชีว้ดัท่ีไม่
บรรลเุป้าหมายและติดตามผลการดําเนินงานของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด เพ่ือสอบทานให้การดําเนินงานของบริษัท เป็นไป
อยา่งมีประสทิธิภาพและรายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจําอย่างน้อยไตรมาสละครัง้ กรณีท่ี
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มีเร่ืองสําคญัและเร่งด่วนประธานและรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สามารถหารือและขอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท 
โดยไมต้่องรอให้ถงึกําหนดการประชมุท่ีจะมีขึน้ในครัง้ตอ่ไป 
 คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทําหน้าท่ีสอดสอ่ง  ดแูล  อยา่งใกล้ชิด 
โดยมีแผนกตรวจสอบภายในทําหน้าท่ีสอบทานระบบการควบคมุภายในของบริษัท เพ่ือให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน
ท่ีดีและเหมาะสม   รวมถงึการดแูลเพ่ือไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
อยา่งสม่ําเสมอ ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจํา กรณีท่ี
เป็นเร่ืองสําคญัและเร่งดว่นคณะกรรมการตรวจสอบจะนดัหารือนอกแผนการประชมุประจําปีเพ่ือรายงานผลทนัที 
              การบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
ผู้ อํานวยการโรงพยาบาลจดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือทําหน้าท่ีดแูลให้ทกุหน่วยงานดําเนินการบริหารคณุภาพ
และจดัการความเส่ียงให้ครอบคลมุทกุด้านทัว่ทัง้องค์กร โดยกําหนดให้นําเสนอรายงานคณุภาพตามตวัชีว้ดัและความเส่ียง
ทกุไตรมาส นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทยงัมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีสอบทานและประเมินความ
เส่ียงขององค์กร และรายงานผลการบริหารความเส่ียงขององค์กรให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจําทกุปี 
 

  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 บริษัทฯ  มีนโยบายท่ีชดัเจนในการดแูลรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยขัน้ตอนการ
เข้าทํารายการระหว่างกนัของบริษัทฯกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งจะต้องผ่านกระบวนการกลัน่กรองจากฝ่ายบริหารและ
ผ่านการอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท  และในกรณีท่ีมีกรรมการท่ีมีสว่นได้เสียในวาระใดๆ  กรรมการท่านนัน้จะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในวาระดังกล่าว  มีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีทําหน้าท่ีในการสอดส่อง  ดูแลเพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์   
 

   สําหรับการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในนัน้  บริษัทได้มีนโยบายกําหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือ
พนกังานในหน่วยงานท่ีได้รับทราบข้อมลูภายในเปิดเผยข้อมลูแก่บคุคลภายนอก หรือบคุคลท่ีไม่มีหน้าท่ีเก่ียวข้องและไม่ซือ้
ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนและกําหนดให้ผู้บริหารรายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 
รายงานการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
ลําดบั รายช่ือกรรมการ จํานวนหุ้น (หุ้น) จํานวนหุ้น (หุ้น) หมายเหต ุ

ณ 31ธ.ค.2559 ณ 31ธ.ค.2560 เพ่ิมขึน้(ลดลง) ระหว่างปี 

1. นางปัทมา  พรมมาส 6,000,000 6,040,000 40,000  
2. นายลพชยั  แก่นรัตนะ 1,500,000 1,500,000 -  
3. นางพร้อมพรรณ  ศิริพฒัน์ 90,000 90,000 -  
4. นพ.สราวฒิุ  สนธิแก้ว  1,332,000 1,332,000 -  
5. ดร.กมเลศน์  สนัติเวชชกลุ  275,000 275,000 -  
6. ดร.ประวิตร นิลสวุรรณากลุ  NA NA -  
7. นพ.จรูญ  ไชยโรจน์ 700,000 700,000 -  
8. นพ.วิรุณพร  พรหมพงศา 230,000 230,000 -  
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  จริยธรรมทางธุรกจิ 
 บริษัทฯ กําหนดให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ โดยให้ทัง้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดบั ยึดถือปฏิบัติ 
เพ่ือให้บริษัทฯมีการดําเนินงานอย่างถกูต้องตามหลกัจริยธรรม เคารพสิทธิและปฏิบติัต่อผู้ มีส่วนได้สว่นเสียอย่างเสมอภาค 
เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ซึง่ครอบคลมุเร่ืองตา่งๆ ท่ีบริษัทฯให้ความสําคญั   ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้เผยแพร่จริยธรรมทางธุรกิจของ
บริษัท ผา่นทางเว็บไซด์ของบริษัท เพ่ือเป็นช่องทางในการส่ือสารให้กบั กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน หรือบคุคลภายนอก  
ได้รับทราบ 
 ในปี 2560 บริษัทฯ ทบทวน จดัอบรมและทดสอบจริยธรรมทางธุรกิจและแนวปฎิบติัของกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังาน ทัง้นีเ้พ่ือให้พนกังานและผู้บริหารเข้าใจและสามารถปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจได้ ในการอบรมได้จดัทํา
คําอธิบายสําหรับปัญหาท่ีมกัถามบ่อยให้พนกังานและผู้บริหารทราบ เพ่ือให้สามารถปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจ ได้อย่าง
ถกูต้อง  รวมทัง้การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเม่ือพบผู้กระทําผิด  ในการอบรมได้ให้พนกังานและผู้บริหารทกุคนลงนาม
รับทราบ และเก็บไว้ในประวติัพนกังาน เพ่ือให้จริยธรรมทางธุรกิจคงอยู่ต่อไป คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้บรรจจุริยธรรม
ทางธุรกิจอยูใ่นแผนฝึกอบรมประจําปีของพนกังานและผู้บริหารทกุระดบั  
  
  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 
  คณะกรรมการบริษัทมี จํานวน     8 คน ประกอบด้วย 
 คณะกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร      4 คน 
               คณะกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร      4 คน 
 บริษัทฯมีการจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน และ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพ่ือให้การดําเนินงานมีความโปร่งใส  มีประสทิธิภาพ   
  
  การรวมหรือการแยกตาํแหน่ง 

ประธานกรรมการเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของหุ้นทัง้หมด 
ประธานกรรมการไมไ่ด้เป็นบคุคลเดียวกบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ทัง้ 2 ทา่นเป็นตวัแทนจาก 

ผู้ ถือหุ้นใหญ่กลุม่เดียวกนั อยา่งไรก็ตามโครงสร้างของกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมการทัง้หมด ทําให้เกิดการถ่วงดลุและการสอบทานการบริหารงาน 
   
 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทําหน้าท่ีในการคดัเลือกบคุคลท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการ
เสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุและทําหน้าท่ีในการเสนอค่าตอบแทนของกรรมการ  เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 
 
  การประชุมคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัท กําหนดแผนประชมุประจําปี ไว้อยา่งน้อยปีละ 6 ครัง้ มีการประชมุพิเศษเพิ่มตามความ
จําเป็น มีการกําหนดวาระการประชมุลว่งหน้า มีการออกหนงัสือเชิญประชมุพร้อมระเบียบวาระการประชมุ และสง่เอกสาร
ก่อนการประชมุลว่งหน้า 5-7 วนั เพ่ือให้กรรมการได้ศกึษาข้อมลูก่อนการประชมุ บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายเก่ียวกบัจํานวน
องค์ประชมุขัน้ต่ํา ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมการต้องมีกรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการทัง้หมด 
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ในปี 2560 คณะกรรมการไดจ้ดัประชุมทัง้สิน้ 8 ครัง้ มอีตัราการเขา้รว่มประชุมของกรรมการคดิเป็นรอ้ยละ 
100 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

จาํนวนครัง้การ
เข้าร่วมประชุม

ของ
คณะกรรมการ 

อัตราการ
เข้าร่วม
ประชุม 

1. นางปัทมา  พรมมาส ประธานกรรมการ   8/8 100%
2. นายลพชยั  แก่นรัตนะ กรรมการ 8/8 100% 
3. นางพร้อมพรรณ  ศิริพฒัน์ กรรมการ  และประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทน 
8/8 100% 

4. นพ.สราวฒิุ  สนธิแก้ว  กรรมการ  กรรมการบรรษัทภิบาล  และ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

8/8 100% 

5. ดร.กมเลศน์  สนัติเวชชกลุ  กรรมการ  และประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล 

8/8 100% 

6. ดร.ประวิตร นิลสวุรรณากลุ  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  

8/8 100% 

7. นพ.จรูญ  ไชยโรจน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 8/8 100% 
8. นพ.วิรุณพร  พรหมพงศา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  8/8 100% 
 
  คณะอนุกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการย่อย  ขึน้  3 คณะ  ได้แก่  คณะกรรมการตรวจสอบ   
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทัง้นีร้ายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อย และ
ขอบเขตหน้าท่ีตามท่ีปรากฏในข้อ  9.2  คณะกรรมการชดุยอ่ย  
 
  ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน 
 บริษัทตระหนักถึงความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในทัง้ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ได้มีการ
กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีในการดําเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบติังานไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรมีการควบคมุดแูลการใช้
ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์มีการแบ่งแยกหน้าท่ีผู้ปฏิบติังานผู้ ติดตามควบคมุและประเมินผลออกจากกนั เพ่ือเกิด
การถ่วงดลุและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม มีการควบคมุภายในทางด้านการเงิน มีระบบรายงานทางการเงินเสนอ
ผู้บริหารตามสายงานท่ีรับผิดชอบ 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับมอบหมายให้ทําหน้าท่ีในการสอดสอ่งการดําเนินงานของบริษัท และแผนก
ตรวจสอบภายใน ทําหน้าท่ีตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจว่า การปฏิบัติงานหลกัและกิจกรรมทางการเงินสําคัญของบริษัทได้
ดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องกบั
บริษัท(Compliance Control) เพ่ือให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจึงกําหนดให้รายงานผลโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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 การบริหารความเส่ียง 
 บริษัทฯให้ความสําคญักบัการบริหารความเส่ียงเป็นอยา่งมาก ได้มีการจดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ทําหน้าท่ีค้นหา ประเมิน และหามาตรการป้องกนัความเส่ียงของการดําเนินกิจการ ตลอดจนมีการติดตามกํากบัดแูลและ
รายงานผลให้ประธาน รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบ
ตอ่ไป 

      คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนกับฝ่ายบริหารในเร่ืองนโยบายการ
บริหารความเส่ียง การปฏิบติัตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความเส่ียงของบริษัท และให้นําเสนอรายงานเร่ืองการ
บริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุปี เพ่ือพิจารณาความเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียงและ
ประสทิธิผลของการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้สามารถปรับเปล่ียนกลยทุธ์ แผนงาน และวิธีการบริหารจดัการ  

 
         บริษัทได้กําหนดแนวทางในการบริหารความเส่ียงทัง้องค์กร ดงันี ้ 

 จดัให้มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบด้วยผู้บริหารของแต่ละฝ่าย ร่วมกนักําหนดนโยบายและ
ติดตามการบริหารความเส่ียงของบริษัทอย่างใกล้ชิด ติดตามและประเมินผลการบริหารความเส่ียงเพ่ือ
นําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้จดัให้มีคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงเพ่ือกําหนดนโยบายและดแูลการบริหารความเส่ียง 

 จดัให้งานบริหารความเส่ียงอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย และจัดทําบญัชีความเสี่ยงในงานให้
เช่ือมโยงบญัชีความเส่ียงองค์กร  

 สง่เสริมและกระตุ้นให้มีการบริหารความเส่ียงเป็นวฒันธรรมองค์กร โดยให้ทกุคนตระหนกัถึงความสําคญั
ของการบริหารความเส่ียง  

 
การควบคุมการทุจริต  

คณะกรรมการบริษัทเลง็เห็นว่า การทจุริตเป็นความเส่ียงท่ีสําคญัขององค์กร จึงได้กําหนดมาตรการในการควบคมุการ
ทจุริต ดงันี ้ 

 มาตรการป้องกนั มีการจดัผงัองค์กรให้เหมาะสมกบัการควบคมุและการบริหารธุรกิจ มีคณะกรรมการตรวจสอบ
และแผนกตรวจสอบภายในทําหน้าท่ีสอบทานและประเมินระบบการควบคมุภายใน และคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง เพ่ือทําหน้าท่ีกํากบัให้ทกุหน่วยงานมีการบริหารความเส่ียงอย่างเหมาะสม กําหนดให้มีจริยธรรมธุรกิจ  
และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและสง่เสริมให้มีการปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด  รวมทัง้
กําหนดให้มีระบบการแจ้งเบาะแสเม่ือพบปัญหา ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดการแก้ไขและปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง 

 การดําเนินการตรวจสอบ มีคณะกรรมการตรวจสอบและแผนกตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระจากผู้บริหารระดบัสงู 
ทําหน้าท่ีตรวจสอบ สอบทานและประเมินความเส่ียงขององค์กร และการดําเนินการของคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง เพ่ือให้องค์กรมีระบบการควบคมุภายในท่ีดีและป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้รวมถึงความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดการทจุริต  

 การให้ความเป็นธรรม ได้กําหนดวิธีการแจ้งเบาะแสและการดําเนินการ ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถกู
กลา่วหา และการคุ้มครองอยา่งเหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแส  
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การประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบติังานตนเองทัง้รายบุคคลและรายคณะเป็นประจําทกุปี เพ่ือให้

ทราบผลงานและปัญหาในช่วงปีท่ีผา่นมา เพ่ือการปรับปรุงการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัท  
ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผลของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแบบ

ประเมินตนเองนีแ้บง่เป็น 2 สว่น ได้แก่ แบบประเมินรายคณะกรรมการและรายบคุคล ทัง้นีเ้กณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อย
ละจากคะแนนเตม็ในแตล่ะข้อ โดยหากคะแนนมากกว่าร้อยละ 90 = ดีเย่ียม คะแนนซึง่อยู่ในช่วงระหว่างมากกว่าร้อยละ 85 
= ดีมาก มากกวา่ร้อยละ 75 = ดี มากกวา่ร้อยละ 55= พอใช้ และต่ํากวา่ร้อยละ 55 = ควรปรับปรุง ซึง่สรุปผลได้ ดงันี ้ 

 
การประเมนิคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ  
แบบประเมินคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมแบง่การประเมินเป็น 6 หวัข้อได้แก่ 
(1) บทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยการจดัการความเส่ียง การควบคมุ

ภายใน หน้าท่ีทางกฎหมายและจริยธรรม และการติดตามผลการดําเนินงาน  
 (2) โครงสร้าง องค์ประกอบ และความเป็นอิสระของกรรมการ  
 (3) การกําหนดวาระการประชมุ และการมีสว่นร่วมของกรรมการ  
(4) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายบริหาร  
(5) การประเมินผลและคา่ตอบแทนคณะกรรมการ  
(6) การประเมินผลและค่าตอบแทน รวมถึงแผนสืบทอดตําแหน่งของฝ่ายบริหาร ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่า 
คณะกรรมการบริษัทปฏิบติัหน้าท่ี ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจของ 

บริษัท มีสว่นสําคญัในการกําหนดนโยบาย วิสยัทศัน์ และแผนธุรกิจและงบประมาณประจําปี โครงสร้างและองค์ประกอบ
คณะกรรมการมีความเหมาะสม การจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพ โดยมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 97 อยู่ใน
เกณฑ์ดีเย่ียม ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ควรกําหนดแผนงานเพ่ือปรับปรุงการรายงานเหตกุารณ์สําคญั ปัญหาหรือ
อปุสรรคท่ีอาจจะทําให้การดําเนินงานของบริษัทไม่เป็นตามเป้าหมายให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างทนัท่วงที รวมทัง้
ปรับปรุงแผนการพฒันากรรมการ และการพฒันาและสืบทอดงานผู้บริหารให้มีความครอบคลมุและสมบรูณ์มากขึน้  
 
 การประเมนิกรรมการรายบุคคล 

แบบประเมินตนเองรายบคุคลของกรรมการแบง่การประเมินเป็น 5 หวัข้อ ได้แก่  
(1) ความคิดเชิงกลยทุธ์ การกํากบัดแูลกิจการ  
(2) ความรู้ความสามารถในธุรกิจและความสามารถสว่นบคุคล  
(3) ความเป็นอิสระ  
(4) การเตรียมความพร้อมในฐานะกรรมการ  
(5) การพฒันาตนเองของคณะกรรมการ  
ผลการประเมินรายบคุคลพบวา่คะแนนสว่นใหญ่สงูกวา่ร้อยละ  95  จงึสรุปผล การประเมินได้ว่า กรรมการมี

คณุสมบติัและได้ปฏิบติัภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบอยา่งดีเย่ียมและเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบติัท่ีดีของกรรมการ  
 
 
 
 



 116 

การประเมนิคณะกรรมการชุดย่อย  
ในปี 2560 คณะกรรมการริเร่ิมให้มีการประเมินผลคณะกรรมการชดุย่อยอ่ืนๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   การประเมินผลของคณะกรรมการชดุย่อย
ดงักล่าวเป็นการประเมินโดยตนเอง โดยแบบประเมินผลท่ีจดัทําขึน้สอดคล้องกบัหลกัการกากบัดแูลกิจการท่ีดีและหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตล่ะชดุ ซึง่ครอบคลมุ 4 หวัข้อ ได้แก่  

(1) โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการชดุยอ่ย  
(2) บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบ  
(3) การประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย  
(4) การทําหน้าท่ีกรรมการ  
ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล   คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน  มีองค์ประกอบท่ีเหมาะสม และปฏิบติัหน้าท่ีได้ครบถ้วนตามกฎบตัรท่ีบริษัทกําหนด โดยมีคะแนน
เฉล่ีย ดงันี ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ                        ร้อยละ 100  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน    ร้อยละ   96 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล      ร้อยละ   96  

สําหรับการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้จัดทําเป็นประจําทกุปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบใช้วิธีการประเมินตนเองทัง้คณะ โดยใช้แบบประเมินตามคูมื่อคณะกรรมการตรวจสอบของ ก.ล.ต. ซึง่แบง่เป็น  
2 สว่น คือ 1) การทําหน้าท่ีโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ และ 
                2) การปฏิบติัหน้าท่ีเฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ  

จากผลการประเมินในปี 2560 ไม่มีคําถามในแบบประเมินในข้อใดท่ีมีคําตอบว่า “ไม่ใช่” หรือ “ไม่ได้ทํา” และได้
รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2560 นี ้ต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบใน
การประชมุครัง้ท่ี  2/2561 วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์  2561 ซึง่ผลการประเมินสรุปได้ว่า องค์ประกอบ คณุสมบติั และการปฏิบติั
หน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ท่ีสอดคล้องกบัแนวทางปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพย์ แนวทางปฏิบติัท่ีดีของ
สากล และครบถ้วนสอดคล้องกับภารกิจท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามท่ีกําหนดไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
การประเมนิผลงานกรรมการและผู้บริหาร  

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารทัง้หมดเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบติังานประจําปี
ของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งเป็นการประเมินโดยเปรียบเทียบกับความสําเร็จของเป้าหมายในระดับบริษัท และ
ความสามารถในระดบับคุคล โดยมีปัจจยัในการพิจารณาประกอบด้วย  

 ตวัชีว้ดัคณุภาพได้แก่ ความเป็นผู้ นํา ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ การบริหารความเส่ียงและการ
ควบคมุภายใน การบริหารทรัพยากรมนษุย์ การกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ  

 ความสําเร็จขององค์กรพิจารณาจากดชันีวดัความสําเร็จขององค์กร  

 ความสามารถในการพฒันาธุรกิจให้ดีขึน้  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผู้ให้ความเหน็ชอบผลประเมินการปฏิบติังานของผู้บริหาร 

ระดบักรรมการและผู้บริหาร โดยพิจารณาจากความสําเร็จเทียบกบัเป้าหมายการปฏิบติังานประจําปีของผู้บริหารแต่ละคน 
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การปฐมนิเทศกรรมการ (Director Orientation) 
 สําหรับกรรมการท่ีเข้ารับตําแหน่งใหม่ในคณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการปฐมนิเทศ เพ่ือให้กรรมการใหม่
ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง เช่น โครงสร้างทนุ ผู้ ถือหุ้น โครงสร้างการจดัการองค์กร ผลการ
ดําเนินงาน ข้อมลูระบบตา่งๆ ท่ีใช้งานภายใน  รวมทัง้กฎหมาย กฎเกณฑ์ตา่งๆ หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จริยธรรมธุรกิจ
และจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ และนโยบายต่างๆซึ่งเป็นข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์สําหรับการเป็นกรรมการ 
ให้กบักรรมการ ทัง้นีใ้นปี 2560 บริษัทไมมี่กรรมการใหม ่
  
การพัฒนากรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูให้ความสําคญัตอ่การเข้าร่วมอบรมสมัมนาหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบั
การพฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการอย่างสม่ําเสมอ โดยกรรมการส่วนใหญ่มีประวติัได้เข้ารับการ
อบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว โดยให้การสนบัสนนุและดําเนินการให้กรรมการพิจารณา
เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย และสถาบนัอ่ืนๆ ในทกุหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง
ตลอดปี เพ่ือนําความรู้และประสบการณ์มาพฒันาองค์กรตอ่ไป 
  

 

แผนพัฒนาและสืบทอดงานตาํแหน่งกรรมการและผู้บริหาร  
คณะกรรมการบริษัท ให้ความสําคัญต่อการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร โดยมีโครงการพัฒนาความรู้

ความสามารถและทักษะให้เหมาะสมกับหน้าท่ีอย่างต่อเน่ือง เพ่ือส่งเสริมการพัฒนากรรมการและผู้ บริหาร ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการอบรมในหลักสูตร Director Certification 
Program(DCP) และหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD)   

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์เป็นผู้บริหารของบริษัท โดยการแต่งตัง้ผู้บริหารเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบบริษัท 
สว่นกรรมการบริษัทต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัท และเสนออนมุติัผา่นท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  

ในการวางแผนสืบทอดตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารนัน้ คณะกรรมการได้มีการวางแผนเพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมทนัทีท่ีกรรมการหรือผู้บริหารระดบัสงูตําแหน่งนัน้ๆเกษียณอายหุรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ เพ่ือให้การบริหารงาน
ของบริษัทสามารถดําเนินไปได้อยา่งตอ่เน่ืองและพฒันาอยา่งยัง่ยืน  

 

 รายงานของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงาน
ประจําปี งบการเงินได้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสม
และถือปฏิบติัสม่ําเสมอ มีการเปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
 คณะกรรมการได้จัดให้มีการควบคุมภายในเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง 
ครบถ้วนและเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพ่ือให้ทราบจุดอ่อน เพ่ือป้องกันการดําเนินการท่ีผิดปกติอย่างมี
สาระสําคญั 
 คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็น
ผู้ ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายในความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้แสดงไว้ในรายงานประจําปีแล้ว 
 คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคมุภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีสามารถสร้างความ
เช่ือมัน่และความเช่ือถือได้ของงบการเงินของบริษัท 
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9.2 โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย  
 
      
  

 

 

 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ในปี 2560 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน  3  คน  ดงันี ้

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
จาํนวนครัง้
การประชุม

คณะกรรมการ 

การเข้าร่วม
การเข้า
ประชุม

คณะกรรมการ 
1. ดร.ประวิตร นิลสวุรรณากลุ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

(กรรมการอิสระ) 
5 5 

2. นพ.จรูญ  ไชยโรจน์ กรรมการตรวจสอบ  
(กรรมการอิสระ) 

5 5 

3. นพ.วิรุณพร  พรหมพงศา กรรมการตรวจสอบ  
(กรรมการอิสระ)                        

5 5 

 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลือกให้ นางสาวสรีุย์ ศงักรพานิช    ดํารงตําแหน่งเลขานกุารคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ทัง้นีไ้ด้เสนอคณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้   นางสาวสรีุย์ ศงักรพานิช    ดํารงตําแหน่งเลขานกุารคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือทําหน้าท่ีดแูลและจดัการการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง้จดัทํารายงานการประชมุ
คณะกรรมการตรวจสอบ  และจดัเก็บเอกสารตามท่ีกฎหมายกําหนด  นอกจากนี ้ ยงัช่วยให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เก่ียวกบักฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

 
วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบทา่นใดพ้นจากตําแหน่งก่อน
ครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจะเลือกผู้ ดํารงตําแหน่งแทนโดยเร็ว และผู้ ดํารงตําแหน่งแทนจะอยูใ่นตําแหน่งได้ตามระยะเวลาท่ี
เหลืออยูข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุปมีรายละเอียดดงันี ้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้อง และเปิดเผยอยา่งเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม และ 

มีประสทิธิผล  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน  

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
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3.  พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้การพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง และ

ให้ความดีความชอบหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ 

       ตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

5. พิจารณาคดัเลือกเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี  

      รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 6.  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม 

      กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผล  

      และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

 7.  จดัทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท 

 8.  ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 

        ตรวจสอบ 

 9.  ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุปี  โดยประเมินการ 

      ปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทัง้คณะและ ประเมินตนเองเป็นรายบคุคล 
 

 คณะกรรมการบรรษัทภบิาล 
 ในปี 2560 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  มีกรรมการ จํานวน  2  คน   ดงันี ้

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
จาํนวนครัง้
การประชุม

คณะกรรมการ 

การเข้าร่วม
การเข้า
ประชุม

คณะกรรมการ 
1.  ดร.กมเลศน์  สนัติเวชชกลุ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  

(กรรมการ) 
2 2 

2.  นายแพทย์สราวฒิุ  สนธิแก้ว กรรมการบรรษัทภิบาล 
(กรรมการ) 

2 2 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภบิาล 
1.    กําหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทเพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
2.    เสนอแนะแนวปฏิบติัด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทตอ่คณะกรรมการบริษัท พร้อมทัง้ให้คําแนะนํา 
       แก่คณะกรรมการบริษัทในเร่ืองเก่ียวกบับรรษัทภิบาล 
3.    ติดตามดแูลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายด้าน 
       บรรษัทภิบาลของบริษัท 
4.    พิจารณาทบทวนแนวปฏิบติัด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทให้เหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจและ 
       สอดคล้องกบัแนวปฏิบติัในระดบัสากล และเสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้มีพิจารณา 
       ปรับปรุงให้ทนัสมยัอยา่งตอ่เน่ือง 
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5.   พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทรวมทัง้การมีผลประโยชน์ขดัแย้งท่ีอาจ 
      เกิดขึน้ในการปฏิบติัหน้าท่ี 
6.   ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เป็นประจําทกุปี โดยประเมินการ 
      ปฏิบติังานโดยรวมทัง้คณะและประเมินตนเองเป็นรายบคุคล 
 

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน มีกรรมการ 2  คน  ดงันี ้

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
จาํนวนครัง้
การประชุม

คณะกรรมการ 

การเข้าร่วม
การเข้า
ประชุม

คณะกรรมการ 
1.  นางพร้อมพรรณ  ศิริพฒัน์ ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 
(กรรมการอิสระ) 

2 2 

2.  นายแพทย์สราวฒิุ  สนธิแก้ว กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน  (กรรมการ) 

2 2 

 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
1. พิจารณารายช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท  กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการอ่ืน

เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  เพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
2. พิจารณากลัน่กรองผู้ ท่ีเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน่งประธาน/รองประธานและกรรมการอ่ืน  ในกรณีท่ีมี

ตําแหน่งวา่ง   
3. พิจารณาแตง่ตัง้  โยกย้าย  ถอดถอนพนกังานระดบับริหารของบริษัท 
4. เสนอแผนสืบทอดตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนมุติั 
5. กําหนดวิธีการและหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 
6. พิจารณาแนวทางการกําหนดคา่ตอบแทนสําหรับกรรมการ  และคณะกรรมการ  คา่เบีย้ประชมุ  

                        สวสัดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือ 
           หุ้น 

7. กําหนดวิธีการและหลกัเกณฑ์การกําหนดคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการท่ีเป็นธรรมและ      สมเหตสุมผล  และ
นําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติั 

8. ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน โดยประเมินการปฏิบติังาน
โดยรวมทัง้คณะและประเมินตนเองเป็นรายบคุคล 
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9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 (1) การสรรหากรรมการ 
       ในการแต่งตัง้กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
พิจารณาคดัเลือกและกลัน่กรองบุคคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมตามข้อบงัคบัของบริษัท และเป็นผู้ เสนอช่ือผู้ ท่ีมีคณุสมบติั
เหมาะสม เพ่ือให้ได้กรรมการมืออาชีพ มีความหลากหลาย  และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือขอความ
เห็นชอบจากกรรมการ จากนัน้จะนําเสนอรายช่ือกรรมการดังกล่าวต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ เลือกตัง้กรรมการตาม
หลกัเกณฑ์ตอ่ไป 
      ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาลกัษณะการประกอบธุรกิจ และแผนใน
อนาคตจึงได้กําหนดคณุสมบติัของกรรมการ โดยต้องเป็นผู้ มีความรู้ในเร่ืองธุรกิจ  และมีประสบการณ์ในเร่ืองดงักลา่วอย่าง
น้อย 5 ปี  และเปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอช่ือกรรมการท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสม นอกจากนีย้งั
พิจารณากรรมการท่ีจะเสนอช่ือเพิ่มเติมจากทําเนียบกรรมการของบริษัท 
 (2) การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด  
      ในการสรรหาผู้มาดํารงตําแหน่ง ผู้บริหารระดบัสงูสดุ (เช่น ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร) 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาเบือ้งต้น ในการกลัน่กรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทและเข้าใจ
ในธุรกิจได้ และนําเสนอตอ่ตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั 
 
9.4 การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
  - ไม่มี- 
 
9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 บริษัทฯ มีการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยได้กําหนดไว้เป็นลายลกัษณ์
อกัษรใน จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน ซึ่งต้องลงนามรับทราบตัง้แต่แรกเข้าทํางาน 
โดยสรุปนโยบายสําคญัดงันี ้
 บริษัทฯ ได้กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานลงนามรับทราบถึงประกาศท่ีเก่ียวข้องของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีกําหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าท่ีรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ ต่อ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 
วนั นับจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบ เพ่ือจัดทําบันทึกการ
เปล่ียนแปลงและสรุปจํานวนหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล  เพ่ือนําเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัท
รับทราบในการประชมุครัง้ถ้ดไป นอกจากนัน้ ยงัได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามข้อกําหนดดงักลา่วด้วย 
 บริษัทฯ มีข้อกําหนดห้ามนําข้อมลูงบการเงิน หรือข้อมลูอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทท่ีทราบ 
เปิดเผยแก่บคุคลภายนอกหรือผู้ ท่ีมิได้มีสว่นเก่ียวข้อง และห้ามทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในช่วง 
2 สปัดาห์ ก่อนท่ีข้อมลูงบการเงินหรือข้อมลูอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธรณชน  และ
ต้องไมซื่อ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทจนกวา่จะพ้นระยะเวลา 24 ชัว่โมง นบัแตไ่ด้มีการเปิดเผยข้อมลูสูส่าธารณะทัง้หมดแล้ว   
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9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
               คา่ตอบแทนท่ีบริษัทฯ  จ่ายให้ผู้สอบบญัชี บริษัท สํานกังานดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอสท์   จํากดั โดยแยกเป็น 
 

รายการ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
คา่สอบบญัชี 435,000 415,000 370,000 
คา่สอบทานงบการเงิน (3 ไตรมาส) 460,000 420,000 390,000 

รวม 895,000 835,000 760,000 
 

(2)  ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) 
   - ไม่มี - 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม(Corporate Social Responsibilities : CSR) 
10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 

คณะกรรมการบริษัท ฯ มีนโยบายให้ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
 สิ่งแวดล้อม และกลุม่ผู้ มีสว่นได้เสีย(Stakeholders) ตามหลกั 8 ข้อ และถือเป็นหนึ่งในกลยทุธ์หลกัขององค์กร ทัง้นีไ้ด้ระบุ
ไว้ในวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยมองค์กร  จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct ) และแนวทางปฏิบติัของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนกังานของบริษัท  เพ่ือยดึถือเป็นแนวทางปฏิบติั อยา่งเคร่งครัด  เพ่ือนําไปสูค่วามยัง่ยืนของบริษัทฯ  

 
10.2 การดาํเนินงานและการจัดทาํรายงาน : 
(1) กระบวนการจัดทาํรายงาน 

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบติัและตระหนกัถงึความรับผิดชอบท่ีพงึมีตอ่สงัคมและชมุชมจนถือเสมือนเป็น 
ภารกิจหลกัท่ีจะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาสงัคมและชมุชนสว่นรวม 
  แนวทางปฏิบติั 

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานพงึมีสว่นร่วม รวมทัง้จดัให้มีกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ในการ
พฒันาและบริการสงัคมและชมุชน  

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ดําเนินกิจกรรมเพ่ือร่วมสร้างสรรค์สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อมอยา่ง
สม่ําเสมอ  

3. ป้องกนัอบุติัเหต ุและควบคมุการปลอ่ยของเสียให้อยูใ่นระดบัท่ีอยูใ่นเกณฑ์คา่มาตรฐานท่ียอมรับได้ 
4. ตอบสนองอยา่งรวดเร็วและอยา่งมีประสทิธิภาพตอ่เหตกุารณ์ท่ีมีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมและชมุชน  

อนัเน่ืองมาจากการดําเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเตม็ท่ีกบัเจ้าหน้าท่ีภาครัฐและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  

 
(2) การดาํเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ ตามแนวทางเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อ

สังคม 8 ข้อ ดังนี ้
(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
      บริษัทฯ ได้มีการกําหนดวิธีปฎิบติัเก่ียวกบัการในการจดัซือ้ จดัจ้าง สนิค้าประเภทตา่ง ๆ รวมถงึ   

 อปุกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทย์ไว้อยา่งชดัเจน และมีการกําหนดมาตรฐานของหนงัสือ สญัญาให้เกิดความเป็น 
 ธรรมในการเจรจาตอ่รอง และการร่างหนงัสือสญัญาอยา่งถกูต้อง  โดยมีหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีดแูล  ควบคมุและ 
 จดัเก็บสญัญาเป็นการเฉพาะ   นอกจากนีย้งัมีนโยบายการประเมินผลและกําหนดมาตรฐานผลติภณัฑ์ เพ่ือใช้เป็น 
 แนวทางในการประเมินคณุภาพและความพงึพอใจสําหรับผลติภนัฑ์ทัว่ไปและผลติภณัฑ์ทางการแพทย์ โดย 
 คํานงึถงึผลประโยชน์สงูสดุของผู้ รับบริการ  ในปีท่ีผา่นบริษัทได้เชิญคูค้่า พนัธมิตรและเจ้าหนี ้มาร่วมรับทราบ  
 จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่รวมทัง้ได้เผยแพร่จริยธรรมทางธุรกิจ 
 และนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ผา่นทางเวบ็ไซด์ของบริษัท เพ่ือให้คูค้่าพนัธมิตร  และเจ้าหนีต้า่งๆท่ีเข้า มาทํา 
 ธุรกิจกบับริษัทฯ เกิดความเข้าใจและมัน่ใจวา่จะได้รับความเป็นธรรม  
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(2) การต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
บริษัทฯ กําหนดนโยบายในการดําเนินการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ รวมถงึแนวทางปฏิบติัเป็นลาย 

 ลกัษณ์อกัษร ซึง่ได้ผา่นการอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 และนําสูก่ารปฏิบติัโดย 
 การอบรมกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนทกุระดบั และทดสอบความรู้ความเข้าใจ สําหรับพนกังานและ 
 ผู้บริหารท่ีเข้าใหม ่ถือเป็นหนึง่ในหวัข้อหลกัในการปฐมนิเทศ นอกจากนีเ้พ่ือให้นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่คงอยู ่
 อยา่งตอ่เน่ือง บริษัทฯ กําหนดให้อยูใ่นแผนการฝึกอบรมประจําปีของพนกังานและผู้บริหาร รวมถงึการจดัทําเป็นส่ือ 
 การสอนไว้ในองค์ความรู้รวมของบริษัท เพ่ือให้พนกังานสามารถเข้าไปศกึษาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทางเวบ็ไซด์ของ 
 บริษัท 

              ในปี 2557  ท่ีบริษัทได้สดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกบัโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทจุริตโดยได้ร่วมให้สตัยาบรรณเพ่ือรับทราบข้อตกลงตามคําประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วม
ดงักลา่วในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ทําให้ได้รับผลการประเมินอยูร่ะดบัท่ี 1   

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้พฒันาและนํานโยบายสูก่ารปฏิบติัตามแนวทางท่ีบริษัท 
 กําหนด และดําเนินการประเมินความเส่ียงของธุรกิจวา่การดําเนินงานของบริษัทท่ีมีความเส่ียงตอ่การคอร์รัปชัน่ มี 
 การส่ือสารและฝึกอบรมแก่พนกังานทกุระดบัเพ่ือให้ความรู้เก่ียวนโยบายและแนวทางปฏิบติัในการตอ่ต้าน 
 คอร์รัปชัน่  รวมทัง้การดแูลให้มีการดําเนินการตามนโยบายและมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายโดย 
 คณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยเป็นประจําทกุปี ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะพฒันาปรับปรุงเพิ่มระดบั  
 Anti-Corruption  อยา่งตอ่เน่ือง  จากการเข้าร่วมกบัโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการ 
 ทจุริต ทางสถาบนัไทยพฒัน์ร่วมกบัสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์(ก.ล.ต.)เป็น 
 ผู้ ดําเนินการโครงการประเมินการดําเนินการเพ่ือความยัง่ยืนเร่ือง Anti-Corruption Progress Indicators ของ 
 บริษัทจดทะเบียนไทยประจําปี 2558 สง่ผลให้ในปี 2558 บริษัทได้รับผลประเมิน อยูร่ะดบัท่ี 3  ( Established )   

  ในปี 2559 บริษัทได้ย่ืนแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น วันท่ี 2 
ธันวาคม 2559 เพ่ือขอรับประกาศนียบตัรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัฯจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติั
ในการตอ่ต้านการทจุริตในภาคเอกชนไทย  ขณะนีส้ถาบนั IOD อยูร่ะหวา่งการตรวจสอบ 
  ในปี 2560  คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต   
พิจารณาวา่บริษัทยงัไมผ่า่นการรับรอง   อยา่งไรก็ดีในปี  2561  ทางบริษัทจะประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ
แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (CAC)  ตอ่ไป 

 
(3) การเคารพสทิธิมนุษยชน 

       บริษัทฯ ได้นําปฏิญญาสากลกําหนดแนวทางปฏิบติัไว้ในจริยธรรมธุรกิจ  ให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ  และข้อบงัคบัของทางราชการท่ีเก่ียวข้อง และจริยธรรม
กบัการดําเนินธุรกิจ รวมทัง้ระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท เคารพต่อวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและยดึหลกั
สทิธิมนษุยชนสากล ในการดําเนินธุรกิจ   

 
 
 
 
 



 126 

(4) การปฏบัิตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม  

 บริษัทฯ ปฏิบติัต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานบนพืน้ฐานของศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์ 
และให้ความเคารพตอ่สทิธิหน้าท่ีสว่นบคุคล  

 บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัคณุคา่ของพนกังาน สง่เสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 
 พฒันาความรู้ความสามารถ มีคณุธรรม มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม  

 บริษัทฯ จดัให้มีสภาพแวดล้อมการทํางานท่ีปลอดภยั และปฏิบติัตอ่พนกังานทกุคนโดยเสมอ 
 ภาค     

 บริษัทฯ จดัให้มีสภาพการจ้างงานท่ียติุธรรม ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม ตามความรู้  ความ 
สามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบติังานของพนกังานแตล่ะคน มีโอกาสก้าวหน้าในบริษัทฯ อยา่งเป็นธรรม  

 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนกังานแสดงความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากพนกังานทกุระดบั 
 อยา่งเทา่เทียมและเสมอภาค  

 บริษัทฯ รักษาข้อมลูสว่นบคุคลของ กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน การเปิดเผยหรือการถ่าย 
โอนข้อมลูสว่นตวัของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานสูส่าธารณะจะทําได้ตอ่เม่ือได้รับความเห็นชอบจากกรรมการ 
ผู้บริหารและพนกังานผู้นัน้ เว้นแตไ่ด้กระทําไปตามระเบียบของบริษัทฯหรือตามกฎหมาย 

 มีการพฒันาบคุลากรให้สอดคล้องกบัทิศทางองค์กร รวมทัง้มีการกําหนดเส้นทางการเติบโต 
 (Career Path) และแผนสืบทอดตําแหน่งงาน (Succession Plan) ในตําแหน่งงานท่ีสําคญั   สร้างเสริม
บรรยากาศท่ีดีในการทํางานเพ่ือให้เกิดขวญัและกําลงัใจในการทํางานของพนกังาน 
 

(5)  ความรับผิดชอบต่อลูกค้า   
       บริษัทฯ มุ่งตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า ส่งมอบบริการท่ีดีมีคุณภาพ 

และความปลอดภยั ควบคู่กบัการพฒันาระบบคณุภาพมาตรฐานสากล โดยยึดค่านิยมองค์กร ลกูค้าเป็นศนูย์กลาง 
(Customer Centric) อาทิเช่น ระบบคณุภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI , ระบบคณุภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA , 
มาตรฐานคณุภาพห้องปฏิบติัการทางการแพทย์ (ISO 15189 : 2007) และมาตรฐานระบบคณุภาพอาหารสําหรับ
ผู้ ป่วย GMP/HACCP โดยนําระบบคุณภาพดงักล่าวข้างต้นมาพัฒนากระบวนการให้บริการ นอกจากนีบ้ริษัทฯ  มี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากผู้ รับบริการเก่ียวกับคุณภาพและบริการ พร้อมตอบสนองและ
ดําเนินการอย่างรวดเร็ว  ทัง้นีไ้ด้นําข้อเสนอแนะท่ีได้รับมาเพ่ือวางแผน พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการอย่าง
ตอ่เน่ือง  
 

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  
         บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะดําเนินธุรกิจ ด้วยความปลอดภยัและคํานงึถงึผลกระทบด้านอาชีวอนามยั 

และสิง่แวดล้อม  กําหนดให้มีระบบการจดัการในระดบัสากล  ให้ความสําคญัและปฏิบติัตามกฎหมาย  นโยบาย 
มาตรฐาน  และข้อกําหนดทางด้านความปลอดภยั  อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อมในแตล่ะพืน้ท่ีของบริษัท   

       การอนรัุกษ์การใช้พลงังานโดยกําหนดเป็นนโยบายด้านการจดัการพลงังาน ส่ือสารให้พนกังาน 
 ทกุระดบัทราบ และปฏิบติัตามมาตรการอนรัุกษ์พลงังานท่ีโรงพยาบาลกําหนด นอกจากนีย้งัได้เข้าร่วมโครงการ 
 พฒันาตอ่ยอดการดําเนินการจดัการพลงังานตามกฎหมายประเทศไทย  กบักรมพฒันาพลงังานทดแทนและ 
 อนรัุกษ์พลงังาน ไปสูร่ะบบการจดัการพลงังานในระดบัสากล (ISO 50001)  ซึง่เป็นโรงพยาบาลและสถาน 
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 ประกอบการแหง่แรกในประเทศไทย ท่ีสามารถดําเนินการพฒันาการจดัการพลงังานจนประสบผลสําเร็จ ได้รับการ 
 รับรองมาตรฐานการจดัการพลงังาน (ISO 50001)   

                  การควบคมุดแูลด้านความปลอดภยัและด้านสิง่แวดล้อม บริษัทฯ ได้ปฏิบติัตามกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูลรักษาสิง่แวดล้อม อาทิ กฎกระทรวงวา่ด้วยการกําจดัมลูฝอยติดเชือ้ พ.ศ. 2545 
สว่นวิศวกรรมสิง่แวดล้อม สํานกังานอนามยัสิง่แวดล้อม กรมอนามยักระทรวงสาธารณสขุ, ข้อบญัญติั 
กรุงเทพมหานคร เร่ืองการเก็บ ขน และกําจดัสิง่ปฏิกลูหรือมลูฝอย พ.ศ. 2544 จากราชกิจจานเุบกษา 11 มีนาคม  
2545, พระราชบญัญติัสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อม พ.ศ. 2535, ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดล้อม เร่ืองกําหนดประเภทอาคารเป็นแหลง่กําเนิดมลพิษท่ีจะต้องถกูควบคมุการปลอ่ยนํา้เสียลงสูแ่หลง่ 
นํา้สาธารณะหรือออกสูส่ิง่แวดล้อม  

ในปี 2560  บริษัทฯ มีการตรวจวิเคราะห์คา่นํา้ระบบบําบดันํา้เสีย  โดยห้องปฏิบติัการกรมอนามยั 
 กระทรวงสาธารณสขุ และบริษัท  ALS Laboratory Group. Co., Ltd. ผลการตรวจวิเคราะห์คา่นํา้ระบบบําบดันํา้เสีย   
อยูใ่นเกณฑ์คา่มาตรฐานท่ีกําหนด   

 
(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

       บริษัทฯ ถือเป็นสมาชิกหนึง่ในสงัคม ให้ความสําคญัในการมีสว่นร่วมและสร้างความสมัพนัธ์อนัดี 
ให้เกิดขึน้ระหว่างบริษัทฯและสงัคม บนพืน้ฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม นําไปสู่การพฒันาสงัคมอย่าง
ยัง่ยืน  โดยจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ในการพฒันาและบริการสงัคมและชุมชนกิจกรรมเพ่ือร่วม
สร้างสรรค์สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมอย่างสม่ําเสมอและตอบสนองอย่างรวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพต่อ
เหตกุารณ์ท่ีมีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมและชมุชน  

ในปี 2560 บริษัทฯ  ได้จดักิจกรรมเพ่ือประโยชน์ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม อนั เน่ืองมาจากการ 
ดําเนินงานของบริษัท  โดยให้ความร่วมมืออยา่งเตม็ท่ีกบัเจ้าหน้าท่ีภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ( ดรูายละเอียด 
ข้อ 10.4) 

 
(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาํเนินงานที่มีความ 

รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 
                       - ไมมี่ – 

 
10.3 การดาํเนินธุรกจิที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม(ถ้ามี) 

    -ไมมี่-  
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10.4 กจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
                  โครงการส่งเสริมสุขภาพ 

1. โครงการ Health Promotion 

 โครงการคณุแม่คณุภาพ  เป็นการบรรยายเพ่ือให้ความรู้แก่คณุแมต่ัง้ครรภ์ และเตรียม
ความพร้อมในการดแูลลกูน้อยในครรภ์อยา่งมีคณุภาพ ซึง่โรงพยาบาลจดักิจกรรมอยา่ง
ตอ่เน่ือง เป็นประจําทกุเดือน 

 บรรยายให้ความรู้เก่ียวกบัไข้เลือดออก เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และป้องกนั ตวัเอง 
และคนในครอบครัวให้หา่งไกลจากไข้เลือดออก  ทัง้ในโรงพยาบาล ห้างสรรพสนิค้า และ
ชมุชนใกล้เคียง      

 ให้ความรู้เร่ืองวคัซีนไข้หวดัใหญ่ เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่ 

 ให้ความรู้เร่ืองวคัซีนมะเร็งปากมดลกู เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและการลดความเส่ียง
ในการเป็นมะเร็งปากมดลกูในสตรี 

 ให้ความรู้เร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น และการช่วยฟืน้คืนชีวิต กบับริษัทคู่สญัญา และ
ประชาชนทัว่ไป  

 สง่เสริมสขุภาพพลานามยัแก่ชมุชน โดยการออกหน่วยตรวจสขุภาพเบือ้งต้นและให้ความรู้
วิธีการดแูลสขุภาพรวมถงึโภชนาการ กบัหมูบ้่าน  ชมุชนใกล้เคียง และบริษัทคู่สญัญา 
อาทิเช่น ตรวจหาเชือ้ไวรัสตบัอกัเสบบี  ,  
ตรวจมะเร็งเต้านม,ตรวจคดักรองเบาหวานเบือ้งต้น,ตรวจคดักรองมวลกระดกู 
เบือ้งต้น และตรวจวดัสายตา เป็นต้น 

 บรรยายให้ความรู้เร่ืองการล้างมือให้ถกูวิธี กบัประชาชนทัว่ไป และสถานศกึษา เพ่ือลด
ความเส่ียงในการติดเชือ้ 

 บรรยายให้ความรู้เร่ืองมะเร็งเต้านม และการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยแพทย์
ผู้ เช่ียวชาญทัง้ภายในโรงพยาบาล บริษัทคู่สญัญา และชมุชน 

 บรรยายให้ความรู้เร่ืองโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร  โรคอ้วนและกระดกูพรุน  โรคหลอด
เลือดสมองและไมเกรน  และการดแูลสขุภาพดวงตา  เพ่ือป้องกนัและเฝ้าตรวจดอูาการ
ด้วยตนเอง โดยแพทย์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ภายในโรงพยาบาล บริษัทคูส่ญัญา และชมุชน 

 บรรยายให้ความรู้เก่ียวกบัการป้องกนั  การปฎิบติั  การหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไมเ่หมาะสม
อนัเป็นสาเหตใุห้เกิดการปวดต้นคอ  ปวดไหล ่ และหลงั (Office  Syndrome) ทัง้พนกังาน
และลกูค้าทัว่ไป 
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       โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและสังคม 
1. โครงการอนรัุกษ์พลงังาน 

 ร่วมรณรงค์การอนรัุกษ์การใช้พลงังาน ในโรงพยาบาล 

 บรรยายให้ความรู้เร่ืองการอนรัุกษ์การใช้พลงังาน แก่บริษัทคูส่ญัญาและชมุชน 

 พฒันาตอ่ยอดการดําเนินการจดัการพลงังานตามกฎหมายประเทศไทย กบักรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน ไปสูร่ะบบการจดัการพลงังานในระดบัสากล (ISO 
50001) ซึง่เป็นโรงพยาบาลและสถานประกอบการแหง่แรกในประเทศไทย ท่ีสามารถ
ดําเนินการพฒันาการจดัการพลงังานจนประสบผลสําเร็จ ได้รับการรับรองมาตรฐานการ
จดัการพลงังาน (ISO 50001)   

 เป็นแบบอยา่งและร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์ให้สถานประกอบการท่ีสนใจด้านการจดั
การพลงังานมาศกึษาดงูาน  
 

2. โครงการอาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อม 

 ซ้อมแผนรองรับการเกิดอบุติัภยัหมู ่ร่วมกบัสถานประกอบการใกล้เคียง ชมุชนและภาครัฐ 

 ซ้อมแผนป้องกนัเม่ือเกิดอคัคีภยั ในโรงพยาบาล ร่วมกบัหน่วยบรรเทาสาธารณภยั  
เทศบาลนนทบรีุ  

 ซ้อมแผนป้องกนัเม่ือเกิดอคัคีภยั ร่วมกบัสถานประกอบการ และชมุชนใกล้เคียง 

 บรรยายให้ความรู้เร่ืองการป้องกนัและการอพยพเม่ือเกิดอคัคีภยั    

 บรรยายและสาธิตวิธีการใช้อปุกรณ์ดบัเพลงิ ร่วมกบัสถานประกอบการ และชมุชน
ใกล้เคียง 

 จดักิจกรรม  Safety & Quality Month  บรรยายให้ความรู้และสาธิตวิธีปฏิบติัเก่ียวกบั
“ความปลอดภยั อาชีวอนามยั สภาพแวดล้อมในการทํางาน  การอนรัุกษ์พลงังานและ
สิง่แวดล้อม”  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนกัถงึความปลอดภยัและการอนรัุกษ์
พลงังานและสิง่แวดล้อม 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
  คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความสําคญั ต่อระบบการควบคมุภายในของบริษัท  ทัง้ระดบับริหารและ
ระดบัปฏิบติัการ   ได้มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีในการดําเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบติังานไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร
มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์มีการแบ่งแยกหน้าท่ีผู้ ปฏิบัติงานผู้ ติดตามควบคุมและ
ประเมินผลออกจากกนั  เพ่ือเกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม มีการควบคมุภายในทางด้านการเงิน มี
ระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารตามสายงานท่ีรับผิดชอบ  
   คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับมอบหมายให้ทําหน้าท่ีในการสอดสอ่งการดําเนินงานของบริษัท และแผนก
ตรวจสอบภายใน ทําหน้าท่ีตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจว่า การปฏิบัติงานหลกัและกิจกรรมทางการเงินสําคัญของบริษัทได้
ดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องกบั
บริษัท(Compliance Control) เพ่ือให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจึงกําหนดให้รายงานผลโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัทฯให้ความสําคัญกับการบริหารความเส่ียงเป็นอย่างมากได้มีการจัดตัง้คณะกรรมการคุณภาพและ
ความเส่ียงองค์กร ทําหน้าท่ีค้นหา ประเมิน และหามาตรการป้องกนัความเส่ียงของการดําเนินกิจการ ตลอดจนมีการติดตาม
กํากบัดแูลและรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทตอ่ไป 

      บริษัทฯได้มีการจดัตัง้คณะกรรมการบริหารคณุภาพและความเส่ียงองค์กร เพ่ือทําหน้าท่ีในการจดั 
ให้มีระบบบริหารความเส่ียงทัว่ทัง้องค์กร   และปรับปรุง  พฒันาระบบการบริหารความเส่ียงให้มีคณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง   

11.1 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2561 ซึง่มีคณะกรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมด้วยนัน้ คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน ท่ีใช้ในการบริหารงานและ
ควบคมุภายใน ในด้านตา่ง ๆ 5 สว่น คือ การควบคมุภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคมุการปฏิบติังาน ระบบ
สารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู และระบบติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคมุภายในท่ี
เพียงพอและเหมาะสมตามสภาพปัจจบุนัของกิจการ การดําเนินงานโดยรวมมีความโปร่งใสและมีการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี
สามารถตรวจสอบได้ 
               11.2   คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช 
แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากดั ท่ีได้ให้ความเหน็วา่ไมพ่บประเดน็ปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั  
               11.3  คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตัง้ นางสาวสุรีย์  ศังกรพานิช  ดํารงตําแหน่ง ผู้ จัดการแผนกตรวจสอบ
ภายใน และกํากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษัทฯ มีประวติัการศึกษาของผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน จบปริญญาตรี
บญัชี มหาวิทยาลยัรามคําแหง ,จบปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคําแหง และเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่ง
ประเทศไทย และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจโรงพยาบาล มาเป็นระยะเวลา 20 ปีมีความเข้าใจใน
กิจกรรมและการดําเนินงานของบริษัทฯ 
                        คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นว่า ผู้ จัดการแผนกตรวจสอบภายใน และกํากับดูแลการปฏิบัติงานของ
บริษัทฯ มีความเหมาะสมท่ีจะปฎิบติัหน้าท่ีดงักลา่ว   ทัง้นีก้ารพิจารณาและอนมุติั แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้จดัการแผนก
ตรวจสอบภายในของบริษทจะต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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