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รางวัล
แหงความภาคภูมิใจ



ประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพ

การรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล
JCI Accreditation

HA (Hospital Accreditation)



การรับรองคุณภาพบริการทางการแพทยที่เปนแบบอยางที่ดี

ประกาศนียบัตรรับรองระบบคุณภาพ

Good Practice

HACCP/GMP

การรับรองมาตราฐานหองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุข
ISO 15189 : 2012



โรงพยาบาลกลุมสีเขียว
โรงพยาบาลที่คิดราคายาอยางเปนธรรมและ

สนับสนุนขอมูลเพื่อใหประชาชนไดพิจารณาประกอบการตัดสินใจใชบริการ 



เพื่อสังคม
และคุณภาพชีวิต

กิจกรรม



เปนการบรรยายเพ่ือใหความรูแกคุณแมตั้งครรภ และเตรียมความพรอมในการดูแลลูกนอย
อยางมีคุณภาพ ซึ่งโรงพยาบาลจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง เปนประจำทุกเดือน

โครงการคุณแมคุณภาพ
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โรงพยาบาลนนทเวช มอบความหวงใย จัดอบรมสำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อใหประชาชนไดมีความรู 
ความเขาใจและสามารถปฏิบัติการชีวิตชวยขั้นพ้ืนฐานใหกับผูประสบภัยเบื้องตนไดอทันทวงทีและปลอดภัย

โครงการ“ปฏิบัติการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน”
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โครงการ รูทันปองกันได
กลุมลูกคาบริษัทคูสัญญา
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โครงการ แคใหก็สุขใจ 
บริจาคโลหิตจำนวน 38,000 มิลลิลิตร ใหกับศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย



โรงพยาบาลนนทเวช มอบถุงผา  ในกิจกรรม “รับบริจาคถุงผาใสยากลับบาน”  ตามโครงการ
“ทำความดีดวยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดลอม” โดยกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม  กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อสงตอใหโรงพยาบาลตางๆ  นำไปใชใสยาใหกับผูปวยแทนการใช
ถุงพลาสติก 

โครงการ “นนทเวช เพื่อสังคม
และชุมชน” มอบถุงผาใสยากลับบาน  
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ณ สถานสงเคราะหเด็กออน ปากเกร็ด และสถานสงเคราะหเด็กออนและพิการทางสมองและปญญา
(บานเฟองฟา) เนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ป โรงพยาบาลนนทเวช
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มอบอุปกรณเครื่องใช ส่ิงของจำเปน
สำหรับเด็กออน 



โรงพยาบาลนนทเวช รวมแบงปนน้ำใจเพื่อเด็กผูติดเชื้อและผูปวยโรคเอดส มูลนิธิธรรมรักษ
วัดพระบาทน้ำพุ
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มูลนิธิธรรมรักษ วัดพระบาทน้ำพุ
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โครงการ ซอมแผนปองกันเม่ือเกิดเหตุ
อัคคีภัย
ในโรงพยาบาล สถานประกอบการ และชุมชนใกลเคียงรวมกับหนวยงานสาธารณภัย เทศบาลนนทบุรี



โรงพยาบาลนนทเวช รวมรณรงค “วันลางมือโลก (Global Handwashing Day)”
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วันลางมือโลก 
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นางพรอมพรรณ ศิริพัฒน
ประธานกรรมการบริษัทฯ

เรียน ทานผูถือหุน
 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)  ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการพัฒนาคุณภาพทางการรักษาพยาบาล  ควบคูกับการพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการอยางตอเนื่อง  ลาสุดบริษัทไดผานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเปนคร้ังที่ 3  และผานการรับรอง
มาตรฐานหองปฏิบัติการทางการแพทยจากกรมวิทยาศาสตรการแพทย  กระทรวง
สาธารณสุข ตอเนื่องกวา 12 ป  นอกจากน้ียังคงไวซึ่งคุณภาพมาตรฐาน
ในระดับสากล (JCI)  และเพื่อใหคุณภาพการรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลย่ิงขึ้นบริษัทไดลงทุนในเคร่ืองมือทางการแพทยใหมๆ  เพ่ือชวย
ใหการวินิจฉัยและการรักษาไดผลลัพธดียิ่งขึ้น  ขณะเดียวกันไดเพ่ิมแพทย
เฉพาะทางในสาขาตางๆ  พัฒนาแพทยและบุคลากรทางการแพทยเพ่ือเพิ่ม
ศักยภาพในการรักษาพยาบาล สำหรับการพัฒนาคุณภาพการใหบริการนั้น 
บริษัทไดลงทุนในระบบสารสนเทศเพ่ือชวยใหการบริการไดรวดเร็ว และเกิด
ความปลอดภัย  การปรับปรุงกระบวนการใหบริการอยางตอเน่ืองพรอมกับ
การพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหการใหบริการเปนไปอยางรวดเร็วและมีคุณภาพ
 นอกจากการพัฒนาคุณภาพแลว  สิ่งหนึ่งที่บริษัทใหความสำคัญ
คือการรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม  บริษัทมีการควบคุมการปลอย
น้ำเสียใหอยูในเกณฑ รณรงคการอนุรักษการใชพลังงาน  รวมกันลดเลิก
การใชกลองโฟมบรรจุอาหารเปนผลใหรานคาบริเวณใกลเคียง ยกเลิกการ
ใชกลองโฟม  ลดการใชถุงพลาสตกิโดยการใชถุงผาแทน และในปที่ผานมา
ในโอกาสครบรอบ 38 ป บริษัทไดจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและปลูกฝงให
พนักงานมีคุณธรรมและรูจักการแบงปนโดยจัดใหมีการบริจาคโลหิต  ภายใต
โครงการ "แคใหก็สุขใจ"  เพื่อจัดหาโลหิตใหกับศูนยบริการโลหิตแหงชาติ
สภากาชาดไทยตลอดปตามเปาหมาย 38,000 มิลลิลิตร  แตมีพนักงานให
ความสนใจรวมบริจาคกวา 51,750 มิลลิลิตร  
 ในป 2562 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ  มีกำไรสุทธิจำนวน
420.60 ลานบาท รายไดรวม จำนวน 2,292.05 ลานบาท  และคาใชจาย
รวมจำนวน 1,778.27 ลานบาท  เปนผลจากการบริหารจัดการและควบคุม
ตนทุนและคาใชจายที่มีประสิทธิภาพ   พรอมกับการขยายฐานลูกคาอยาง
ตอเน่ืองทั้งในประเทศและตางประเทศ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ  ขอขอบคุณผูถือหุนทุกทานท่ีไววางใจและให
การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ดวยดีตลอดมา  บริษัทฯ  ยึดมั่น
งานอยางมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาล และดวยความโปรงใสใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูถือหุนและนักลงทุน  พรอมกันนี้ขอบคุณทีมแพทย บุคลากร
ทางการแพทยและเจาหนาที่ทุกทาน  ท่ีใหความรวมมือ มุงมั่นพัฒนาคุณภาพ
การรักษาพยาบาลอยางเต็มกำลังความสามารถ

สารจากประธานกรรมการ
Message From The Chairman



คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors
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นางพรอมพรรณ  ศิริพัฒน
ตำแหนง  ประธานกรรมการบริษัท
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
    (กรรมการผูมีอำนาจลงนาม)

อายุ 92 ป

วันเขาดำรงตำแหนงกรรมการ 29 กันยายน 2536

คุณวุฒิทางการศึกษา
 - กศบ.วิทยาลัยการศึกษาประสานมิตร
 - ประกาศนียบัตรทางการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 และการเมือง 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
    -  Director Certification Program(DCP) กับสมาคม
 สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 2549 – ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช 
 จำกัด (มหาชน)
 2520 – ปจจุบัน : เจาของโรงเรียนพรอมพรรณวิทยา

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น 
- ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไมมี
- ตำแหนงในบริษัทอ่ืนท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน ไมมี

ตำแหนงในกิจการอื่นท่ีอาจทำใหเกิดความขดัแยงทางผลประโยชน 
- ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไมมี
- ตำแหนงในบริษัทอ่ืนท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน ไมมี

สัดสวนการถือหุนในบริษัท
 - การถือหุนในบริษัทฯ จำนวน  90,000 หุน
 - สัดสวนการถือหุนในบริษัทรอยละ  0.06

ขอพิพาททางกฎหมาย ไมมี

การมีสวนไดสวนเสีย ไมมีสวนไดสวนเสียในทุกวาระ

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร :  ไมมี
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ดร.กมเลศน  สันติเวชชกุล
ตำแหนง ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
 (กรรมการผูมีอำนาจลงนาม)
ตำแหนงในบริษัท
 ประธานเจาหนาที่บริหาร 
 รองผูอำนวยการโรงพยาบาลสายงานบริหาร

อายุ 69 ป

วันเขาดำรงตำแหนงกรรมการ 29 กันยายน 2536

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาเอก-สาขาบริหารธุรกิจ Oklahoma State University 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

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

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 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

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น 
- ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 2537-ปจจุบัน : บริษัท ซีเฟรซอินดัสตรี จำกัด(มหาชน) 
 ตำแหนง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท ฯ  :  ไมมี    
 2559-ปจจุบัน : บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด(มหาชน) 
 ตำแหนง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
 กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท ฯ  :  ไมมี
- ตำแหนงในบริษทัอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
 2547-ปจจุบัน : บริษัท ซี แอนด ซี อินเตอรเนช่ันแนล เวนเจอร จำกัด
 ตำแหนง  : กรรมการ 
 2549-ปจจุบัน : บริษัท ผลิตภัณฑนวัตกรรมจามจุรี จำกัด
 ตำแหนง : กรรมการ   

ตำแหนงในกิจการอื่นที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
- ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมมี
- ตำแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน ไมมี

สัดสวนการถือหุนในบริษัท
 - การถือหุนในบริษัทฯ จำนวน  275,000 หุน 
 - สัดสวนการถือหุนในบริษัทรอยละ  0.17 

ขอพิพาททางกฎหมาย ไมมี

การมสีวนไดสวนเสีย ไมมีสวนไดสวนเสียในทุกวาระ

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร :  ไมมี
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บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

นายแพทยสราวุฒิ สนธิแกว

อายุ 67 ป

วันเขาดำรงตำแหนงกรรมการ 29 กันยายน 2536

คุณวุฒิทางการศึกษา
 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
    - Director Certification Program(DCP)
 กับสมาคมสงเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
  -  Anti-Corruption : The Practical Guide 31/2016
 กับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 2560 - ปจจุบัน : ผูอำนวยการโรงพยาบาลนนทเวช 
 2555 – ปจจุบัน : กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
 ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 2552 - 2555 : ผูอำนวยการ สำนักการแพทย กรุงเทพมหานคร
 2531 – ปจจุบัน  : กรรมการมูลนิธิเบญจมบพิตร

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น 
 - ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไมมี
 - ตำแหนงในบรษิัทอ่ืนท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 
   กรรมการ บริษัท พงษพันธพัฒนา จำกัด

ตำแหนงในกิจการอื่นท่ีอาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
 - ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไมมี
 - ตำแหนงในบริษัทอ่ืนท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน ไมมี

สัดสวนการถือหุนในบริษัท
 - การถือหุนในบริษัทฯ จำนวน  275,000 หุน
 - สัดสวนการถือหุนในบริษัทรอยละ  0.17

ขอพิพาททางกฎหมาย ไมมี

การมีสวนไดสวนเสีย ไมมีสวนไดสวนเสียในทุกวาระ

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร :  ไมมี

ตำแหนง กรรมการบรรษัทภิบาล
 กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
     (กรรมการผูมีอำนาจลงนาม)
ตำแหนงในบริษัท
 ผูอำนวยการโรงพยาบาล 
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บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล

• สภาวิชาชีพบัญชี

• สภาวิชาชีพบัญชี

• สภาวิชาชีพบัญชี
• สมาคมผูตรวจสอบภายใน
แหงประเทศไทย

• กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
• กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

• ธนาคารแหงประเทศไทย
• ธนาคาร ยูโอบี จำกัด

อายุ  77 ป

วันเขาดำรงตำแหนงกรรมการ     13 พฤษภาคม 2552

คุณวุฒิทางการศึกษา
 2508 : ปริญญาตรี บัญชี (บช.บ.) จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย
 2512 : ปริญญาโท Master of Accounting Science 
 (M.A.S.) University of Illinois at Urbana – Champaign, U.S.A.
 2517 : ปริญญาเอก บัญชี (Ph.D.) University of Illinois at 
 Urbana – Champaign, U.S.A.
 2508 : ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (C.P.A.)
 2551 : Chartered Director สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 2561 : ASEAN Professional  Accountant (ASEAN C.P.A.)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
 2543 : Chairman 2000 Program 1/2000 
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 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 ประจำป 2562

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
 2548–2561 : กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
 (ค.ต.ป.) สำนักนายกรัฐมนตรี  
 2545–2561 : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จำกัด (มหาชน)
 2556–ปจจุบัน : อนุกรรมการตรวจสอบสภาวิชาชีพบัญชีฯ
 2546–ปจจุบัน : กรรมการ คณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ 
 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
      2546–ปจจุบัน : ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรผูตรวจสอบภายในภาครัฐ 
 กระทรวงการคลัง
     2543–ปจจุบัน : กรรมการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน ภาครัฐ กระทรวงการคลัง
 2540–ปจจุบัน : กรรมการบริหารกองทุนสถาบัน พระปกเกลา
 2537–ปจจุบัน : กรรมการการเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประเภทการศึกษา ช่ือเร่ือง สถาบัน
เขารวมประชุมและ
อภิปรายกลุม

ศึกษาดูงานการปฏิบัติงาน
จริงของหนวยตรวจสอบ
ภายใน

• จับประเด็นสำคัญในรายงานของผูสอบบัญชี
 ตามมาตรฐานใหมรุนท่ี 3/2562
• เตรียมงบการเงินกับผูสอบบัญชีตลาดทุน 
 รุนท่ี 2/2562
• พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสรางฉบับใหม
• สัมมนาใหญประจำป 2562 สมาคมผูตรวจสอบ
 ภายในแหงประเทศไทยในหัวขอ”Indispensable
 IA : Insightful, Agile & Innovative
• การบริหารคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
• จรรยาบรรณของผูตรวจสอบภายใน

• ศึกษาการปฏิบัติงานจริงของหนวยตรวจสอบ
ภายในขององคกรตั้งแตการบริหารงานตรวจสอบ
การวางแผนตรวจสอบ กระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบและการรายงานผลการตรวจสอบ รวมท้ัง
การใชเทคโนโลยีในการตรวจสอบและการบริหารงาน
บุคคลผูตรวจสอบ

ประสบการณอื่นๆ : 
 - คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)
 - ผูอำนวยการ ศูนยบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)
 - รองคณบดี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 - หัวหนาภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 - ประธานหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ทางการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 - กรรมการ การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
 - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อสมท. จำกัด(มหาชน)
 - กรรมการและกรรมการการตรวจสอบการทาเรือแหงประเทศไทย
 - ผูพิพากษาสมทบศาลทรัพยสินทางปญญา และการคาระหวางประเทศกลาง     
 - กรรมการกองทุน และกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 
 กระทรวงการคลัง

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น 
- ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 บริษัท เอสซีจี เซรามิกส จำกัด (มหาชน) ตำแหนง : กรรมการอิสระและประธาน
 กรรมการตรวจสอบ  
   สัดสวนการถือหุนในบริษัท ฯ  :  ไมมี    
- ตำแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 
 1. บริษัท นิลสุวรรณ จำกัด ตำแหนง : ประธานกรรมการ
 2. บริษัท นิลสุวรรณปรึกษาบริหาร จำกัด ตำแหนง : ประธานกรรมการ

ตำแหนงในกิจการอื่นที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
- ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไมมี
- ตำแหนงในบริษัทอ่ืนท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน  ไมมี

สัดสวนการถือหุนในบริษัท
- การถือหุนในบริษัทฯ จำนวน  ไมมี 
- สัดสวนการถือหุนในบริษัทรอยละ   ไมมี 

ขอพิพาททางกฎหมาย  ไมมี

การมีสวนไดสวนเสีย ไมมีสวนไดสวนเสียในทุกวาระ

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร    ไมมี  

ตำแหนง ประธานกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการอิสระ
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บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

นายแพทยวิรุณพร  พรหมพงศา

อายุ 67 ป

วันเขาดำรงตำแหนงกรรมการ 29 กันยายน 2536

คุณวุฒิทางการศึกษา
 วท.บ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 วุฒิบัตรประสาทศัลยศาสตร 
 ประกาศนียบัตรช้ันสูงทางคลินิกสาขาศัลยศาสตร

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

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

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น 
 - ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไมมี
 - ตำแหนงในบริษัทอ่ืนท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน  ไมมี 

ตำแหนงในกิจการอื่นท่ีอาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
 - ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไมมี
 - ตำแหนงในบริษัทอ่ืนท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน ไมมี

สัดสวนการถือหุนในบริษัท
 - การถือหุนในบริษัทฯ จำนวน  230,000 หุน
 - สัดสวนการถือหุนในบริษัทรอยละ  0.14

ขอพิพาททางกฎหมาย ไมมี

การมีสวนไดสวนเสีย ไมมีสวนไดสวนเสียในทุกวาระ

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร :  ไมมี

ตำแหนง กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการอิสระ
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บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

นายแพทยปยะศิลป  จันทรภู

อายุ 55 ป

วันเขาดำรงตำแหนงกรรมการ 30 เมษายน 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา
 การศึกษา - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร
 มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 วุฒิบัตร - วุฒิบัตรผูมีความรูความชำนาญสาขาศัลยศาสตร
     - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
    -  Director Certification Program (DCP277/2019)
 กับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 -  ป2533 ถึง ปจจุบัน : โรงพยาบาลนนทเวช  
 แพทยสาขาศัลยกรรมท่ัวไป
 -  ป2529 ถึง ป2533 : โรงพยาบาลศรีนครินทร 
 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น 
 - ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไมมี
 - ตำแหนงในบริษัทอ่ืนท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน  ไมมี

ตำแหนงในกิจการอื่นท่ีอาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
 - ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไมมี
 - ตำแหนงในบริษัทอ่ืนท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน ไมมี

สัดสวนการถือหุนในบริษัท
 - การถือหุนในบริษัทฯ  ไมมี
 - สัดสวนการถือหุนในบริษัทรอยละ  ไมมี

ขอพิพาททางกฎหมาย ไมมี

การมีสวนไดสวนเสีย ไมมีสวนไดสวนเสียในทุกวาระ

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร :   ไมมี

ตำแหนง กรรมการ 
 (กรรมการผูมีอำนาจลงนาม)
ตำแหนงในบริษัท
 รองผูอำนวยการโรงพยาบาลสายงานแพทยและการแพทย



15รายงานประจำป2562
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

นายแพทยไพบูลย  สมานโสตถิวงศ

อายุ  57 ป

วันเขาดำรงตำแหนงกรรมการ 
 17 กรกฎาคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา
การศึกษา - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วุฒิบัตร - วุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตรทั่วไป 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
      - ว.ว.ผูเชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตรโรคหัวใจ 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
      - อนุบัติ ผูเชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตรครอบครัว

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
    - หลักสูตร Director Certification Program 
 ( DCP286/2019 ) กับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
 บริษัทไทย(IOD)

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 - ป 2543 ถึง ปจจุบัน : โรงพยาบาลนนทเวช  
 แพทยอายุรศาสตรโรคหัวใจ

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น 
 - ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไมมี
 - ตำแหนงในบริษัทอ่ืนท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน  ไมมี

ตำแหนงในกิจการอื่นท่ีอาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
 - ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไมมี
 - ตำแหนงในบริษัทอ่ืนท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน ไมมี

สัดสวนการถือหุนในบริษัท
 - การถือหุนในบริษัทฯ  ไมมี
 - สัดสวนการถือหุนในบริษัทรอยละ  ไมมี

ขอพิพาททางกฎหมาย ไมมี

การมีสวนไดสวนเสีย ไมมีสวนไดสวนเสียในทุกวาระ

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร :   ไมมี

ตำแหนง กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการอิสระ



16รายงานประจำป2562
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียนทานผูถือหุน บริษัทโรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

 คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระจำนวน 3 ทาน  โดย
กรรมการตรวจสอบทุกทานไมไดเปนผูบริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาใดๆ ของบริษัทฯคณะกรรมการดังกลาวประกอบดวย  ดร.ประวิตร
นิลสุวรรณากุล เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นพ.วิรุณพร พรหมพงศา และ นพ.ไพบูลย สมานโสตถิวงศ เปนกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ และความรับผิดชอบตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทฯ  ไดมอบหมายใหทำการ
กำกับดูแลตามขอบังคับวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบ ในปนี้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  พบวาการดำเนินงานของ
บริษัทฯ เปนไปอยางโปรงใสสามารถตรวจสอบได มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี  และมีระบบการบริหารความเส่ียงอยางเหมาะสม รวมถึง
มีการรายงานท่ีถูกตองเพียงพอและเช่ือถือได
 ในป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุม 6 ครั้ง  โดยกรรมการตรวจสอบทุกทานเขารวมประชุมอยางพรอมเพรียงกัน
และกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผูบริหาร ผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม โดยมีสาระสำคัญสรุปไดดังนี้
 1. สอบทานงบการเงินเปนการเบื้องตนใหคณะกรรมการบริษัทฯ  โดยมีงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำป 2562
  ของบริษัทฯ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป  และมีการปฏิบัติตามขอกำหนด
  ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.)  อยางถูกตอง
  ตามที่ควรโดยสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางเพียงพอและทันเวลา  อันเปนประโยชนกับนักลงทุน
  หรือผูใชงบการเงินในการตัดสินใจลงทุน การสอบทาน และพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกลาว  ไดเชิญผูสอบบัญชีเขารวม
  ประชุมทุกครั้ง สำหรับขอสังเกตุของผูสอบบัญชี บริษัทฯ ไดนำมาปรับปรุงการดำเนินงาน  และการจัดทำงบการเงินของ
  บริษัทฯ อยางสม่ำเสมอ เพ่ือใหงบการเงินของบริษัทฯ มีคุณภาพดียิ่งข้ึน  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแผนการสอบ
  บัญชีในป 2562 และ ติดตามผลการดำเนินงานของผูสอบบัญชี  คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมรวมกับผูสอบบัญชี
  โดยไมมีฝายจัดการของบริษัทฯ เขารวมประชุม เพื่อปรึกษาหารือกันอยางอิสระถึงประเด็นสำคัญๆ  ในการพิจารณาผลการ
  สอบทาน
  นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยังไดสอบทานการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ
  ซ่ึงอิงตาม International Financial Reporting Standards (IFRS)  พบวาบริษัทไดทำตามขอกำหนดของมาตรฐาน
  การบัญชีรวมท้ังการเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยางเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชี
 2. สอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยฯ การปฏิบัติของบริษัทฯ  อยูในเกณฑที่ดีและ
  ไดกำกับดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลไวในรายงานประจำปของบริษัทฯ  พรอมทั้งสงเสริมใหมีกระบวนการในการพัฒนาการ
  กำกับดูแลกิจการที่ตอเนื่องมาโดยตลอด
 3. ในปนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดรวมประชุมกับคณะทำงานความเส่ียงเพื่อติดตามความคืบหนาการบริหารความเส่ียง เพ่ือให
  มั่นใจวามีการกำหนดความเส่ียงอยางเหมาะสม  และติดตามความเส่ียงขององคกรอยางเปนระบบ พรอมท้ังใหคำแนะนำเพ่ือการ
  ปรับปรุงอยางตอเนื่อง
 4. สอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  ผลการสอบทานปรากฏวา
  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับความเห็นของผูตรวจสอบบัญชีที่ไดใหความเห็นวา  ไมพบประเด็นปญหา
  หรือขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญ  นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดใหขอเสนอแนะเพื่อชวยปรับปรุงระบบการดำเนิน
  งานภายในใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น



 5. สอบทานการปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายในบริษัทฯ ตั้งแตการวางแผนการตรวจสอบ  การปฏิบัติงานตรวจสอบการ
  รายงานและติดตามผลการตรวจสอบ พรอมทั้งพิจารณางบประมาณและกำลังพลรวมกับฝายบริหารเปนประจำทุกป  ท้ังได
  ใหขอเสนอแนะเพื่อเสริมสรางความสามารถและเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  ตามแผนงานที่ไดดำเนินการ
  นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแผนการตรวจสอบประจำป 2562  ซึ่งไดจัดทำบนพ้ืนฐานของการประเมิน
  การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดใหคำแนะนำในเร่ือง  การพัฒนาคุณภาพ
  การตรวจสอบท้ังในดานบุคลากร และการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนท่ีกำหนดไว  สำหรับการสนับสนุนความเปนอิสระของ
  ผูตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารวมกับฝายจัดการในการแตงต้ัง ถอดถอน โยกยาย  หรือเลิกจาง
  ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน
 6. พิจารณารวมกับผูสอบบัญชี ภายนอกและผูตรวจสอบภายในเก่ียวกับวัตถุประสงคและแผนงาน ผลการตรวจสอบ  และประเด็น
  ที่เปนสาระสำคัญจากการตรวจสอบรวมถึงการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
  ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯและกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
 7. ติดตามดูแลและหารือกับฝายบริหารอยางสม่ำเสมอ  ถึงประเด็นดานการบริหารงานโดยทั่วไปที่อาจมีผลกระทบตอบริษัทฯ
  หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทำใดๆ  ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอฐานะทางการเงินและผลการ
  ดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือดำเนินการแกไขปรับปรุง  และหาก
  ไมมีการดำเนินการแกไขปรับปรุง คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาด
  หลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนลำดับตอไป
 8. พิจารณาและเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีพรอมคาธรรมเนียมวิชาชีพตอคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อพิจารณานำเสนอตอผูถือหุน
  การพิจารณาไดใชเกณฑของผลการปฏิบัติงาน การรักษาจรรยาบรรณ และความเหมาะสมของคาธรรมเนียมวิชาชีพ  สำหรับ
  การสอบบัญชีประจำป 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอ นายปรีชา สวน หรือ นายชัยกรณ อุนปติพงษา  หรือ
  นายอภิรักษ อติอนุวรรตน แหงบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ

 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังกลาวขางตนเปนไปดวยความอิสระและเปนกลางในการพิจารณา  และใหคำแนะนำ
ตางๆ เพื่อใหบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบไดรับ
ความรวมมืออยางดีจากทุกฝายที่เกี่ยวของ จึงขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี

17รายงานประจำป2562
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

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

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ป

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
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สรุปผลประกอบการท่ีสำคัญ

2,133.03
2,303.89

2,550.00

 2,068.51 

2,215.49
2,292.05

1,846.59 

2,037.28

2,225.20

256025612562
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11.54
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20.06

256025612562

2560

21.2321.17

2561 2560

19.92

2561

19.73

25622562

2560
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ขอมูลทางการเงินท่ีสำคัญ
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งบแสดงฐานะการเงิน
   (หนวย : พันบาท)
  2562 2561 2560
สินทรัพยหมุนเวียน 1,281,428 990,304 708,628
สินทรัพยรวม 2,550,005 2,303,890 2,133,034
หนี้สินหมุนเวียน 270,491 228,039 229,296
หนี้สินรวม 324,809 266,605 286,448
ทุนที่ออก และเรียกชำระแลว 160,000 160,000 160,000
สวนของผูถือหุน 2,225,196 2,037,284 1,846,586

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
   (หนวย : พันบาท)
  2562 2561 2560
รายไดจากการรักษาพยาบาล 2,256,364 2,197,534 2,053,887
รายไดรวม 2,292,053 2,215,494 2,068,513
ตนทุนในการรักษาพยาบาล 1,489,478 1,438,617 1,374,930
คาใชจายในการขาย 6,782 7,328 6,367
คาใชจายในการบริหาร 277,340 293,667 252,970
คาตอบแทนกรรมการ 4,672 4,801 4,477
คาใชจายรวม 1,778,272 1,744,414 1,638,745
กำไรกอนภาษีเงินได 513,781 471,080 429,768
คาใชจายภาษีเงินได 93,185 84,233 75,669
กำไรสำหรับป 420,596 386,847 354,099
ขอมูลตอหุน (บาท)      
กำไรสุทธิตอหุน (มูลคาหุนละ 1   บาท) 2.63 2.42 2.21
มูลคาตามบัญชีตอหุน 13.91 12.73 11.54
อัตราการเจริญเติบโต   
สินทรัพยรวม (%) 10.68 8.01 9.53
สวนของผูถือหุน (%) 9.22 10.33 9.66
รายไดคารักษาพยาบาล (%) 2.68 6.99 3.76
รายไดรวม (%) 3.46 7.11 3.85
กำไรสุทธิ (%) 8.72 9.25 11.57
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อัตราสวนทางการเงิน
  2562 2561 2560
อัตราสวนทุนหมุนเวียน (เทา) 4.74 4.34 3.09
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว               4.47 4.05 2.85
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด               1.30 1.26 1.30
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา 22.26 20.77 20.35
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 16.17 17.57 17.69
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ 31.13 33.51 39.14
ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย                11.56 10.74 9.20
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ี              7.57 7.98 7.52
ระยะเวลาชำระหน้ี              47.57 45.12 47.89
Cash Cycle              -19.84 -16.81 -21.00

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)
  2562 2561 2560
อัตรากำไรข้ันตน (%) 33.99 34.53 33.06
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)           22.77 21.44 20.92
อัตราสวนเงินสดตอการทำกำไร (%)          63.04 61.26 67.27
อัตรากำไรสุทธิ (%) 18.64 17.60 17.24
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 19.73 19.92 20.06

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)
  2562 2561 2560
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย (%) 21.17 21.23 21.06
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)           44.15 39.25 35.23
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)         0.94 1.00 1.01

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)    
   2562 2561 2560
อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.15 0.13 0.16
อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบ้ีย (เทา) - - -
อัตราสวนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash Basis) (เทา) 1.05 1.06 0.92
อัตราการจายปนผล (%) 60.39 60.10 60.00
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การวิเคราะหและคำอธิบาย
ของฝายจัดการ



การวิเคราะหและคำอธิบายของฝายจัดการ
บทสรุป
 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) รายงานผลการดำเนินงานประจำป 2562  บริษัทมีกำไรสุทธิ 420.60 ลานบาท
เทียบกับปที่ผานมา กำไรสุทธิเพ่ิมขึ้น 33.75 ลานบาท คิดเปน 8.72% จากการท่ีบริษัทมีรายไดรวม 2,292.05 ลานบาท  เพ่ิมขึ้น
76.56 ลานบาท คิดเปน 3.46 % ในขณะที่ตนทุนในการรักษาพยาบาล 1,489.48 ลานบาท เพิ่มขึ้น 50.86 ลานบาท คิดเปน
3.54 % คาใชจายในการขายและบริหาร 284.12 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 17.60 ลานบาท  คิดเปน 6.60 % คาตอบแทน กรรมการ
4.67 ลานบาท ลดลง 0.13 ลานบาท คิดเปน 2.69 % และคาใชจายภาษีเงินได 93.18 ลานบาท  เพิ่มขึ้น 8.95 ลานบาท
คิดเปน 10.63% ทั้งนี้รายละเอียดและคำอธิบายของผลการดำเนินงานมีดังตอไปนี้

1. ผลการดำเนินงาน
 1.1 รายได ในป 2562 บริษัทมีรายไดรวม จำนวน 2,292.05 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2561  มีจำนวน 2,215.49
ลานบาท เพ่ิมขึ้น 76.56 ลานบาท คิดเปน  3.46%
 - รายไดจากการรักษาพยาบาล ป 2562 จำนวน 2,256.36 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2561  มีจำนวน 2,197.53 ลานบาท
 เพ่ิมขึ้น  58.83  ลานบาท คิดเปน  2.68%  ประกอบดวย
 - รายไดผูปวยนอก ป 2562 มีจำนวน 1,259.67 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 59.29 ลานบาท คิดเปน 4.94%   
 - รายไดผูปวยใน ป 2562 มีจำนวน 996.69 ลานบาท ลดลงจากปกอน 0.46 ลานบาท คิดเปน 0.05% 
    - รายไดอื่น ป 2562 จำนวน 35.69 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2561 มีจำนวน 17.96  ลานบาท เพิ่มขึ้น  จำนวน
 17.73 ลานบาท คิดเปน  98.72% 
 
 1.2 ตนทุนในการรักษาพยาบาล ในป 2562 บริษัทมีตนทุนในการรักษาพยาบาลรวม  จำนวน 1,489.48 ลานบาท
เปรียบเทียบกับป 2561 มีจำนวน 1,438.62 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 50.86 ลานบาท คิดเปน 3.54% 
 สัดสวนตนทุนในการรักษาพยาบาลตอรายไดคารักษาพยาบาลป 2562 เทากับ 66.01%  เปรียบเทียบกับป 2561
เทากับ 65.47% จะเห็นวาสัดสวนของป 2562 เพ่ิมขึ้นจาก ป 2561 เทากับ 0.54 %

       1.3 คาใชจายในการขาย  ในป 2562 บริษัทมีคาใชจายในการขาย จำนวน 6.78 ลานบาท  เปรียบเทียบกับป 2561
มีจำนวน 7.33  ลานบาท ลดลง  0.55 ลานบาท  คิดเปน 7.46% 

 1.4 คาใชจายในการบริหาร ในป 2562 บริษัทมีคาใชจายในการบริหารรวม จำนวน 277.34 ลานบาท  เปรียบเทียบ
กับป 2561 มีจำนวน 259.20  ลานบาท เพ่ิมขึ้น 18.14  ลานบาท คิดเปน 7.00%  
           
        1.5 คาตอบแทนกรรมการ ในป 2562 บริษัทมีคาตอบแทนกรรมการ จำนวน 4.67 ลานบาท  เปรียบเทียบกับป 2561
มีจำนวน 4.80 ลานบาท ลดลง 0.13 ลานบาท คิดเปน 2.70%

      1.6 คาใชจายภาษีเงินได ในป 2562 บริษัทมีคาใชจายภาษีเงินได จำนวน 93.18 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2561
มีจำนวน  84.23  ลานบาท  เพ่ิมขึ้น 8.95 ลานบาท คิดเปน 10.63%  

ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร
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 2. ความสามารถในการทำกำไร

 3. ประสิทธิภาพในการดำเนินการ

  2562 2561 2560
อัตรากำไรข้ันตน  (%) 33.99 34.53 33.06
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน  (%) 22.77 21.44 20.92
อัตรากำไรสุทธิ  (%) 18.64 17.60 17.24
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน  (%) 19.73 19.92 20.06

 จากขางตนจะเห็นวา ในป 2562 บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิ เทากับ 18.64%  เปรียบเทียบกับ ป 2561 เทากับ
17.60% เพ่ิมขึ้น 1.04% เนื่องจากบริษัทฯ มีการเติบโตของรายไดเพ่ิมขึ้น  และมีการบริหารจัดการตนทุนและคาใชจายได
อยางมีประสิทธิภาพ

 ประสิทธิภาพในการดำเนินการของบริษัทในป 2562 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย  และอัตราการหมุน
ของสินทรัพยใกลเคียงกับป 2561 สวนอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวรเพ่ิมขึ้น จาก ป 2561 เทากับ 4.90 % เนื่อง
จากบริษัทมีการบริหารจัดการสินทรัพยถาวรอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด  ทำใหบริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้น
อยางตอเนื่อง

 2562 2561 2560
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 21.17 21.23 21.06
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร 44.15 39.25 35.23
อัตราการหมุนของสินทรัพย 0.94 1.00 1.01
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1. โครงสรางเงินทุนของบริษัทมีสัดสวนดังน้ี

2. สินทรัพย

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพยหมุนเวียน  50.25 หน้ีสินหมุนเวียน  10.61
สินทรัพยไมหมุนเวียน  49.75 หน้ีสินไมหมุนเวียน 2.13
      สวนของผูถือหุน  87.26
  รวมสินทรัพย  100.00 รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 100.00

 โครงสรางเงินทุนของบริษัทมีสวนประกอบ  กลาวคือมีอัตราสวนสินทรัพย : หนี้สิน + สวนของผูถือหุนของบริษัท
มีสัดสวนเปน 100.00 : 12.74 + 87.26 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนที่ตองชำระอยู รอยละ 12.74  เมื่อเทียบกับสินทรัพยรวม
ของบริษัท สำหรับสินทรัพยที่บริษัทมีกรรมสิทธิ์นั้นแบงเปนสินทรัพยหมุนเวียน  ในอัตรารอยละ 50.25 สินทรัพยไมหมุนเวียน
อัตรารอยละ 49.75

 สวนประกอบของสินทรัพย
 สินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 2,550.00 ลานบาท เปรียบเทียบกับส้ินป 2561  มีจำนวน 2,303.89
ลานบาท เพ่ิมขึ้น 246.11 ลานบาท คิดเปน 10.68% โดยมีการเปล่ียนแปลงดังนี้

 2.1 สินทรัพยหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 1,281.43 ลานบาท คิดเปน 50.25 %  ของสินทรัพย
รวมเปรียบเทียบกับสิ้นป 2561 มี จำนวน 990.30 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 291.13 ลานบาท คิดเปน 29.40% มีรายละเอียดดังนี้
   2.1.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  มีจำนวน 49.59 ลานบาท คิดเปน 1.94%
ของสินทรัพยรวม 
 2.1.2 เงินลงทุนช่ัวคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบดวย เงินลงทุนในกองทุนเปด หลักทรัพยเพื่อคา  และ
เงินฝากประจำธนาคาร รวม 986.19 ลานบาท คิดเปน 38.67% ของสินทรัพยรวม  เปรียบเทียบกับสิ้นป 2561 มีจำนวน
732.13 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 254.06 ลานบาท คิดเปน 34.70% เปนการเพ่ิมขึ้นในสวนของเงินฝากประจำธนาคาร 
       2.1.3 ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 172.63 ลานบาท  คิดเปน 6.77% ของ
สินทรัพยรวม เปรียบเทียบกับสิ้นป 2561 มีจำนวน 159.56 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 13.07 ลานบาท คิดเปน 8.19%  
 2.1.4 สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 48.88  ลานบาท คิดเปน 1.92%  ของสินทรัพยรวม
เปรียบเทียบกับสิ้นป 2561 มีจำนวน 46.83 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2.05 ลานบาท คิดเปน 4.37% ประกอบดวย ยา  เวชภัณฑ
และวัสดุส้ินเปลืองทางการแพทย     
 2.1.5 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 24.14 ลานบาท  คิดเปน 0.95% ของสินทรัพยรวม
เปรียบเทียบกับสิ้นป 2561 มีจำนวน 19.21 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 4.93 ลานบาท คิดเปน 25.64%   

 2.2 สินทรัพยไมหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 1,268.58 ลานบาท คิดเปน 49.75%  ของสินทรัพย
รวม เปรียบเทียบกับสิ้นป 2561 มีจำนวน 1,313.59 ลานบาท ลดลง 45.01 ลานบาท คิดเปน 3.43%  มีรายละเอียดดังนี้  
 2.2.1 หลักทรัพยเผื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 8.68 ลานบาท คิดเปน 0.34 % ของสินทรัพยรวม
เปรียบเทียบกับสิ้นป 2561 มีจำนวน 7.54 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1.14 ลานบาท คิดเปน 15.18%  เปนผลกำไรท่ียังไมเกิดข้ึนจริง
จากการเปล่ียนแปลงมูลคาของเงินลงทุนหลักทรัพยเผื่อขายที่เพ่ิมขึ้น
 2.2.2 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 1,237.46 ลานบาท คิดเปน 48.53%  ของ
สินทรัพยรวม เปรียบเทียบกับสิ้นป 2561 มีจำนวน 1,279.07 ลานบาท ลดลง 41.61 ลานบาท คิดเปน  3.25%  



 2.2.3 สินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 8.26 ลานบาท คิดเปน 0.32 % ของสินทรัพยรวม
เปรียบเทียบกับสิ้นป 2561 มีจำนวน 11.81 ลานบาท ลดลง 3.55 ลานบาท คิดเปน  30.09%       
 2.2.4 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 10.02 ลานบาท   คิดเปน 0.39 %
ของสินทรัพยรวม เปรียบเทียบกับสิ้นป 2561 มีจำนวน  6.55 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 3.47 ลานบาท คิดเปน 52.93% 
 2.2.5 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 4.16 ลานบาท คิดเปน 0.16 %  ของสินทรัพย
รวม เปรียบเทียบกับสิ้นป 2561 มีจำนวน 8.61 ลานบาท  ลดลง 4.45 ลานบาท คิดเปน 51.68%  

3. หน้ีสิน  
 สวนประกอบของหน้ีสิน
 หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 324.81 ลานบาท เปรียบเทียบกับสิ้นป 2561  มีจำนวน 266.61 ลานบาท
ลดลง 58.20 ลานบาท คิดเปน 21.83% โดยมีการเปล่ียนแปลงที่มีนัยสำคัญ ดังนี้ 
 
 3.1 หน้ีสินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 270.49 ลานบาท คิดเปน 10.61%  ของสินทรัพยรวม เปรียบ
เทียบกับสิ้นป 2561 มีจำนวน 228.04 ลานบาท  ลดลง 42.45 ลานบาท คิดเปน 18.62%  มีรายละเอียดดังนี้ 
 3.1.1 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 197.65 ลานบาท คิดเปน 7.75%  ของ
สินทรัพยรวม เปรียบเทียบกับส้ินป 2561 มีจำนวน 177.66 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 19.99 ลานบาท  คิดเปน 11.25%   
      3.1.2 เจาหน้ีคาสินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 15.47 ลานบาท คิดเปน 0.61%  ของสินทรัพยรวม
เปรียบเทียบกับส้ินป 2561 มีจำนวน 5.62 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 9.85 ลานบาท คิดเปน 175.16%  
      3.1.3 ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 50.45 ลานบาท คิดเปน 1.98%  ของสินทรัพยรวม
เปรียบเทียบกับส้ินป 2561 มี จำนวน 38.42 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 12.03 ลานบาท คิดเปน 31.31%      
      3.1.4 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 6.93 ลานบาท คิดเปน 0.27%  ของสินทรัพยรวม
เปรียบเทียบกับสิ้นป 2561 มี จำนวน 6.34 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 0.59 ลานบาท คิดเปน 9.30%
 3.2 หน้ีสินไมหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 54.32 ลานบาท คิดเปน 2.13%  ของสินทรัพยรวม
เปรียบเทียบกับส้ินป 2561 มีจำนวน 38.57 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 15.75 ลานบาท คิดเปน 40.83%  เปนการต้ังสำรองผลประโยชน
ระยะยาวของพนักงาน ซ่ึงเปนเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน และเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562  พระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงานฉบับใหมไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดอัตราคาชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจางเลิกจาง  สำหรับลูกจาง ซึ่ง
ทำงานติดตอกันครบ 20 ปข้ึนไปใหมีสิทธิไดรับชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 400 วันสุดทาย  การเปล่ียนแปลงดังกลาว
ถือเปนการแกไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน และมีผลกระทบใหบริษัทมีหนี้สินสำรองผลประโยชน
ระยะยาวของพนักงานเพ่ิมขึ้น (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 12)
 
คุณภาพของสินทรัพย
 ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 172.63 ลานบาท คิดเปน 6.77 %  ของสินทรัพยรวม
เปรียบเทียบกับสิ้นป 2561 มีจำนวน 159.56 ลานบาท เพ่ิมขึ้น13.07 ลานบาท คิดเปน 8.19% ทั้งนี้บริษัทตั้งสำรอง  คาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ สำหรับลูกหน้ีการคาที่คาดวาจะเรียกเก็บไมได โดยพิจารณาจากอายุลูกหน้ีเปนเกณฑ ในป 2562  บริษัท
บันทึกต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 3.27 ลานบาท

  สินคาคงเหลือประกอบดวย ยา เวชภัณฑ และวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย บริษัทแสดงมูลคาในราคาทุน  หรือราคา
ตลาดที่ต่ำกวา และไดมีการคัดแยกสินคาลาสมัย และเสื่อมสภาพออกแลว
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ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2562 ประกอบดวย 

 บริษัทบันทึกท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ในราคาทุน โดยไมไดมีการปรับมูลคาของที่ดิน อาคาร  และอุปกรณแตอยางใด
ทั้งนี้เนื่องจาก บริษัทไดวิเคราะหในเรื่องของการดอยคาแลว เห็นวามูลคาที่บันทึกเปนมูลคาที่เหมาะสม                       
 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เทากับ 44.15%เปรียบเทียบกับสิ้นป  2561
เทากับ 39.25% เพ่ิมขึ้น 4.90 %

สภาพคลอง
 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 49.59 ลานบาท  คิดเปน 1.94%
ของสินทรัพยรวม เปรียบเทียบกับสิ้นป 2561 มีจำนวน 32.57 ลานบาท เพิ่มขึ้น 17.02 ลานบาท คิดเปน 52.25%  โดยมี
รายละเอียดการไดมาและใชไปของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ที่สำคัญดังนี้ 
 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  จำนวน 405.72 ลานบาท เปรียบ
เทียบกับสิ้นป 2561 มีจำนวน 375.88 ลานบาท  ลดลง  29.84 ลานบาท คิดเปน 7.94% สาเหตุจาก
 ในป 2562 บริษัท มีกำไรกอนภาษีเงินได จำนวน  513.78 ลานบาท
 - ปรับกระทบกำไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับจากการดำเนินงาน จำนวน 159.23  ลานบาทเนื่องจากมีปรับรายการ
คาเสื่อมราคา, คาใชจายรอตัดบัญชีตัดจำหนาย, คาโปรแกรมคอมพิวเตอรตัดจำหนาย, ขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจริงของเงินลงทุน
ในกองทุนเปด, ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของหลักทรัพยเพื่อคา, หนี้สงสัยจะสูญ  และคาใชจายผลประโยชนระยะยาวของ
พนักงาน
 - ปรับกระทบกำไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดจายจากการดำเนินงาน จำนวน 7.71 ลานบาท เนื่องจากมีปรับรายการ
กำไรจากการจำหนายอุปกรณ, เงินปนผลรับ และดอกเบ้ียรับ
 - กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสวนประกอบของสินทรัพยและ หนี้สินดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 มีจำนวน 665.30 ลานบาท เปรียบเทียบกับสิ้นป 2561 มีจำนวน 651.99 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 13.31 ลานบาท  หักการ
เปล่ียนแปลงในสวนประกอบของสินทรัพยเพ่ิมขึ้น 272.30 ลานบาท  และการเปล่ียนแปลงในสวนประกอบของหน้ีสินดำเนิน
งานเพ่ิมขึ้น จำนวน 12.72 ลานบาท ทำใหเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน มีจำนวน 405.72 ลานบาท  และจายภาษีเงินได
จำนวน 84.85 ลานบาท และรับดอกเบี้ย 3.03 ลานบาท
 

    (หนวย:ลานบาท)
           มูลคาท่ีไดมา      คาเสื่อมราคาสะสม สุทธิ
ที่ดิน  575.21  0  575.21
อาคารและส่ิงปลูกสราง 1,081.14  774.44  306.70
เครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย 694.52  442.84  251.68
ยานพาหนะ 29.34  14.47  14.87
เครื่องตกแตงและติดตั้ง 81.23  73.26  7.97
เครื่องใชสำนักงาน 66.80  55.23  11.57
อุปกรณคอมพิวเตอร 115.50  86.13  29.37
อุปกรณและเครื่องมือเครื่องใช 30.88  22.88  8.00
สินทรัพยระหวางกอสราง 32.09  0  32.09
รวมท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ   2,706.71 1,469.25 1,237.46
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บริษัทมีสภาพคลองทางการเงินในแตละปดังน้ี

 - อัตราสวนสภาพคลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เทากับ 4.74 เทา  เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ สิ้น ป 2561 เทากับ
4.34 เทา  
 - อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคาของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2562 เทากับ 22.26 เทา  เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
กับสิ้นป 2561 เทากับ 20.77 เทา   
 - ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อยูที่ 16.17 วัน ลดลงเมื่อเทียบกับส้ินป 2561  อยูที่ 17.57 แสดง
ใหเห็นวาบริษัทมีการบริหารจัดการเรียกเก็บหนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน
 - อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เทากับ 31.13 เทา  ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับส้ิน ป 2561
เทากับ 33.51 เทา 
 - ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อยูที่ 11.56 วัน  เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับส้ินป 2561 อยูที่ 10.74 วัน
แสดงใหเห็นวาบริษัทมีการบริหารสินคาคงเหลือไดอยางมีประสิทธิภาพ
 - อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เทากับ 7.57 เทา ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับส้ิน ป 2561  เทากับ
7.98 เทา
 - ระยะเวลาชำระหน้ีเฉล่ีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อยูที่ 47.57 วัน เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับสิ้นป 2561อยูที่ 45.12 วัน



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน

เรียน ทานผูถือหุน
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คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)  ซ่ึงงบการเงินดังกลาว
จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยไดมีการพิจารณานโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ และ
ใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและหลักการประมาณการท่ีสมเหตุสมผลในการจัดทำงบการเงิน  รวมท้ังใหมีการเปดเผยขอมูลที่
สำคัญอยางเพียงพอและโปรงใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อเปนประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและดำรงรักษาไวซ่ึงระบบบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในเพื่อ
ใหมั่นใจไดวามีการบันทึกขอมูลทางบัญชีอยางถูกตองครบถวน ทันเวลา และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไวซ่ึงทรัพยสิน  ตลอดจน
ปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดำเนินการท่ีผิดปกติอยางมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดวยกรรมการอิสระ  เพื่อทำหนาที่กำกับดูแลสอบทานความ
นาเชื่อถือและความถูกตองของรายงานทางการเงิน  รวมทั้งประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหมี
ประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
แสดงไว ในรายงานประจำปนี้แลว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  สามารถใหความเชื่อมั่นได
วางบการเงินของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) สำหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  แสดงฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผูสอบบัญชี  ได
ตรวจสอบและแสดงความเห็นไว ในรายงานของผูสอบบัญชีซ่ึงแสดงไว ในรายงานประจำปนี้แลว

นางพรอมพรรณ ศิริพัฒน
ประธานกรรมการบริษัทฯ

 ั 



งบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

31รายงานประจำป2562
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ  ผู้ถ ือห ุ้นบริษัท  โรงพยาบาลนนทเวช จาํกัด (มหาชน)  
 

ความเหน็ 
  ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบด้วย งบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น และงบ
กระแสเงินสด สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญั 
 ข้าพเจ้าเห็นวา่ งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากดั (มหาชน) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามท่ีควร
ในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 
  ข้าพเจ้าได้ปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กลา่วไว้ใน
วรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีตอ่การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ
จากบริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี  ในส่วนท่ี
เก่ียวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึง่เป็นไป
ตามข้อกําหนดเหล่านี ้ ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม  เพ่ือใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น    ของข้าพเจ้า 
 

เรื่ องสาํคัญในการตรวจสอบ 
  เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองตา่งๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสดุตามดลุยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของ 
ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นําเร่ืองเหล่านีม้าพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินโดยรวม และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นี ้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก
ตา่งหากสําหรับเร่ืองเหลา่นี ้
  ความครบถ้วนของการรับรู้รายได้คา่รักษาพยาบาลผู้ ป่วยใน 
  การรับรู้รายได้ค่ารักษาพยาบาลสําหรับผู้ ป่วยในท่ีรับการรักษาอยู่ ณ วนัสิน้ปี โดยบริษัทจะนําข้อมลู
การใช้ทรัพยากรจากฐานระบบของบริษัท มาเป็นข้อมลูในการบนัทกึรายได้คา่รักษาพยาบาลผู้ ป่วยใน  ซึง่มีผลตอ่
ความถกูต้องและครบถ้วนในการบนัทกึรายได้คา่รักษาพยาบาลผู้ ป่วยใน 
  ข้าพเจ้าได้เข้าทําการประเมินและทดสอบเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ ระบบรายได้ ลกูหนี ้และการรับ
ชําระ รวมถึงการทดสอบการรับชําระเงินหลงัวนัสิน้งวดสําหรับคา่รักษาพยาบาลผู้ ป่วยในท่ีรับการรักษาอยู่  ณ วนั
สิน้ปี เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายได้คา่รักษาพยาบาลสําหรับผู้ ป่วยในท่ีรับการรักษาอยู ่ณ วนัสิน้ปีบนัทกึครบถ้วน 
  จากผลการทดสอบข้างต้นให้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ และข้าพเจ้าเห็นว่ารายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ ป่วยในมี
การบนัทกึครบถ้วนและเหมาะสมแล้ว 
 
 



 

 

 33 

ข้อมูลอ ื่น 
  ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ข้อมลูอ่ืน ข้อมลูอ่ืนประกอบด้วย ข้อมลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจําปี แตไ่ม่
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานประจําปีนัน้ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับข้อมูลอ่ืนฉบบัเตรียม
เผยแพร่ก่อนวนัท่ีในรายงานผู้สอบบญัชีนี ้
  ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืน และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเช่ือมั่นต่อ
ข้อมลูอ่ืน 
  ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่า
ข้อมูลอ่ืนมีความขดัแย้งท่ีมีสาระสําคญักับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือ
ปรากฏว่าข้อมลูอ่ืนมีการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ หากในการปฏิบตัิงานดงักล่าว 
ข้าพเจ้าสรุปได้วา่ข้อมลูอ่ืนมีการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริง
นัน้ ทัง้นีข้้าพเจ้าไม่พบว่าเร่ืองดงักล่าวท่ีต้องรายงานหรือปรากฏว่าข้อมลูอ่ืนฉบบัเตรียมเผยแพร่มีการแสดงข้อมลู
ท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ 
  

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท ี่ในการกาํกับดูแลต่องบการเงนิ 
  ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี ้โดยถูกต้องตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็น เพ่ือให้
สามารถจดัทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทจุริตหรือข้อผิดพลาด 
  ในการจดัทํางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดําเนินงาน
ตอ่เน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดําเนินงานต่อเน่ือง และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดําเนินงานต่อเน่ือง 
เว้นแตผู่้บริหารมีความตัง้ใจท่ีจะเลกิบริษัทหรือหยดุดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงานตอ่เน่ืองตอ่ไปได้ 
  ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลมีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงินของ
บริษัท 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
  การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่าง
สมเหตสุมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสงู แตไ่ม่ได้เป็นการรับประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขดัต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่า
รายการท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทกุรายการรวมกนั จะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ ใช้งบ
การเงินจากการใช้งบการเงินเหลา่นี ้
  ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุยพินิจและการสงัเกตและ
สงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตังิานของข้าพเจ้ารวมถึง 
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 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน  
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือ
ตอบสนองตอ่ความเสี่ยงเหลา่นัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึ่ง
เป็นผลมาจากการทจุริตจะสงูกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทจุริตอาจเก่ียวกับ
การสมรู้ร่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูท่ีไม่
ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน   

 ทําความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แตไ่ม่ใช่เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นตอ่ความมีประสิทธิผลของ
การควบคมุภายในของบริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องซึง่จดัทําขึน้โดยผู้บริหาร   

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดําเนินงานตอ่เน่ืองของผู้บริหารและ 
จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของบริษัทในการ
ดําเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่   ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ข้าพเจ้าต้อง
กล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสงัเกตถึงการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินท่ี
เก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป 
ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีของ
ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้บริษัทต้องหยุดการ
ดําเนินงานตอ่เน่ือง   

 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูว่างบ
การเงินแสดงรายการและเหตกุารณ์ในรูปแบบท่ีทําให้มีการนําเสนอข้อมลูโดยถกูต้องตามท่ีควรหรือไม่ 
 

  ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลในเร่ืองต่างๆ ท่ีสําคญั ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องท่ีมี
นยัสําคญัในระบบการควบคมุภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
   

  ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลวา่ ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณท่ี
เก่ียวข้องกับความเป็นอิสระ และได้ส่ือสารกับผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจน
เร่ืองอ่ืน ซึ่งข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตผุลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และ
มาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพ่ือปอ้งกนัไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 
   

  จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสดุใน
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจบุนั และกําหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหลา่นี ้
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ในรายงานของผู้สอบบญัชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยตอ่สาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการ
กระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ตอ่สว่น
ได้เสียสาธารณะจากการส่ือสารดงักลา่ว 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        (ดร.ปรีชา สวน) 
      ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 6718 
 
 
19 กมุภาพนัธ์ 2563 
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บริษัท  โรงพยาบาลนนทเวช จาํกัด (มหาชน)   

 งบแสดงฐานะการเงนิ  

ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 2562 

สนิทรัพย์ 

 หน่วย : บาท  

หมายเหตุ 2562  2561 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  3.2  และ  4              49,589,425                32,572,567  

เงินลงทนุชัว่คราว 

เงินลงทนุในกองทนุเปิด 3.3  และ 5.1                   139,302              505,668,461 

หลกัทรัพย์เพ่ือค้า 3.3  และ 5.2                 1,053,981                  1,464,164  

เงินฝากประจําธนาคาร 3.3  และ 5.3            985,000,000              225,000,000  

รวมเงินลงทนุชัว่คราว             986,193,283              732,132,625  

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 3.4  และ 6             172,632,003              159,555,731  

สนิค้าคงเหลือ  3.5  และ 7               48,875,501                46,831,872  

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน  

คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า              17,780,597               16,773,773 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน ๆ                6,357,409                  2,437,889  

รวมสนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน               24,138,006                19,211,662  

รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน          1,281,428,218              990,304,457  

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 

หลกัทรัพย์เผ่ือขาย  3.3  และ  5.4                 8,680,461                  7,536,292  

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 3.6  และ  8          1,237,455,629           1,279,071,991  

สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 3.7  และ  9                 8,257,395                11,810,681  

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 3.8  และ  16               10,020,038                  6,552,094  

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน  3.9  และ  10                 4,162,987                  8,614,075  

รวมสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน          1,268,576,510           1,313,585,133  

รวมสนิทรัพย์          2,550,004,728           2,303,889,590  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท  โรงพยาบาลนนทเวช จาํกัด (มหาชน)   

 งบแสดงฐานะการเงนิ  

ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 2562 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถ ือห ุ้น 
 หน่วย : บาท  

หมายเหตุ 2562  2561 

หนีส้นิหมนุเวียน 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 11            197,645,972           177,656,373  

เจ้าหนีค้า่สนิทรัพย์               15,468,657              5,621,598  

ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจ่าย               50,447,988             38,421,033  

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน                 6,928,688               6,339,782  

รวมหนีส้นิหมนุเวียน             270,491,305           228,038,786  

หนีส้นิไมห่มนุเวียน 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3.12 และ 12              54,317,642             38,566,626  

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวียน 54,317,642             38,566,626  

รวมหนีส้นิ            324,808,947           266,605,412  

สว่นของผู้ ถือหุ้น 

ทนุเรือนหุ้น  

ทนุจดทะเบียน  

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

ทนุท่ีออกและชําระแล้ว 

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

สว่นเกินมลูคา่หุ้น 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั             172,000,000           172,000,000  

กําไรสะสม 

จดัสรรแล้ว  

ทนุสํารองตามกฎหมาย  13              16,000,000             16,000,000  

ยงัไมไ่ด้จดัสรร        1,870,429,250        1,683,432,982  

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น                 6,766,531               5,851,196  

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น         2,225,195,781        2,037,284,178  

รวมหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น         2,550,004,728        2,303,889,590  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท  โรงพยาบาลนนทเวช จาํกัด (มหาชน)   

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

สาํหรับปีสิน้สุด วันท ี่ 31 ธันวาคม 2562 

 หน่วย : บาท  

หมายเหตุ                   2562 2561 

รายได้ 

รายได้จากการรักษาพยาบาล   2,256,364,233   2,197,533,758  

รายได้อ่ืน        35,689,289         17,960,237  

รวมรายได้   2,292,053,522   2,215,493,995  

คา่ใช้จ่าย 

ต้นทนุในการรักษาพยาบาล   1,489,478,284    1,438,616,998  

คา่ใช้จ่ายในการขาย          6,781,768          7,328,430  

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร      277,340,270       259,195,114  

ขาดทนุจากการตดัจ่ายงานระหวา่งก่อสร้าง 8                         -          34,472,190  

คา่ตอบแทนกรรมการ  14          4,672,000           4,801,000  

รวมคา่ใช้จ่าย 15   1,778,272,322  1,744,413,732  

กําไรก่อนภาษีเงินได้      513,781,200       471,080,263  

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3.10 และ 16        93,184,932      84,233,032  

กําไรสําหรับปี 
  

420,596,268    386,847,231  

กําไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืน :- 
ผลกําไร(ขาดทนุ)จากการเปล่ียนแปลงมลูคา่ยติุธรรมของเงินลงทนุใน     
หลกัทรัพย์เผ่ือขาย 

   
1,144,169          (859,731) 

ภาษีเงินได้เก่ียวกบัผลตา่งจากการเปล่ียนแปลงในมลูคา่ยติุธรรมของ                
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย (228,834)          171,946 

ผลกําไร(ขาดทนุ)จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย - สทุธิจากภาษี 915,335        (687,785) 
ปรับปรุงผลกําไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั         
สําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน                              12   และ  16 -  21,673,433 
 
องค์ประกอบของภาษีเงินได้                        - (4,334,686) 
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ผลกําไรจากการประมาณการตามหลกั คณิตศาสตร์
ประกนัภยัสําหรับโครงการ 
ผลประโยชน์ของพนกังาน - สทุธิจากภาษี                         -         17,338,747  

 
กําไรเบด็เสร็จอ่ืนสําหรับปี-สทุธิจากภาษี 

   
915,335        16,650,962  

 
กําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 

   
421,511,603      403,498,193  

 
กําไรตอ่หุ้น  3.11 

 
กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 2.63 2.42 

 
จํานวนหุ้นสามญัท่ีใช้ในการคํานวณกําไรตอ่หุ้น  160,000,000 หุ้น 

 
 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืห ุ้น 

สาํหรับปีสิน้สุด วันท ี่ 31 ธันวาคม 2562 

 หน่วย : บาท  
หมายเหตุ ทนุที่ออกและ

ชําระแล้ว 
สว่นเกินมลูคา่

หุ้น 
 กําไรสะสม 

ทนุสํารองตามกฏหมาย    ยงัไมไ่ด้จดัสรร 
องค์ประกอบอื่น
ของสว่นของผู้ ถือ

หุ้น               
กําไร(ขาดทนุ)
เบด็เสร็จอื่น        

เงินลงทนุเผื่อขาย 

รวมสว่นของ     
ผู้ ถือหุ้น 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 160,000,000  172,000,000    16,000,000    1,492,047,004          6,538,981  1,846,585,985  

กําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 2561    -      -     -       386,847,231             (687,785)    386,159,446  

ผลกําไรจากการประมาณการตามหลกั             

 
คณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์ของพนกังาน-สทุธิจากภาษี 

   
-   

   
-   

   
-   

   
17,338,747  

   
-   

   
17,338,747  

กําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 2561  -     -     -     404,185,978           (687,785)    403,498,193  

เงินปันผลจ่าย 14   -      -   -    (212,800,000)          -   (212,800,000) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 160,000,000   172,000,000    16,000,000    1,683,432,982            5,851,196  2,037,284,178  

กําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 2562   -      -     -        420,596,268                915,335     421,511,603  

เงินปันผลจ่าย 14   -      -     -    (233,600,000)          -    (233,600,000) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 160,000,000  172,000,000    16,000,000   1,870,429,250            6,766,531  2,225,195,781  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท  โรงพยาบาลนนทเวช จาํกัด (มหาชน)  
งบกระแสเงนิสด 

สาํหรับปีสิน้สุด วันท ี่ 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : บาท 

2562 
 

2561 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
กําไรก่อนภาษีเงินได้     513,781,200     471,080,263  
ปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน   

คา่เส่ือมราคา      128,703,411     129,315,291  
คา่ใช้จ่ายรอตดับญัชีตดัจําหน่าย          4,172,327         2,691,142  
คา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตดัจําหน่าย          4,067,186         4,269,949  
ขาดทนุจากการตดัจ่ายงานระหวา่งก่อสร้าง                     -      34,472,190  
ขาดทนุจากสนิค้าคงเหลือเส่ือมสภาพ                     -             30,551  
ขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงของเงินลงทนุในกองทนุเปิด          1,773,586         2,582,645  
ขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงของหลกัทรัพย์เพ่ือค้า             410,183            453,580  
กําไรจากการจําหน่ายอปุกรณ์          (109,170)        (134,608) 
หนีส้ญู                      -              343,892  
หนีส้งสยัจะสญูเพิ่มขึน้(ลดลง)            549,105         (219,667) 
เงินปันผลรับ          (328,217)        (105,796) 
ดอกเบีย้รับ        (7,268,517)        (816,511) 
คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน        19,551,316        8,035,213  

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสว่นประกอบของ
สนิทรัพย์และหนีส้นิดําเนินงาน 

   
665,302,410  

   
651,998,134  

การเปล่ียนแปลงในสว่นประกอบของสนิทรัพย์ดําเนินงาน(เพิ่มขึน้)ลดลง 
เงินฝากประจําธนาคาร     (760,000,000) (225,000,000) 
เงินลงทนุในกองทนุเปิด       503,755,573    (21,381,832) 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น       (13,625,377)   (11,144,231) 
สนิค้าคงเหลือ          (2,043,629)     (7,843,960) 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน            (673,448)     (1,373,947) 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน              278,761      (2,657,374) 

การเปล่ียนแปลงในสว่นประกอบของหนีส้นิดําเนินงานเพิ่มขึน้(ลดลง) 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น        19,379,703      (2,484,968) 
เจ้าหนีค้า่สนิทรัพย์        (3,444,857)           747,747  
หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน               588,906           (34,815) 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน        (3,800,300)    (4,946,350) 

เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน       405,717,742     375,878,404  
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          รับดอกเบีย้ 
   

3,025,621  
   

187,758  
          จ่ายภาษีเงินได้       (84,854,755)   (87,500,456) 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน       323,888,608     288,565,706  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 

         อาคารและอปุกรณ์เพิ่มขึน้          (74,556,337)   (55,925,752) 

         เงินสดรับจากการจําหน่ายอปุกรณ์                      966,370              598,894  

         ซือ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์                -         (3,049,500) 

         เงินสดรับจากเงินปันผล                318,217               105,796  

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ            (73,271,750)       (58,270,562) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

         จ่ายคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน     -        - 

         จ่ายเงินปันผล          (233,600,000)     (212,800,000) 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน         (233,600,000)     (212,800,000) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ              17,016,858         17,495,144  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม             32,572,567          15,077,423  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม              49,589,425          32,572,567  

ข้อมลูเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด 

รายการท่ีมิใช่เงินสด ประกอบด้วย 

ผลกําไร(ขาดทนุ)ท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงของหลกัทรัพย์เผ่ือขาย                1,144,169             (859,731) 

อาคารและอปุกรณ์เพิ่มขึน้จากเจ้าหนีค้า่สนิทรัพย์            12,778,016            1,237,470  

สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนเพิ่มขึน้จากเจ้าหนีค้า่สนิทรัพย์                   513,900                 - 

อปุกรณ์เพิ่มขึน้จากเงินประกนัผลงาน                   609,896            1,363,221  

เงินปันผลค้างรับ                     10,000  - 

ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการผลประโยชน์ของพนกังาน 

 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีลดลง                               -             4,334,686  

 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานลดลง                               -         (21,673,433) 

 
กําไรสะสมเพิ่มขึน้                               -           17,338,747  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท  โรงพยาบาลนนทเวช จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
วันท ี่  31 ธันวาคม 2562 

 
1. ข้อมูลท ั่วไป 
 

1.1 สถานะของบริษัท เป็นนิติบคุคลจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยและจดทะเบียน 

 ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

1.2 สถานท่ีตัง้บริษัท เลขท่ี 432 ถนนงามวงศ์วาน ตําบลบางเขน อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 

 สาขา เลขท่ี 530 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 

1.3  ลกัษณะธุรกิจ โรงพยาบาล 

 
2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 

 
2.1 งบการเงินนีไ้ด้จัดทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพ

บญัชี ภายใต้พระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และพระราชบญัญัติการบญัชี พ.ศ. 2543 และตาม
ประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ในปีบญัชี

ปัจจบุนั ซึง่บริษัทได้ปฏิบติัแล้ว ดงันี ้
มาตรฐานการบัญชี 
1. ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 
2. ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สนิค้าคงเหลือ 
3. ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
4. ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและ 

    ข้อผิดพลาด 
5. ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
6. ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ภาษีเงินได้ 
7. ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
8. ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สญัญาเช่า 
9. ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
10. ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การบญัชีสําหรับเงินอดุหนนุจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมลู 

   เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
11. ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

   ตา่งประเทศ 
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12. ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ต้นทนุการกู้ ยืม 
13. ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
14. ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
15. ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
16. ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทนุในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 
17. ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอ้รุนแรง 
18. ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กําไรตอ่หุ้น 
19. ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
20. ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 
21. ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ประมาณการหนีส้นิ หนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้และสนิทรัพย์ท่ีอาจเกิดขึน้ 
22. ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 
23. ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 
24. ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เกษตรกรรม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
25. ฉบบัท่ี 1  เร่ือง การนํามาตรฐานรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครัง้แรก 
26. ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
27. ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
28. ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สญัญาประกนัภยั 
29. ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก 
30. ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การสํารวจและประเมินคา่แหลง่ทรัพยากรแร่ 
31. ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สว่นงานดําเนินงาน 
32. ฉบบัท่ี 10  (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบการเงินรวม 
33. ฉบบัท่ี 11  (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การร่วมการงาน 
34. ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสียในกิจการอ่ืน 
35. ฉบบัท่ี 13  (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การวดัมลูคา่ยติุธรรม 
36. ฉบบัท่ี 15  เร่ือง รายได้จากสญัญาท่ีทํากบัลกูค้า 
การตีความมาตรฐานการบัญชี 
37. ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไมมี่ความเก่ียวข้องอยา่งเฉพาะ 

    เจาะจงกบักิจกรรมดําเนินงาน 
38. ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สญัญาเช่าดําเนินงาน-สิง่จงูใจท่ีให้แก่ผู้ เช่า 
39. ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ภาษีเงินได้-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ

ของผู้ ถือหุ้น  
40. ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การประเมินเนือ้หาสญัญาเช่าท่ีทําขึน้ตามรูปแบบกฎหมาย 
41. ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทานบริการ  
42. ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน-ต้นทนุเวบ็ไซต์ 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
43. ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหนีส้นิท่ีเกิดขึน้จากการรือ้ถอน การบรูณะ 

    และหนีส้นิท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั  
44. ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การประเมินวา่ข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่าหรือไม ่
45. ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สทิธิในสว่นได้เสียจากกองทนุการรือ้ถอน การบรูณะและการ 

    ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
46. ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การปรับปรุงย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 

    (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 
    ท่ีเงินเฟอ้รุนแรง 

47. ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561)              เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการด้อยคา่ 
48. ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2561)              เร่ือง ข้อตกลงสมัปทานบริการ 
49. ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ข้อจํากดัสนิทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทนุ 

   ขัน้ต่ําและปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหลา่นีสํ้าหรับมาตรฐานการ 
  บญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

50. ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การจ่ายสนิทรัพย์ท่ีไมใ่ช่เงินสดให้เจ้าของ 
51. ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ต้นทนุการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน 
52. ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินท่ีนําสง่รัฐ 
53. ฉบบัท่ี 22  เร่ือง รายการท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศและสิง่ตอบแทนจ่ายลว่งหน้า 

    

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ข้างต้นไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระสําคญัตอ่งบการเงินนี ้ 

2.3 สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ใหมแ่ละฉบบัปรับปรุง 

ให้ถือปฏิบติักบังบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยมี มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมนํามาปฏิบติัเป็นครัง้แรก จํานวน 
7 ฉบบั 

มาตรฐานการบญัชี 
1. ฉบบัท่ี 1    เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 
2. ฉบบัท่ี 2    เร่ือง สนิค้าคงเหลือ 
3. ฉบบัท่ี 7    เร่ือง งบกระแสเงินสด 
4. ฉบบัท่ี 8    เร่ือง นโยบายการบญัชีการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและ

      ข้อผิดพลาด 
5. ฉบบัท่ี 10    เร่ือง เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
6. ฉบบัท่ี 12    เร่ือง ภาษีเงินได้ 
7. ฉบบัท่ี 16    เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
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8. ฉบบัท่ี 19    เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
9. ฉบบัท่ี 20    เร่ือง การบญัชีสําหรับเงินอดุหนนุจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมลู 

     เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
10. ฉบบัท่ี 21    เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

     ตา่งประเทศ 
11. ฉบบัท่ี 23    เร่ือง ต้นทนุการกู้ ยืม 
12. ฉบบัท่ี 24   เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
13. ฉบบัท่ี 26   เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
14. ฉบบัท่ี 27    เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
15. ฉบบัท่ี 28    เร่ือง เงินลงทนุในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 
16. ฉบบัท่ี 29    เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอ้รุนแรง 
17. ฉบบัท่ี 32 (เร่ิมใช้ปี 2563) เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
18. ฉบบัท่ี 33    เร่ือง กําไรตอ่หุ้น 
19. ฉบบัท่ี 34    เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
20. ฉบบัท่ี 36    เร่ือง การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 
21. ฉบบัท่ี 37    เร่ือง ประมาณการหนีส้นิ หนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้และสนิทรัพย์ท่ีอาจเกิดขึน้ 
22. ฉบบัท่ี 38    เร่ือง สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 
23. ฉบบัท่ี 40    เร่ือง อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 
24. ฉบบัท่ี 41    เร่ือง เกษตรกรรม 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
25. ฉบบัท่ี 1   เร่ือง การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครัง้แรก 
26. ฉบบัท่ี 2    เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
27. ฉบบัท่ี 3    เร่ือง การรวมธุรกิจ 
28. ฉบบัท่ี 4    เร่ือง สญัญาประกนัภยั 
29. ฉบบัท่ี 5    เร่ือง สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก 
30. ฉบบัท่ี 6    เร่ือง การสํารวจและประเมินคา่แหลง่ทรัพยากรแร่ 
31. ฉบบัท่ี 7 (เร่ิมใช้ปี 2563)  เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทางการเงิน 
32. ฉบบัท่ี 8    เร่ือง สว่นงานดําเนินงาน 
33. ฉบบัท่ี 9 (เร่ิมใช้ปี 2563)  เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
34. ฉบบัท่ี 10    เร่ือง งบการเงินรวม 
35. ฉบบัท่ี 11    เร่ือง การร่วมการงาน 
36. ฉบบัท่ี 12    เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสียในกิจการอ่ืน 
37. ฉบบัท่ี 13    เร่ือง การวดัมลูคา่ยติุธรรม 
38. ฉบบัท่ี 15     เร่ือง รายได้จากสญัญาท่ีทํากบัลกูค้า 
39. ฉบบัท่ี 16 (เร่ิมใช้ปี 2563) เร่ือง สญัญาเช่า 
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การตีความมาตรฐานการบัญชี 
40. ฉบบัท่ี 10    เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไมมี่ความเก่ียวข้องอยา่งเฉพาะ 

     เจาะจงกบักิจกรรมดําเนินงาน 
41. ฉบบัท่ี 25    เร่ือง ภาษีเงินได้-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของ 

     ผู้ ถือหุ้น 
42. ฉบบัท่ี 29    เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทานบริการ 
43. ฉบบัท่ี 32    เร่ือง สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน-ต้นทนุเวบ็ไซต์ 

 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
44. ฉบบัท่ี 1    เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหนีส้นิท่ีเกิดขึน้จากการรือ้ถอน การบรูณะ 

     และหนีส้นิท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 
45. ฉบบัท่ี 5    เร่ือง สทิธิในสว่นได้เสียจากกองทนุการรือ้ถอน การบรูณะและการ 

 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
46. ฉบบัท่ี 7    เร่ือง การปรับปรุงย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 

 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ี 
   เงินเฟอ้รุนแรง 

47. ฉบบัท่ี 10     เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการด้อยคา่ 
48. ฉบบัท่ี 12     เร่ือง ข้อตกลงสมัปทานบริการ 
49. ฉบบัท่ี 14    เร่ือง ข้อจํากดัสนิทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทนุ 

     ขัน้ต่ําและปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหลา่นีสํ้าหรับมาตรฐานการบญัชี 
     ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

50. ฉบบัท่ี 16 (เร่ิมใช้ปี 2563) เร่ือง การปอ้งกนัความเส่ียงของเงินลงทนุสทุธิในหน่วยงานตา่งประเทศ 
51. ฉบบัท่ี 17    เร่ือง การจ่ายสนิทรัพย์ท่ีไมใ่ช่เงินสดให้เจ้าของ 
52. ฉบบัท่ี 19 (เร่ิมใช้ปี 2563) เร่ือง การชําระหนีส้นิทางการเงินด้วยตราสารทนุ 
53. ฉบบัท่ี 20    เร่ือง ต้นทนุการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน 
54. ฉบบัท่ี 21    เร่ือง เงินท่ีนําสง่รัฐ 
55. ฉบบัท่ี 22    เร่ือง รายการท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศและสิง่ตอบแทนจ่ายลว่งหน้า 
56. ฉบบัท่ี 23 (เร่ิมใช้ปี 2563) เร่ือง ความไมแ่น่นอนเก่ียวกบัวิธีการทางภาษีเงินได้ 

  ฝ่ายบริหารของบริษัท อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีนํา มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดงักลา่วมาถือปฏิบติั 

 
2.4  งบการเงินนีไ้ด้จดัทําขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดิม เว้นแตจ่ะได้เปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีท ี่สาํคัญ 
3.1  การรับรู้ รายได้และค่าใช้จ่าย 
  รายได้จากการรักษาพยาบาล 
   รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล สว่นใหญ่ประกอบด้วยรายได้คา่รักษาพยาบาล  
        คา่ห้องพกั คา่ยา โดยจะบนัทกึเป็นรายได้เม่ือได้ให้บริการหรือจําหน่ายแล้ว 
  รายได้คา่บริการรับรู้เม่ือได้ให้บริการแล้ว  
  รายได้คา่เช่ารับรู้ตามระยะเวลาเช่าตลอดอายขุองสญัญาเช่า 
  เงินปันผลรับถือเป็นรายได้ เม่ือมีสทิธิในการรับเงินปันผล 
  รายได้อ่ืนและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 
 
3.2 เงนิสดและรายการเท ียบเท่าเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ได้แก่ เงินสดในมือและเงินฝากสถาบนัการเงิน ซึง่ถงึกําหนดใน
ระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีได้มา และไมมี่ข้อจํากดัในการเบิกใช้ 
 

3.3 เงนิลงทุน 
หลกัทรัพย์เพ่ือค้า เป็นการลงทุนในหลกัทรัพย์จดทะเบียนและเงินลงทนุในกองทนุเปิดแสดงในราคา

ยติุธรรม บริษัทรับรู้การเปล่ียนแปลงมลูคา่ของหลกัทรัพย์ เป็นกําไร(ขาดทนุ) ท่ียงัไม่เกิดขึน้ของหลกัทรัพย์เพ่ือ
ค้าในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

หลักทรัพย์เผ่ือขาย เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงในราคายุติธรรม หลักทรัพย์ 
เผ่ือขายมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นการลงทนุระยะยาว บริษัทรับรู้การเปล่ียนแปลงมลูค่าของหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 
เป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน ภายใต้หวัข้อส่วนเกินทนุจากการเปล่ียนแปลง
ในมลูคา่ยติุธรรมของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 

บริษัทคํานวณราคาทนุของหลกัทรัพย์ท่ีจําหน่ายในระหวา่งปี โดยใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั 
เงินฝากประจําท่ีมีระยะเวลาครบกําหนดภายใน 1 ปี แสดงในราคาทนุ 
 

3.4 ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 
บริษัทตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูสําหรับลกูหนีท่ี้คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ โดยอาศยัประสบการณ์ใน

การเรียกเก็บเงินในอดีต และสถานะปัจจบุนัของลกูหนีค้งค้าง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
หนีส้ญูท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งปีตดัเป็นคา่ใช้จ่ายทนัทีท่ีเกิดขึน้ 
 

3.5 สนิค้าคงเหลือ   
สินค้าคงเหลือ แสดงในราคาทนุหรือมลูค่าสทุธิท่ีจะได้รับแล้วแต่มลูค่าใดจะต่ํากว่า ราคาทนุคํานวณ

โดยวิธีถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ี 
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3.6 ที่ดนิ  อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุน ค่าเส่ือมราคาคํานวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการให้
ประโยชน์ ซึง่ประมาณไว้ดงันี ้

รายการ อายกุารให้ประโยชน์ (ปี) 
ท่ีดิน ไมคิ่ดคา่เส่ือมราคา 
อาคารชัว่คราว 3 
อาคารและสิง่ปลกูสร้าง 10-50 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์การแพทย์ 5-10 
อ่ืน ๆ 5-15 

 
3.7 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตดับญัชี แสดงในราคาทนุสทุธิจากรายการตดัจําหน่ายสะสม ค่าตดัจําหน่าย
คํานวณโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี 

 
3.8 สนิทรัพย์/หนีส้ ินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 สินทรัพย์/หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี จะคํานวณขึน้จากผลแตกต่างชัว่คราว ณ วนัท่ีในงบแสดง
ฐานะการเงิน ระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนีส้ิน กบัราคาตามบญัชีของสินทรัพย์หรือหนีส้ินนัน้ ซึ่งจะ
รับรู้เป็นรายได้ภาษีหรือตดับญัชีเป็นคา่ใช้จ่ายภาษี เม่ือรายได้สามารถรับรู้เป็นรายได้หรือคา่ใช้จ่ายท่ีบนัทกึไว้
เกิดขึน้จริง และถือหกัเป็นคา่ใช้จ่ายได้แล้วในการคํานวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร 
 บริษัทรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราว ท่ีต้องหกัภาษีเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี หรือบวกภาษี
เป็นหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะมีกําไรทางภาษีจาก
การดําเนินงานในอนาคตเพียงพอ ท่ีจะนําสนิทรัพย์/หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีนัน้มาใช้ประโยชน์ได้ 
 บริษัทจะทบทวนมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์/หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ณ วนัท่ีในงบแสดง
ฐานะการเงิน และจะปรับมลูค่าตามบญัชีดงักล่าว เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะไม่มี
กําไรทางภาษีเพียงพอ ต่อการนําสินทรัพย์/หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทัง้หมด หรือบางส่วนมาใช้
ประโยชน์ 
 

3.9 ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 
ค่าใช้จ่ายรอตดับญัชี แสดงในราคาทนุสทุธิจากรายการตดัจําหน่ายสะสม ค่าตดัจําหน่ายคํานวณโดย

วิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 3-5 ปี 
 

3.10 ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ คํานวณจากกําไรหรือขาดทนุสําหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เว้นแต่ในส่วนท่ีเก่ียวกับ
รายการท่ีบนัทกึในสว่นของผู้ ถือหุ้น รับรู้โดยตรงในสว่นของผู้ ถือหุ้น 
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3.11 กาํไรต่อหุ้น 

กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน คํานวณโดยการนํากําไรสําหรับปี หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั ท่ี
ถือโดยบคุคลภายนอกในระหวา่งปี 

3.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
  ผลประโยชน์ระยะสัน้ 
           บริษัทรับรู้เงินเดือน คา่จ้าง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นคา่ใช้จ่ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์ระยะยาว 
โครงการสมทบเงิน 
 บริษัทจดัให้มีกองทนุสํารองเลีย้งชีพ ซึง่เป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบท่ีได้กําหนดการจ่ายสมทบไว้
แล้ว สินทรัพย์ของกองทนุสํารองเลีย้งชีพ ได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท และได้รับการบริหารโดยผู้จดัการ
กองทนุภายนอก กองทนุสํารองเลีย้งชีพดงักลา่ว ได้รับเงินสะสมเข้ากองทนุจากพนกังานและเงินสมทบจากบริษัท 
เงินจ่ายสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ บนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเกิดรายการนัน้  
โครงการผลประโยชน์ 

 สํารองผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุ บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตลอดอายุการ
ทํางานของพนกังาน โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตท่ีพนักงานจะได้รับจากการทํางาน
ให้กบับริษัทในงวดปัจจบุนัและงวดอนาคตตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  โดยผลประโยชน์ดงักลา่วได้ถกูคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเร่ิมต้น การ
ประมาณการหนีส้ินดงักลา่วคํานวณโดยผู้ เช่ียวชาญโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected 
Unit Credit Method) 

3.13 การใช้ดุลยพนิ ิจ และประมาณการทางบัญชีท ี่สาํคัญ 

  ในการจัดทํางบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณและตัง้ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจํานวนเงินท่ีเก่ียวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย 
สินทรัพย์และหนีส้ิน รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีอาจจะเกิดขึน้ ผลท่ีเกิดขึน้จริงอาจ
แตกตา่งไปจากจํานวนท่ีประมาณไว้ 

  ประมาณการและข้อสมมติฐานจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ําเสมอ โดยอาศยัประสบการณ์    ในอดีต 
และปัจจยัต่าง ๆ รวมถึงเหตกุารณ์ในอนาคตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ ซึ่งฝ่ายบริหารมีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผล
ภายใต้สถานการณ์นัน้ บริษัทได้ตัง้ประมาณการและข้อสมมติฐานต่อเหตกุารณ์ในอนาคต   เป็นผลให้ประมาณ
การทางบญัชีอาจจะไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดขึน้จริง ประมาณการและ ข้อสมมติฐานทางบญัชีท่ีสําคญั ได้แก่ ค่าเผ่ือ
หนีส้งสัยจะสูญ ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค่าตัดจําหน่าย
คา่ใช้จ่ายรอตดับญัชี และสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน การประมาณการในเร่ืองต่างๆ ได้เปิดเผยใน
แตล่ะสว่นท่ีเก่ียวข้องของหมายเหตปุระกอบงบการเงินนี ้
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4.  เงนิสดและรายการเท ียบเท่าเงนิสด   
 

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

2562 2561 

เงินสด 2,355,643 3,438,957 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 47,233,782 29,133,610 
 รวม 49,589,425 32,572,567 

 
5.  เงนิลงทุน   
 5.1 เงนิลงทุนในกองทุนเปิด 
 

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

2562 2561 

เงินลงทนุในกองทนุเปิด 152,218 503,907,791 
รายการปรับปรุงจากการตีราคา (12,916) 1,760,670 
เงินลงทนุในกองทนุเปิด-มลูคา่ยติุธรรม 139,302 505,668,461 

 

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

2562 2561 

ขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงของเงินลงทนุในกองทนุเปิด (1,773,586) (2,582,645) 

กําไรท่ีเกิดขึน้จริงจากเงินลงทนุในกองทนุเปิด 8,785,613 6,299,364 

ผลกําไรจากเงินลงทนุในกองทนุเปิด 7,012,027 3,716,719 

 

5.2 เงนิลงทุนชั่วคราว-หลักทรัพย์เพ ื่อค้า 

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

2562 2561 

เงินลงทนุชัว่คราว-ราคาทนุ 2,007,731 2,007,731 
รายการปรับปรุงจากการตีราคา (953,750) (543,567) 
เงินลงทนุชัว่คราว-มลูคา่ยติุธรรม 1,053,981 1,464,164 

 

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

2562 2561 

ขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงของหลกัทรัพย์เพ่ือค้า 410,183 453,580 
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5.3 เงนิฝากประจาํธนาคาร  

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

2562 2561 

เงินฝากประจําประเภท 6 เดือน 985,000,000 225,000,000 
อตัราดอกเบีย้ร้อยละตอ่ปี 0.75 - 1.65 1.25 - 1.45 
ดอกเบีย้ค้างรับ 4,853,887 628,753 

 

5.4 หลักทรัพย์เผื่อขาย 

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

2562 2561 
ราคาทนุ 222,296 222,296 

    รายการปรับปรุงจากการตีราคา 8,458,165 7,313,996 
มลูคา่ยติุธรรม  ณ วนัสิน้ปี 8,680,461  7,536,292 
   

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

2562 2561 

    ผลกําไร(ขาดทนุ)จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย 1,144,169 (859,731) 

 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น   

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

2562 2561 
ลกูหนีก้ารค้าแยกตามอายหุนีค้้างชําระดงันี ้   

ยงัไมถ่งึกําหนดชําระ 157,251,617 147,969,339 
เกินกําหนดชําระไมเ่กิน 3 เดือน 11,488,704 8,895,975 
มากกวา่ 3 เดือน ถงึ 6 เดือน 1,604,291 1,748,209 
มากกวา่ 6 เดือน ถงึ 12 เดือน 1,902,586 1,031,971 
มากกวา่ 12 เดือนขึน้ไป 3,658,852 2,625,179 

 รวม 175,906,050 162,270,673 
คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (3,274,047) (2,724,942) 
ลกูหนีก้ารค้า-สทุธิ 
ลกูหนีอ่ื้น 

172,632,003 
- 

159,545,731 
10,000 

รวมลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 172,632,003 159,555,731 
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7. สนิค้าคงเหลือ   

 

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

2562 2561 
ยาและเวชภณัฑ์ 40,903,388 37,841,102 
วสัดทุัว่ไป 7,972,113 8,990,770 
 รวม 48,875,501 46,831,872 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

8. ที่ดนิ  อาคารและอุปกรณ์   
 จํานวนเงิน (บาท) 
   เครื่องมือ     อปุกรณ์   

รายการ ที่ดิน อาคารและ และอปุกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องตกแตง่ เครื่องใช้ อปุกรณ์ และเครื่องมือ สินทรัพย์ รวม 
  สิ่งปลกูสร้าง การแพทย์  และติดตัง้ สํานกังาน คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ ระหวา่งก่อสร้าง  

ราคาทุน           
1 มกราคม 2561 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 
ซือ้เพิ่มปี 2561 - 1,193,628 5,016,938 - 669,664 741,632 5,198,670 605,991 45,099,920 58,526,443 
จําหน่าย/ตดัจ่าย - (4,339,424) (26,058,445) - (1,287,978) (749,573)     (6,950,817) (1,209,745) (34,472,190) (75,068,172) 
โอนเข้า (ออก) - 31,787,817 - - 3,701,132 1,890,306 - 377,085 (37,756,340) - 
31 ธนัวาคม 2561 575,208,866 1,068,012,613 690,571,301 16,124,881 80,583,861 66,880,740 114,199,774 29,783,274 28,170,468 2,669,535,778 
ซือ้เพิ่มปี 2562 - 9,319,536 44,408,674 13,218,180 797,531 925,169 9,242,811 1,827,915 8,204,433 87,944,249 
จําหน่าย - (458,211) (40,460,188) - (150,100) (1,038,254)     (7,939,494) (727,308) - (50,773,555) 
โอนเข้า (ออก) - 4,261,768 - - - 20,537 - - (4,282,305) - 
31 ธนัวาคม 2562 575,208,866 1,081,135,706 694,519,787 29,343,061 81,231,292 66,788,192 115,503,091 30,883,881 32,092,596 2,706,706,472 
คา่เสื่อมราคาสะสม           
1 มกราคม 2561 - 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 
คา่เสื่อมราคาสําหรับปี - 55,999,907 53,786,198 394,968 3,118,475 4,380,967 9,687,840 1,946,936 - 129,315,291 
จําหน่าย - (4,339,151) (25,640,066) - (1,285,320) (741,887)     (6,920,388) (1,204,884) - (40,131,696) 
31 ธนัวาคม 2561 - 716,591,491 430,846,478 13,506,861 70,623,114 51,970,190 84,949,411 21,976,242 - 1,390,463,787 
คา่เสื่อมราคาสําหรับปี - 58,300,697 51,690,230 958,861 2,784,540 4,298,736 9,043,407 1,626,940 - 128,703,411 
จําหน่าย - (455,234) (39,693,813) - (148,849) (1,034,085) (7,860,341) (724,033) - (49,916,355) 
31 ธนัวาคม 2562 - 774,436,954 442,842,895 14,465,722 73,258,805 55,234,841 86,132,477  22,879,149 - 1,469,250,843 

มูลค่าสุทธ ิตามบญัชี           
31 ธนัวาคม 2561 575,208,866 351,421,122 259,724,823 2,618,020 9,960,747 14,910,550 29,250,363 7,807,032 28,170,468 1,279,071,991 
31 ธนัวาคม 2562 575,208,866 306,698,752 251,676,892 14,877,339 7,972,487 11,553,351 29,370,614 8,004,732 32,092,596 1,237,455,629 

  ในปี  2561  บริษัทตดัจ่ายสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างที่คงค้างมาตัง้แต่ปี 2549 จํานวน 34.47 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วยค่าออกแบบอาคารและค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ
เบือ้งต้นในการดําเนินการก่อสร้าง 

54 



 

 

 55 

  ในปี  2562 และปี  2561 ท่ีดินบางส่วนมูลค่าตามบัญชี 7.87 ล้านบาท ได้นําไปจดจํานองเพ่ือเป็น
หลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชี และเงินกู้ ยืมจากธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ 

  
9. สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 

 จํานวนเงิน (บาท) 
รายการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รอตดับญัชี 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ระหวา่งติดตัง้ 
รวม 

ราคาทุน    
1 มกราคม 2561 95,214,921 602,310 95,817,231 
ซือ้เพิ่มปี 2561 3,049,500 - 3,049,500 
31 ธนัวาคม 2561 98,264,421 602,310 98,866,731 
ซือ้เพิ่มปี 2562 482,100 31,800 513,900 
31 ธนัวาคม 2562 98,746,521 634,110 99,380,631 

ค่าตัดจาํหน่ายสะสม    
1 มกราคม 2561 82,786,101 - 82,786,101 
คา่ตดัจําหน่ายสําหรับปี 2561 4,269,949 - 4,269,949 
31 ธนัวาคม 2561 87,056,050 - 87,056,050 
คา่ตดัจําหน่ายสําหรับปี 2562 4,067,186 - 4,067,186 
31 ธนัวาคม 2562 91,123,236 - 91,123,236 
มูลค่าสุทธ ิตามบัญชี    
31 ธนัวาคม 2561 11,208,371 602,310 11,810,681 
31 ธนัวาคม 2562 7,623,285 634,110 8,257,395 

 
10. สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   
 

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

2562 2561 

คา่ใช้จ่ายรอตดับญัชี 6,220,725 5,890,895 

บวก เพิ่มขึน้ 534,695 3,020,972 

หกั คา่ตดัจําหน่ายสําหรับปี  (4,172,327) (2,691,142) 

มลูคา่สทุธิตามบญัชี 2,583,093 6,220,725 

เงินมดัจําคา่สนิทรัพย์ 1,178,992 1,367,392 

อ่ืน ๆ 400,902 1,025,958 

 รวม 4,162,987 8,614,075 
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11. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น   
 

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

2562 2561 
เจ้าหนีก้ารค้า 63,212,805 51,696,198 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 46,501,433 44,666,084 
คา่ธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย 65,167,962 59,955,946 
อ่ืน ๆ 22,763,772 21,338,145 

รวม 197,645,972 177,656,373 
 
12. สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
 

  จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ซึง่เป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน  ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดงันี ้

 

   รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

2562 2561 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 38,566,626 57,151,196 
บวก ต้นทนุบริการในอดีต 10,560,537 - 

ต้นทนุบริการในปัจจบุนั 7,994,388 6,969,096 
 ต้นทนุดอกเบีย้ 996,391 1,066,117 

 หกั   ผลตา่งจากการประมาณการหนีส้นิ - (21,673,433) 
        ผลประโยชน์จ่ายระหวา่งปี (3,800,300) (4,946,350) 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 54,317,642 38,566,626 

  

 สมมติฐานท่ีสําคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปได้ดงันี ้

 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานฉบบัใหม่ได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษา ซึง่มี
ผลบงัคบัใช้เม่ือพ้นกําหนด 30 วนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานเุบกษานัน้ พระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานฉบบั
ใหม่นีกํ้าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลกูจ้างซึ่งทํางานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึน้ไปให้มี

รายการ 2562 และ 2561 

อตัราคิดลด      2.29 % ตอ่ปี 
3.5 - 5.5 % ตอ่ปี 
    8 - 25 % ตอ่ปี 

อตัราการขึน้เงินเดือนในอนาคต 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนกังาน  
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สิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัราสดุท้าย 400 วนัสดุท้าย การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแก้ไข
โครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทมีหนีส้ินสํารองผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงานเพิ่มขึน้ ทัง้นีบ้ริษัทได้บันทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวแล้วในปีสิน้สุดวันท่ี  31 
ธนัวาคม 2562  โดยรับรู้ต้นทนุบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทนัทีในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเป็นจํานวน  10.56  ล้าน
บาท 

13. ทุนสาํรองตามกฎหมาย 
 

 บริษัทจดัสรรทนุสํารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนแล้ว การจดัสรรทนุสํารองดงักล่าว
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั ทนุสํารองนีจ้ะนําไปจ่ายเป็นเงินปันผลไมไ่ด้ 

 
14. เงนิปันผลจ่ายและค่าตอบแทนกรรมการ  
 

 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2562 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ได้มีมติอนมุติัให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน 160 
ล้านหุ้น ในอตัราหุ้นละ 1.46 บาท รวมเป็นเงิน 233.60 ล้านบาท รวมทัง้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจํานวนเงิน 
3.87 ล้านบาท และคา่เบีย้ประชมุประจําปีตามท่ีกําหนด โดยมีการจ่ายเงินปันผลแล้ว เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2562 
 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ได้มีมติอนมุติัให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน 160 
ล้านหุ้น ในอตัราหุ้นละ 1.33 บาท รวมเป็นเงิน 212.80 ล้านบาท รวมทัง้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจํานวนเงิน 
4.08 ล้านบาท และคา่เบีย้ประชมุประจําปีตามท่ีกําหนด โดยมีการจ่ายเงินปันผลแล้ว เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 

 
15. การจาํแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะค่าใช้จ่าย 
 

คา่ใช้จ่าย 
จํานวนเงิน (บาท) 

2562 2561 
ต้นทนุยาและเวชภณัฑ์ใช้ไป 428,872,715 421,403,835 
คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 13,908,667 12,550,000 
คา่ใช้จ่ายพนกังาน 519,066,786 482,251,498 
คา่ธรรมเนียมแพทย์ 499,506,352 488,451,764 
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 136,942,924 136,276,382 
หนีส้ญู - 343,892 
หนีส้งสยัจะสญูเพิ่มขึน้(ลดลง) 549,105 (219,667) 
ขาดทนุจากการตดัจ่ายงานระหวา่งก่อสร้าง - 34,472,190 
คา่ใช้จ่ายอ่ืน 179,425,773 168,883,838 

รวม 1,778,272,322 1,744,413,732 
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16. ภาษีเงนิได้ 
 

ทางด้านภาษีอากรภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
คํานวณจากกําไรทางบญัชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอ่ืนบางรายการท่ีได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ หรือเป็น
รายจ่ายท่ีต้องห้ามในการคํานวณภาษีเงินได้ 

บริษัทคํานวณภาษีเงินได้นิติบคุคลในปี 2562 และ 2561 อตัราร้อยละ 20 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ ประกอบด้วย 

(หน่วย : บาท) 
                        สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 2561 
ภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับปี 96,881,710 85,414,116 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากผลแตกตา่งชัว่คราว   
และการกลบัรายการผลแตกตา่งชัว่คราว (3,696,778) (1,181,084) 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 93,184,932 84,233,032 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์/หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีประกอบด้วยผลแตกต่าง

ชัว่คราว ดงัตอ่ไปนี ้
(หน่วย : บาท) 

รายการ 2562 2561 
ผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ   

(กําไร)ขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุในกองทนุเปิด 12,916 (1,760,670) 
ขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้า 953,750 543,567 
คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูลกูหนีก้ารค้า 3,274,047 2,724,942 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 54,317,642 60,240,059 

รวม 58,558,355 61,747,898 
ผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ ื่น    

- รับรู้ ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถ ือห ุ้น   
ผลกําไรจากการวดัมลูคา่ยติุธรรมของเงินลงทนุ   

ในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย (8,458,165) (7,313,996) 
- รับรู้ ในกาํไรสะสม   

  สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน - (21,673,433) 
รวม 50,100,190 32,760,469 

 
สนิทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

  

ซ ึ่งคาํนวณจากอัตราภาษีเงนิได้ 20% 10,020,038 6,552,094 
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17. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 
 

 บริษัทดําเนินกิจการในสว่นงานทางธุรกิจ  คือ ธุรกิจการให้บริการรักษาพยาบาล และดําเนินธุรกิจในสว่นงาน
ทางภมิูศาสตร์เดียว คือ ในประเทศไทย   ดงันัน้จงึไมไ่ด้แสดงข้อมลูทางการเงินจําแนกตามสว่นงานในงบการเงินนี ้
 

18. ภาระผูกพัน  
 

18.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีภาระผกูพนัจากการออกหนงัสือคํา้ประกนัโดยธนาคารพาณิชย์ 
ดงันี ้

 

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

2562 2561 

หนงัสือคํา้ประกนัจากธนาคารพาณิชย์ 4,276,800 4,276,800 

 

18.2 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาบริการ  
  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้ทําสญัญาบริการท่ีสามารถยกเลิกสญัญาได้ เม่ือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบอก

กลา่วให้คูส่ญัญาทราบลว่งหน้า 30-60 วนั จํานวนเงิน 30.87 ล้านบาท 
 

18.3 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทนุ  
  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัปรับปรุงระบบและโครงการก่อสร้างเป็นจํานวน

เงิน 28.59 ล้านบาท 
 
19. กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ  
 
  บริษัทและพนกังานได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุสํารองเลีย้งชีพ ตามพระราชบญัญัติกองทนุสํารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 
2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมส่วนหนึ่งและบริษัทจ่ายสมทบส่วนหนึ่ง บริษัทได้แต่งตัง้บริษัท 
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุทิสโก้ จํากัด เพ่ือบริหารกองทนุดงักล่าว กองทนุจะจ่ายเงินให้พนกังานในกรณีท่ีออกจาก
งานตามระเบียบการท่ีกําหนด 

 
  เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพในส่วนของบริษัทท่ีจ่ายสําหรับพนกังาน และได้บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบ

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีจํานวน 4.47 ล้านบาท และ 4.32 ล้านบาท 
ตามลําดบั 
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20. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงนิ 
  บริษัทมีข้อมลูเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน ดงันี ้
  20.1 นโยบายการบญัชี 
    นโยบายการบญัชีได้เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 3 

 

  20.2 ความเส่ียงจากการไมป่ฏิบติัตามสญัญา 
  บริษัทอาจเกิดความเส่ียงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา กรณีท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตาม

ข้อกําหนดในสญัญา ซึง่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท 
  ความเส่ียงเก่ียวกบัการกระจุกตวัของสินเช่ือ ซึ่งเกิดขึน้จากลกูหนีก้ารค้ามีไม่มาก เน่ืองจาก

บริษัทมีลกูหนีจํ้านวนมากรายและกระจายอยูท่ัว่ไป 
  สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

ดงักลา่วได้หกัสํารองต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นราคายติุธรรมโดยประมาณ โดยสํารองดงักล่าวถือเป็นมลูค่า
สงูสดุของความเส่ียงท่ีจะเกิดจากการไมป่ฏิบติัตามสญัญา 

 

20.3 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบีย้ของสนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงิน 
  ความเส่ียงท่ีจะเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่

บริษัทในงวดปัจจุบนัและงวดต่อ ๆ ไป บริษัทคาดว่าจะสามารถบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ได้ 
เน่ืองจากบริษัทได้มีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยูต่ลอดเวลา 

20.4 มลูคา่ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
  บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดงัต่อไปนี ้ในการประมาณมลูค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทาง

การเงิน 
  - สนิทรัพย์ทางการเงิน แสดงราคาตามบญัชี ซึง่เทา่กบัมลูคา่ยติุธรรมโดยประมาณ 
  - หนีส้นิทางการเงิน แสดงราคาตามบญัชี ซึง่เทา่กบัมลูคา่ยติุธรรมโดยประมาณ 

 
21. การบริหารจัดการทุน 

 วตัถปุระสงค์ของบริษัทในการบริหารจดัการทนุนัน้ บริษัทจะต้องจดัให้มีโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสม 
และการดํารงไว้ซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นและผู้
มีสว่นได้เสียอ่ืน 
 

22. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  
 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ท่ี 1/2563 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผล
ประจําปี ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.58 บาท รวมเป็นเงินปันผล 252.80 ล้านบาท โดยบริษัทจะนําเสนอเพ่ือขอ
อนมุติัการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว ในท่ีประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทตอ่ไป 
 

23. การอนุมัตงิบการเงนิ 
 งบการเงินนีไ้ด้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2563 
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สรุปสารสนเทศท่ีสําคัญ 
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
   

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 ด้าน 
      การรักษาพยาบาลทางการแพทย์และระบบบริการบริษัท อเมริกนั อินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รัน 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  
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5. รางวลัดีเด่นอนัดบัท่ี 1 โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ด้านความรวดเร็ว มีคณุภาพและเข้าใจความต้องการลกูค้า 
(The Best of Customer Satisfaction Award) ในโครงการ “Muang Thai Life Assurance Hospital Award 
2016” 

                 
1.1 วสิัยท ัศน์  พันธกจิ ค่านิยมองค์กร   และเป้าหมายการดาํเนินธุรกจิของบริษัท  ดังนี ้

  วสิัยท ัศน์( Vision ) 
เป็นโรงพยาบาลชัน้นํา ท่ีให้บริการรักษาพยาบาลครอบคลมุทกุสาขาอยา่งมืออาชีพด้วยเทคโนโลยีท่ี

ทนัสมยั เป็นท่ีพงึพอใจ และไว้วางใจของผู้ รับบริการ  

 

พันธกจิ( Mission ) 
ให้บริการรักษาพยาบาลแบบองค์รวม ทัง้สง่เสริม ดแูลรักษา ปอ้งกนั และฟืน้ฟ ูด้วยเทคโนโลยีทาง

การแพทย์ท่ีทนัสมยั โดยบคุลากรทางการแพทย์มืออาชีพ 
 
ค่านิยมองค์กร(Core Values) : “ CARES ” 
C  :  Customer Centric                 มุง่เน้นลกูค้าเป็นศนูย์กลางในการให้บริการ 
A  :  Accountability & Integrity       มุง่เน้นรับผิดชอบในหน้าท่ีและปฏิบติัตามจริยธรรม 
R  :  Result-oriented               มุง่เน้นบรรลเุปา้หมายในการทํางาน 
E  :  Excellent Teamwork             มุง่เน้นการทํางานเป็นทีมและเคารพให้เกียรติผู้ อ่ืน 
S  :  Safety                  มุง่เน้นการยดึมัน่และปฏิบติัตามมาตรฐานเพ่ือความปลอดภยั 

 
เป้าหมายและกลยุทธ์การดาํเนินธุรกจิ   

บริษัทฯ มีเปา้หมายขบัเคล่ือนการพฒันาท่ียัง่ยืนทัง้องค์กร โดยมี 6 กลยทุธ์ดงันี ้
1. ดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคณุธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 
2. ดําเนินธุรกิจด้วยพฒันาคณุภาพการรักษาพยาบาลและวิชาการอยา่งตอ่เน่ืองโดยเทียบเคียง   
    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 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญ 
 ปี 2556 :  เม่ือเดือนมีนาคม  บริษัทฯ ได้ดําเนินการจดัซือ้ท่ีดินท่ีติดกบัโรงพยาบาลโดยมีวตัถปุระสงค์

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

  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  
การปอ้งกนัโรค 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  
  

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

 ปี2561 :  บริษัทฯ ได้ขยายฐานลกูค้าไปยงัประเทศในกลุม่อาเซียน  โดยได้ดําเนินการตัง้สํานกังานใน
เมืองยา่งกุ้งประเทศพมา่เพ่ือให้คําปรึกษาและสง่ผู้ ป่วยมารักษาท่ีโรงพยาบาล     
 การพฒันาเทคโนโลยีทางการแพทย์  ในสว่นของการผา่ตดัโรงพยาบาลมุง่เน้นการผา่ตดัผา่น
กล้องโดยสาขาท่ีมุง่เน้นประกอบด้วย  สาขาทางนรีเวช กระดกูและข้อ  สมองและระบบประสาท  และ
ศลัยกรรม  ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ ป่วยได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการรักษาพยาบาล  พร้อมกนันีย้งัได้ลงทนุ
ในเคร่ืองมือทางการแพทย์เพ่ือช่วยให้การฟืน้ฟรู่างกายเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพมากขึน้  อาทิเช่น 
หุน่ยนต์ฝึกเดิน (GAIT ROBOT) และเคร่ืองกระตุ้นไฟฟา้สําหรับผู้ ป่วยท่ีมีปัญหา  เป็นต้น 
 ในวาระครบรอบ 37 ปีโรงพยาบาลได้ร่วมบริจาคเงิน  37  บาทสําหรับทกุๆยอดคา่
รักษาพยาบาลตัง้แต ่ 1,000 บาท ขึน้ไป ตลอดเดือนกนัยายน  เพ่ือสมทบทนุบํารุงสภากาชาดไทยรวม
เป็นเงินทัง้สิน้ 1.33 ล้านบาท  และได้จดักิจกรรมโครงการ "แคใ่ห้ก็สขุใจ" (ร่วมบริจาคโลหิต) ประจําปี 
2561   เพ่ือให้เป็นสว่นหนึง่ในการจดัหา และร่วมบริจาคโลหิตให้กบัศนูย์บริการโลหิตแหง่ชาติ 
สภากาชาดไทย  จํานวน้ 49,050 มิลลลิิตร 

 ปี2562 :  บริษัทฯผ่านการรับรอง HA Re-Accreditation เป็นครัง้ท่ี 3 เม่ือเดือน ตลุาคม ท่ีผ่านมา มีการ
พฒันาและเพิ่มศกัยภาพของแตล่ะศนูย์การรักษาโดยการเพ่ิมแพทย์และเคร่ืองมืออปุกรณ์ทางการแพทย์
เพ่ือให้ทนัสมยัและช่วยให้การวินิจฉัยและการรักษามีประสิทธิภาพมากขึน้  เช่นศูนย์หลอดเลือดครบ
วงจร  ศนูย์ผ่าตดัผ่านกล้องในสาขาต่างๆทัง้ทางนรีเวช  ศลัยกรรม และระบบประสาท  พร้อมกบัการ
ขยายฐานลกูค้าอยา่งตอ่เน่ืองทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ   

 ในโอกาสครบรอบ  38 ปีของบริษัท  ได้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานมี
คุณธรรมและรู้จักการแบ่งปันโดยจัดให้มีการบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ "แค่ให้ก็สขุใจ" เพ่ือจัดหา
โลหิตให้กบัศนูย์บริการโลหิตแหง่ชาติ สภากาชาดไทย ตลอดปีตามเปา้หมาย  38,000 มิลลิลิตร แต่ด้วย
ความท่ีพนกังานมีจิตศรัทธาทําให้ได้จํานวนโลหิตท่ีร่วมบริจาคถงึ 51,750 มิลลลิติร 

ในรอบปีท่ีผ่านมามีกระแสเร่ืองราคายาของโรงพยาบาลเอกชน  ทางกรมการค้าภายในได้ขอ
ความร่วมมือให้โรงพยาบาลแสดงราคาเพ่ือให้ประชาชนได้ศกึษาข้อมลูราคายาและสามารถเปรียบเทียบ
ราคายากบัโรงพยาบาลเอกชนอ่ืนๆ  โดยผลสรุปจากการเปรียบเทียบราคายากบัโรงพยาบาลเอกชนอ่ืนๆ 
แสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลมีการคิดราคายาในราคาท่ีเหมาะสม  ทําให้โรงพยาบาลนนทเวชได้รับมอบ
เกียรติบตัร จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นโรงพยาบาลคณุธรรม ธรรมภิบาลสงู ราคา
และคา่บริการ โปร่งใส เป็นธรรม (Good Governance Hospital)   

 
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  

  - ไมมี่ -  
1.4  ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถ ือห ุ้นใหญ่ 

- 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 188   เตียง (จดทะเบียน  208  เตียง)  ห้องตรวจผู้ ป่วยนอก 90 ห้อง 
สามารถให้บริการผู้ ป่วยนอกได้ประมาณ 2,200 รายตอ่วนั  ได้ขยายเวลาให้บริการคลนิิกผู้ ป่วยนอก  จนถงึเวลา  24.00 น. 

 
 โครงสร้างรายได้จาํแนกตามประเภทผู้ ป่วย                     
           (หน่วย : ล้านบาท ) 

ประเภทผู้ ป่วย 2562 2561 2560 
 มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 
ผู้ ป่วยนอก 1,259.67 55.83 1,200.38 54.63 1,118.98 54.48 
ผู้ ป่วยใน 996.69 44.17 997.15 45.37 934.91 45.52 
รวม 2,256.36 100.00 2,197.53 100.00 2,053.89 100.00 
อตัราเพิ่ม(ลด)ของมลูคา่การให้บริการ
รักษาพยาบาล 58.83 2.68 143.64 6.99 74.42 3.76 
 
 
 

             โครงสร้างรายได้จาํแนกตามประเภทการให้บริการ            
                  (หน่วย : ล้านบาท) 
ประเภทการให้บริการ  2562 2561 2560 
 รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

คา่ยา 659.03 29.21 651.74 29.66 615.57 29.97 

คา่ธรรมเนียมแพทย์ 513.52 22.76 491.19 22.35 462.33 22.51 
คา่ห้องและบริการ 267.99 11.88 273.55 12.45 253.34 12.34 
คา่เคร่ืองมือและอปุกรณ์แพทย์ 263.14 11.66 251.51 11.45 240.68 11.72 
คา่ตรวจวินิจฉยั 387.63 17.18 377.63 17.19 343.45 16.72 
อ่ืน ๆ 165.06 7.32 151.91 6.90 138.52 6.74 
รวมทัง้สิน้  2,256.36 100.00 2,197.53 100.00 2,053.89 100.00 
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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 ้

2.1.1 ผู้ ป่วยนอก มีห้องตรวจ จํานวน 90 ห้อง ประกอบด้วย ศนูย์การแพทย์เฉพาะทาง จํานวน 24 ศนูย์ 
แผนกเฉพาะทาง 5 แผนก  ดงันี ้  

24 ศูนย์การแพทย์ และ 5 แผนกเฉพาะทาง 

 ศนูย์เทคโนโลยีผา่ตดัแผลเลก็ (MIS)  ศนูย์กระดกูและข้อ 

 ศนูย์นรีเวช  ศนูย์เดก็และวยัรุ่น 

 ศนูย์มะเร็ง  ศนูย์สร้างเสริมสขุภาพ 

 ศนูย์รักษ์เต้านม  ศนูย์หวัใจ 

 ศนูย์ผา่ตดัผา่นกล้องทางนรีเวชและมะเร็งทางนรีเวช  ศนูย์เบาหวาน 

 ศนูย์รักษามะเร็งทางนรีเวช  ศนูย์สมองและระบบประสาท 

 ศนูย์ผิวพรรณและศลัยกรรมความงาม  ศนูย์รังสีและภาพเพ่ือการวินิจฉยั 

 ศนูย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ  แผนกตา ห ูคอ จมกู 

 ศนูย์ระบบทางเดินหายใจ  ศนูย์โรคระบบทางเดินอาหารและตบั 

 ศนูย์ฉกุเฉินหลอดเลือดสมองและหวัใจ  ศนูย์ศลัยกรรมเฉพาะทาง 

 ศนูย์ทนัตกรรมปลอดเชือ้  แผนกอายรุกรรม 

 ศนูย์เวชศาสตร์ฟืน้ฟ ูและกายภาพบําบดั  แผนกโรคไต 

 ศนูย์โรคผิดปกติการหลบั  แผนกสขุภาพใจ 

 ศนูย์ฉกุเฉิน  แผนกควบคมุนํา้หนกั 

 ศนูย์ครรภ์คณุภาพ  

2.1.2 ผู้ ป่วยใน ประกอบด้วยห้องพกัประเภทตา่งๆ ดงันี ้

 ห้องคลอด  ห้องทารกแรกเกิด 

 ห้องเด่ียว  ห้องคู ่

 ห้อง Deluxe  ห้อง VIP 
2.1.3  บริการสนบัสนนุตา่งๆ ดงันี ้

 แผนก ไอซีย ูและซีซีย ู  แผนกห้องผา่ตดั 

 แผนกไตเทียม  แผนกห้องปฏิบติัการทางการแพทย์ 

 แผนกโภชนาการ/โภชนบําบดั  นนทเวชสหคลินิก 

 บริการตรวจสขุภาพนอกสถานท่ี  บริการรถพยาบาล รับ – สง่ ผู้ ป่วยตลอด 24ชม. 
 
 



 

 68 

2.2 การตลาดและการแข่งข ัน     
2.2.1 นโยบายและลักษณะการตลาดของผลติภัณฑ์หรือบริการ  

                   2.2.1.1 กลยุทธ์ทางการตลาด 
           (1) นโยบายการตลาด   

เน้นการตลาดเชิงรุกไปพร้อมๆกบัการสร้างแบรนด์เพ่ือเพิ่มฐานลกูค้าใหม่ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  ทัง้
กลุ่มลกูค้าทัว่ไปและลกูค้าท่ีเป็นบริษัทฯ  การรักษาลกูค้าเก่าโดยการบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้า (CRM) เฉพาะกลุ่มและ
รายบคุคลเพิ่มมากขึน้ โดยผ่านการจดักิจกรรมอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือสง่เสริมการตลาดทัง้ภายในและภายนอก ตลอดจนการผลิต
ส่ือสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพ่ือเป็นการส่ือสารและให้ข้อมูลรวมทัง้การใช้ส่ือดิจิตอล(Digital) นอกจากนี  ้  โรงพยาบาลยังให้
ความสําคญักบัการสง่เสริมสขุภาพแบบองค์รวม ( Holistic Health Promotion ) เป็นการช่วยสง่เสริมให้ผู้ ป่วยได้มีคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีขึน้ ทัง้นีบ้ริษัทมีการพฒันาคณุภาพการบริการทัง้ด้านเทคโนโลยี และการรักษาพยาบาลอย่างต่อเน่ืองให้เทียบเท่า
โรงพยาบาลเอกชนชัน้นํา ในการเข้าสูม่าตรฐานการให้บริการระดบัสากล เพ่ือขยายตลาดให้ครอบคลมุทัง้ตลาดในประเทศ
และตา่งประเทศ  

(2) นโยบายด้านพฒันาคณุภาพการรักษา  
ยดึถือจดุประสงค์เพ่ือพฒันาศนูย์การแพทย์เฉพาะทาง   ( Excellent Center)   เน้นการสรรหาและพฒันา

บุคลากรผู้ เช่ียวชาญการรักษาเฉพาะทางในแต่ละสาขา  นําเทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีทนัสมยัมีประสทิธิภาพสงูมา
ให้บริการ โดยทีมบคุลากรทางการแพทย์ท่ีมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์  

   (3) นโยบายพฒันาคณุภาพการให้บริการ 
    มุง่เน้นการพฒันาคณุภาพ และปรับปรุงกระบวนการให้บริการผู้ ป่วย  สนบัสนนุการให้บริการตาม
มาตรฐานสากลอยา่งตอ่เน่ือง   โดยการสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าสงูสดุด้วยบริการท่ีสะดวกและรวดเร็ว โดยการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัเข้ามาช่วยเสริมการให้บริการ 

                   2.2.1.2 การจัดจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 
ด้วยประสบการณ์กวา่ 38 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) 
 2562 % 2561 % 2560 % 

รายได้จากบริษัทท่ีทําสญัญากบัทาง
โรงพยาบาล 908.68 40.27 861.62 39.21 772.80 37.63 
รายได้จากลกูค้าทัว่ไป 1,347.68 59.73 1,335.91 60.79 1,281.01 62.37 
รายได้รวม 2,256.36 100.00 2,197.53 100.00 2,053.81 100.00 
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2.2.1.3 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 

 

2.2.2 สภาพการแข่งข ันภายในอุตสาหกรรม 

        2.2.2.1 โครงสร้างอุตสาหกรรมธุรกจิการแพทย์ 
ปัจจบุนัประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความสําคญักบัการดแูลรักษาสขุภาพและการสร้างคณุภาพชีวิตท่ี

ดี  ให้ความสําคญัในเชิงปอ้งกนัดแูลรักษาสขุภาพเพิ่มขึน้ นอกจากการรักษาพยาบาลเม่ือเจ็บป่วย สง่ผลให้มีผู้ใช้บริการ
โรงพยาบาลเพิ่มสงูขึน้ 

 
        2.2.2.2 สถานภาพในการแข่งข ัน 

 ธุรกิจโรงพยาบาลมีการแข่งขนัสงู ประสบการณ์ในการให้บริการมีผลกบัความน่าเช่ือถือของโรงพยาบาล ใน
ปัจจบุนัการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐมีการพฒันาบริการเทียบเทา่กบับริการของโรงพยาบาลเอกชน ทําให้โรงพยาบาล
ต้องเผชิญกบัคูแ่ข่งทัง้โรงพยาบาลภาครัฐและโรงพยาบาลเอกชน  

โรงพยาบาลนทเวชมีแนวทางในการบริหารจดัการเพ่ือเสริมสร้างข้อได้เปรียบและรองรับสภาวะการ 
แข่งขนัสงูของอตุสาหกรรมและความต้องการท่ีเปล่ียนแปลงของลกูค้าดงันี ้

  (1) มุง่สง่เสริมการเป็นโรงพยาบาลครอบครัวชัน้นําทัง้ด้านภาพลกัษณ์ และบริการ เน่ืองจาก บริษัทเปิด
ให้บริการมากวา่ 38 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  
  (4) ขยายพืน้ท่ีการให้บริการเน่ืองจากทําเลท่ีตัง้ของบริษัท ตัง้อยู่บนถนนงามวงศ์วาน ซึง่เป็นศนูย์กลาง
ของชมุชน มีอตัราการเติบโตของชมุชนและท่ีอยู่อาศยัในพืน้ท่ีใกล้สงู ติดห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ ใกล้กบัสถานท่ีราชการ  
รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่   
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           (5) มีการบริหารความเส่ียงด้านทรัพยากรบคุคล ทําให้สามารถวางแผนทรัพยากรเพ่ือรองรับการ 
เติบโต และการโยกย้ายบคุลากรทางสายวิชาชีพ ทําให้ได้บคุลากรท่ีมีคณุภาพ และมีปริมาณเพียงพอตอ่การขยายตวัและ
ให้บริการ 
 

2.3 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ  
    การจดัให้ได้มาซึง่ผลิตภณัฑ์เพ่ือจดัจําหน่าย ประกอบด้วยปัจจยัท่ีสําคญั  2   ประการ คือ 
 2.3.1 การจัดหาทีมแพทย์และพยาบาล ท่ีมีความเช่ียวชาญในแตล่ะสาขาของโรค เพ่ือสามารถให้บริการ

แก่ผู้ ป่วยได้อยา่งทัว่ถงึ  แพทย์และพยาบาลทกุทา่นล้วนมีคณุสมบติัครบถ้วน และผา่นการคดัเลือกจากองค์กร
แพทย์ 

 
กาํลังการให้บริการและปริมาณการให้บริการท ี่เกดิข ึน้ 

 

 2562 2561 2560 
กาํลังการให้บริการ      
ผู้ ป่วยใน (188 เตียง)  68,620 73,000 73,000 
ผู้ ป่วยนอก (2,200 คนตอ่วนั)  803,000 803,000 803,000 

 
 2562 2561 2560 

ปริมาณการให้บริการท ี่เกดิข ึน้     
ผู้ ป่วยใน (เตียง) 45,745 48,240 46,148 
ผู้ ป่วยนอก (คน) 621,133 620,547 608,289 

 
 

 2562 2561 2560 
การใช้กาํลังการให้บริการผู้ ป่วยใน     
ผู้ ป่วยใน (%) 66.66 66.08 63.22 
ผู้ ป่วยนอก (%) 77.35 77.28 75.75 

    
     2.3.2 การจัดหาวัตถุดบิและผู้จาํหน่ายวัตถุดบิ(Suppliers) 
  2.3.2.1 วตัถดิุบได้แก่ ยา เวชภณัฑ์ และวสัดสุิน้เปลืองตา่งๆ ท่ีใช้ในการรักษาพยาบาล 
         (หน่วย : ล้านบาท) 

 2562 2561 2560 

การสัง่ซือ้ภายในประเทศ 499.95 487.77 455.06 
การสัง่ซือ้ภายนอกประเทศ - - - 

รวม 499.95 487.77 455.06 
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     การสัง่ซือ้วตัถดิุบ จําพวก ยา เวชภณัฑ์ และวสัดสุิน้เปลืองตา่งๆ ท่ีใช้ในการรักษาพยาบาล เป็นการสัง่ซือ้จาก
ผู้ผลติหรือตวัแทนจําหน่ายภายในประเทศทัง้สิน้ โดยกําหนดให้มีคณะกรรมการพจิารณาการนําเข้ามาใช้ในโรงพยาบาล  

 
   2.3.2.2 การกําจดัวตัถดิุบท่ีใช้แล้ว 
  บริษัทฯ มีการคดัแยกวตัถดิุบท่ีใช้แล้ว เป็นประเภทขยะrecycle ขยะทัว่ไป และขยะอนัตราย ซึง่ขยะอนัตรายจะ

จําแนกเป็น 3 กลุม่ คือ ขยะติดเชือ้ ขยะสารเคมี ขยะมีคม  โดยสํานกังานเทศบาลนนทบรีุเข้ามารับขยะทัว่ไปและขยะอนัตรายทกุ
วนั เพ่ือนําไปกําจดัทําลาย ทัง้นีเ้พ่ือให้การจดัการวตัถดิุบท่ีใช้แล้วมีความปลอดภยัตอ่ชมุชนและรักษาสิง่แวดล้อม 

 
     สถติจิาํนวนนํา้หนักขยะในแต่ละปี ดังนี ้

ลาํดับ รายการ  ปี 62 ปี 61 ปี 60 

1 ขยะทัว่ไป (กก.) 259,421 281,273 278,455 

2 ขยะอนัตราย (กก.) 146,520 125,669 124,659 

จาํนวนนํา้หนักรวม (กก.) 405,941 406,942 403,114 

จาํนวนผู้ ป่วยนอก (ราย) 621,133 620,547 608,289 

สัดส่วนจาํนวนนํา้หนักขยะต่อจาํนวนผู้ ป่วย(กก./ราย) 0.65 0.66 0.66 
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3.  ปัจจัยความเสี่ยง 
3.1 ปัจจัยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  (Strategic Risk) 
3.1.1 ปัจจัยความเสี่ยงในการแข่งข ันการประกอบธุรกจิ  
ธุรกิจโรงพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์มีการแข่งขนัสงูทัง้จากภาครัฐและภาคเอกชนทกุแหง่ตา่ง 

พฒันาการให้บริการอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือปอ้งกนัความเส่ียงในการแข่งขนันัน้ บริษัทฯ จงึมีนโยบายคงไว้ซึง่ความเป็น
โรงพยาบาลชัน้นําท่ีมีคณุภาพการให้บริการดีเย่ียม โดยเข้มงวดกบัระบบการรักษาพยาบาล นําระบบคณุภาพมาตรฐาน
โรงพยาบาล   Hospital Accreditation (HA), ระบบคณุภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI(USA), มาตรฐานคณุภาพ
ห้องปฏิบติัการ ISO 15189, ระบบคณุภาพอาหาร  ระดบัสากล  GMP/HACCP และมาตรฐานวิชาชีพตา่งๆ ทางการแพทย์
มาใช้อยา่งตอ่เน่ือง   จดัหาเทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีทนัสมยัเพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพการให้บริการ   พฒันาบคุลากรทาง
การแพทย์ให้มีความรู้  ความสามารถและพฒันาการให้บริการท่ีเป็นเลศิ (Excellent Services )  เพ่ือสร้างความประทบัใจ
และความพงึพอใจอยา่งสงูสดุให้ผู้ รับบริการ 
 

3.2 ปัจจัยความเสี่ยงด้านปฏบิัตงิานของหน่วยงาน  ( Operation Risk ) 
3.2.1  ปัจจัยความเสี่ยงด้านบุคลากรทางการแพทย์  

  ความรู้ความสามารถและความเพียงพอ ของบคุลากรทางการแพทย์ในสาขาวิชาชีพตา่งๆ มีความสําคญัตอ่
คณุภาพของการให้บริการรักษาพยาบาลอยา่งย่ิง บริษัทฯจงึให้ความสําคญัในการสรรหา  พฒันาและธํารงรักษาบคุลากรท่ี
มีความรู้  ความสามารถและมีผลการปฏิบติังานดี   จงึมีการปรับปรุงกระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคล โดย 

         1.พฒันากระบวนการสรรหาบคุลากรท่ีมีคณุสมบติั    มีความรู้    ความสามารถ   ให้เพียงพอกบัความ
ต้องการในแตล่ะตําแหน่งงาน   

      2.พฒันาการบริหารคา่ตอบแทนและสวสัดิการ    
                      3.พฒันาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพตา่งๆ  
                              4. พฒันาด้านแรงงานสมัพนัธ์   เพ่ือสร้างความผกูพนัและความผาสกุให้กบัพนกังานขององค์กร   
   

3.3 ปัจจัยความเสี่ยงด้าน  IT ( IT Risk ) 
จดัทําแผนปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน (IT Infrastructure) , ด้านความปลอดภยัระบบสารสนเทศ ,  

ด้านการละเมิดลขิสทิธ์ิ รวมทัง้การพฒันาระบบ HIS เพ่ือให้เกิดความเสถียรภาพของการใช้งานในระบบ 
 

3.4 ปัจจัยความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย 
3.4.1 ปัจจัยความเสี่ยงจากการเกดิข้อพพิาททางกฎหมาย 
การประกอบธุรกิจโรงพยาบาลมีความเส่ียงท่ีสําคญัคือการถกูฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย เพ่ือเป็นการป้องกนั

ความเส่ียงดงักล่าว บริษัทฯได้จดัให้มีระบบการบริหารความเส่ียงในการรักษาพยาบาล  โดยนําระบบคุณภาพมาตรฐาน
โรงพยาบาล ต่างๆอาทิ ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI จากสถาบนั Joint Commission International 
Accreditation (USA) ,ระบบคณุภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA :  Hospital  Accreditation  และมาตรฐานคณุภาพ
ห้องปฏิบติัการ ISO 15189  มาบงัคบัใช้และถือเป็นแนวปฏิบติั เพ่ือให้มัน่ใจว่าการดําเนินการท่ีเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลมี
คณุภาพ ความปลอดภยั และเป็นไปตามมาตรฐาน จะช่วยให้บริษัทฯบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ได้เป็นอยา่งดี  
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4. ทรัพย์สินท ี่ใช้ในการประกอบธุรกจิ  
 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมสทุธิ  ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2562  จํานวน  2,550 ล้านบาท ถือเป็นสนิทรัพย์ถาวรท่ี
ใช้ในการประกอบธุรกิจทัง้สิน้จํานวน  1,237.46  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  48.55  ของสนิทรัพย์รวม  โดยมีรายละเอียด 
สนิทรัพย์ถาวรหลกัท่ีบริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ  ดงันี ้
 

(1) ท่ีดิน มีมลูค่าตามบญัชีสทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เทา่กบั 575.21 ล้านบาท ประกอบด้วย 
                     

ประเภท / 
ลักษณะทรัพย์สนิ  

ลักษณะ
กรรมสทิธ ิ์ 

มูลค่า 
 (ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1.ท่ีดิน  5 แปลง 
รวมเนือ้ท่ี 4 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา 
ท่ีตัง้ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตําบลบางเขน 
อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 

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

2.ท่ีดิน  3 แปลง 
รวมเนือ้ท่ี 3 งาน 29.7 ตารางวา 
ท่ีตัง้ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตําบลบางเขน 
อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 

บริษัทเป็นเจ้าของ 12.96 ลบ. ไมมี่ภาระผกูพนั   

3.ท่ีดิน  5 แปลง 
รวมเนือ้ท่ี 7 ไร่ 2 งาน 38 ตารางวา 
ท่ีตัง้ 530 ถนนรัตนาธิเบศร์  
ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง  
จงัหวดันนทบรีุ 

บริษัทเป็นเจ้าของ 197.47 ลบ. ไมมี่ภาระผกูพนั   

4.ท่ีดิน  4 แปลง 
รวมเนือ้ท่ี 4 ไร่ 1 งาน 33.7 ตารางวา 
ท่ีตัง้ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตําบลบางเขน 
อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 

บริษัทเป็นเจ้าของ 356.91 ลบ. ไมมี่ภาระผกูพนั 

    
 (2) อาคารและสิง่ปลกูสร้างโรงพยาบาล ประกอบด้วย อาคาร 6 ชัน้และอาคาร 16 ชัน้ มีมลูคา่สทุธิหลงัหกั 
คา่เส่ือมราคาสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เทา่กบั 306.70 ล้านบาท  
 (3)  เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางการแพทย์ มีมลูคา่สทุธิหลงัหกั คา่เส่ือมราคาสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 เทา่กบั 251.68 ล้านบาท  
 (4)   สนิทรัพย์ถาวรอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีได้ระบ ุ  มีมลูคา่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของสนิทรัพย์รวมของบริษัท 
มลูคา่สนิทรัพย์ถาวรอ่ืนๆสทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เทา่กบั 103.87 ล้านบาท 
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5.ข้อพพิาททางกฎหมาย  
 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ ไมมี่ข้อพิพาททางกฎหมาย ซึง่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายตอ่บริษัทฯ 
เกินกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น และไมมี่ข้อพิพาททางกฏหมายอ่ืนใดท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจ
อยา่งมีนยัสําคญั 
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6. ข้อมูลท ั่วไปและข้อมูลสาํคัญอื่น 
    

6.1 บริษัท  
ชื่อบริษัท  บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากดั (มหาชน) 
ชื่อสถานที่ทาํการ                โรงพยาบาลนนทเวช 
ลักษณะการประกอบธุรกจิ ดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ให้บริการการรักษาพยาบาลทัง้ผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วย

ใน  ตลอด 24 ชัว่โมง 
ที่ต ัง้สาํนักงานใหญ่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 
ที่ต ัง้สาขา 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 
จาํนวนและชนิดของหุ้นท ี่จาํหน่าย  หุ้นสามญัจํานวน 160 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นละ  1  บาทและเรียกชําระแล้ว       
   เตม็มลูคา่ 
 

6.2 จาํนวนและชนิดของหุ้นท ี่จาํหน่ายได้แล้วท ัง้หมดของนิตบิุคคลที่บริษัทถือหุ้น  ตัง้แต่ 
ร้อยละ 10 ข ึน้ไปของจาํนวนหุ้นท ี่จาํหน่ายได้แล้วท ัง้หมดของนิตบิุคคลนัน้  

- ไมมี่ – 

 
6.3  บุคคลอ้างองิอ ื่น  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. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถ ือห ุ้น 
 
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถ ือห ุ้น 
             7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

                       บริษัทมีทนุจดทะเบียน  160   ล้านบาท    เรียกชําระแล้วครบทัง้จํานวน   160   ล้านบาท เป็น หุ้นสามญั 
160  ล้านหุ้น  มลูคา่หุ้นละ  1  บาท   

 
 

7.2 ผู้ถ ือห ุ้น  
 รายชื่อผู้ถ ือห ุ้นรายใหญ่ 

               (ก) รายช่ือผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 ประกอบด้วย 
  

                               ชื่อ  – สกุล จาํนวนหุ้น % ของจาํนวนหุ้น
ท ัง้หมด 

1. นางสาวประพิชญา  พรมมาส    73,486,800   45.929 

2. บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ฝาก 38,487,414 24.055 

3. นายภาโณตม์                  พรมมาส  11,430,000 7.144 

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

5. นางปัทมา              พรมมาส 6,040,000 3.775 

6. นายลพชยั   แก่นรัตนะ 1,500,000 0.938 

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

8. นายปราเสริฐ                ปราสาททองโอสถ 1,258,000 0.786 

9. นางสาวฐิติยา สนธิแก้ว 1,000,000 0.625 

10. นายคติมนัต์ สนธิแก้ว 1,000,000 0.625 
 รวมทัง้สิน้  145,204,214 90.753 

               

ท่ีมา : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
 

              (ข) กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอิทธิพลตอ่การกําหนดนโยบายการจดัการหรือการดําเนินงานของบริษัท
อยา่งมีนยัสําคญั 

 - ไมมี่ - 
    
 7.3 การออกหลักทรัพย์อ ื่น  
 - ไมมี่ - 
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 7.4   นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลตอบแทนให้ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 60 ของกําไรสทุธิของปีนัน้ ๆ 

สถิติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลงั 3 ปี ดงันี ้
 

หมายเหต ุ:  มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ

ดําเนินงาน 

กําไรสทุธิ/หุ้น

(บาท/หุ้น) 

ร้อยละของกําไร

สทุธิท่ีจ่าย 

จ่ายเงินปันผล/หุ้น

(บาท/หุ้น) 

วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

2562 เดือนมกราคม ถึง ธนัวาคม 2561 2.42 60.39 1.46 29 พฤษภาคม 2562 

2561 เดือนมกราคม ถึง ธนัวาคม 2560 2.21 60.10 1.33 25 พฤษภาคม 2561 

2560 เดือนมกราคม ถึง ธนัวาคม 2559 1.98 60.00 1.19 23 พฤษภาคม 2560 
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8. โครงสร้างการจดัการ  
โครงสร้างการจดัการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย คือ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดยมีแผนผงัองค์กรของบริษัท 
ณ 31 ธนัวาคม 2562 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) 

ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี การเงิน 
และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

ที่ประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้น 

ผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่งๆ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะกรรมการบรรษัทภบิาล  
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8.1 คณะกรรมการบริษัท  
ปัจจบุนัคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช  จํากดั (มหาชน)  มีจํานวน  7  คน แบง่เป็น 
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร        4 คน  
กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร  3 คน  โดยมีกรรมการอิสระ 3 คน  
ณ 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

รายชื่อ  
ตาํแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ  และ           
กรรมการชุดย่อย ณ 31 ธันวาคม 2562 

วันจดทะเบียนแต่งตัง้ 
เป็นกรรมการของบริษัทฯ  

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร     
1. นางพร้อมพรรณ  ศิริพฒัน์ กรรมการ ประธานกรรมการ  /  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน  

29 กนัยายน 2536 
 

2. ดร.กมเลศน์  สนัติเวชชกลุ  กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร / ประธาน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  

29 กนัยายน 2536 

3. นพ.สราวฒิุ  สนธิแก้ว  กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร /   
กรรมการบรรษัทภิบาล /  
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน  

29 กนัยายน 2536 

4. นพ.ปิยะศิลป์  จนัทร์ภู่ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  30 เมษายน 2562 
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร     
5. ดร.ประวิตร นิลสวุรรณากลุ  กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  29 เมษายน 2552 
6. นพ.วิรุณพร  พรหมพงศา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ                     29 กนัยายน 2536 
7. นพ.ไพบลูย์ สมานโสตถิวงศ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 17  กรกฎาคม 2562 

 

 

ในปี 2562 มีกรรมการลาออกจํานวน 1 คน  คือ นพ.จรูญ ไชยโรจน์   และกรรมการถงึแก่กรรม จํานวน 2 คน คือ 
นางปัทมา  พรมมาส และ นายลพชยั แก่นรัตนะ   

ทัง้นีค้ณะกรรการบริษัท ได้ดําเนินการสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการใหมท่ดแทนตําแหน่งกรรมการเดิม  และ
ดําเนินการแจ้งเปล่ียนแปลงกรรมการและอํานาจกรรมการ ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า และออกหนงัสือรับรองบริษัท  เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ  นางพร้อมพรรณ  ศิริพฒัน์    นายสราวฒิุ    สนธิแก้ว   นายกม
เลศน์   สนัติเวชชกลุ  นายปิยะศิลป์  จนัทร์ภู่   โดยกรรมการสองในส่ีนี ้ลงลายมือช่ือร่วมกนั   และประทบัตราสําคญัของบริษัท 
 
นิยามผู้บริหารในความหมายของบริษัท  
 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร (Executive director) หมายถงึ กรรมการท่ีมีตําแหน่งเป็นผู้บริหาร ซึง่มีเงินเดือนประจําใน
บริษัท ทําหน้าท่ีบริหารจดัการบริษัทตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร (Non-Executive director) หมายถงึ กรรมการท่ีเป็นกรรมการเพียงอยา่งเดียวโดยไม่ได้
เป็นผู้บริหาร  
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นิยามกรรมการอสิระของบริษัท  
 กรรมการอิสระของบริษัท  มีคณุสมบติัเป็นไปตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ และ
ตลาดหลกัทรัพย์(กลต.) ดงันี ้
 1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 
 2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง  พนกังาน  ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ ท่ีมี
อํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือของผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท   เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่  2 ปี   ทัง้นี ้  ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่ว ไม่
รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ  หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท 
 3.  ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต  หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 
 4.  ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ ของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
 5.  ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท   และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั   ผู้ มีอํานาจควบคมุ  หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชี   ซึ่งมีผู้สอบบญัชี
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่  เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
 6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด  ๆ  ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน   ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  
หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้
ด้วย   เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
 7.  ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท    ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่    หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
 8.  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท  หรือบริษัทย่อย  
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง  พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือน
ประจํา  หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ของจํานวนหุ้น   ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 
 9.  ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท  
1. บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย  วตัถปุระสงค์  และข้อบงัคบัของบริษัท    ปฏิบติั 

ตามมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต  ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท  และรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น
อยา่งสม่ําเสมอโดย 

 การปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ (Duty of Care) 

 การปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต (Duty of Loyalty) 

 การปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้น (Duty of Obedience) 

 การเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทนัเวลา 
(Duty of Disclosure) 

2. กําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจ นโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท  โดยมี 
การทบทวนและอนมุติัเป็นประจําทกุปี   กํากบัดแูล  ให้ฝ่ายจดัการดําเนินการตามนโยบายท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสทิธิผล  

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 รวมทัง้ปอ้งกนัการกระทําผิดกฎหมาย 

8.  ดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทัง้รายใหญ่และรายยอ่ยตามสทิธิอยา่งเป็นธรรม ตลอดจนสง่เสริม 
ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิในการดแูลรักษาผลประโยชน์ของตนและได้รับข่าวสารอยา่งถกูต้องครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และทนัเวลา 

9. ตระหนกัถึงบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นและผู้ มี
สว่นได้เสียอ่ืน อยา่งเป็นธรรมและโปร่งใส กํากบัดแูลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจดัการกบัข้อร้องเรียนของผู้
ท่ีประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/
ร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจเป็นปัญหากบัคณะกรรมการได้โดยตรง 

10. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้ จัดการใหญ่ และกํากับดูแลให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงท่ีมีประสิทธิผลเป็นประจําทุกปี และมีระบบการกําหนดค่าตอบแทนแก่
ผู้บริหารระดบัสงูท่ีเหมาะสม สอดคล้องกบัผลการดําเนินงานเพ่ือก่อให้เกิดแรงจงูใจทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

11. ประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบติังาน
เป็น 3 แบบ คือประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole) ประเมินตนเองเป็นรายบคุคล (Self-
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Assessment) รวมทัง้ ติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยเพ่ือพิจารณาร่วมกนัใน
คณะกรรมการบริษัท 

12. กํากับดแูลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตัง้บุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกําหนด
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ยอยา่งเหมาะสม 

13. พฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบั
การปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการหรือกิจกรรมสมัมนาท่ีเป็นการเพิ่มพนูความรู้ในการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ืองในการปฏิบติัหน้าท่ี
คณะกรรมการบริษัทอาจขอคําปรึกษาจากท่ีปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้ เช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืนๆ หากเห็นว่ามีความจําเป็น
และเหมาะสม 

 
บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ  
 ประธานกรรมการมีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้ 
 1. พิจารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและดูแลให้
กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพ่ือให้กรรมการบริษัทสามารถ
ตดัสนิใจได้อยา่งเหมาะสม 
 2. เป็นผู้ นําของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 
  2.1 ดําเนินการประชมุคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบงัคบัของบริษัท และกฎหมาย 
  2.2 จดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ และสง่เสริมให้กรรมการบริษัททกุคนอภิปราย แลกเปล่ียน 
         ความคิดเหน็ได้อยา่งเตม็ท่ี เป็นอิสระ และใช้ดลุยพินิจอยา่งรอบคอบ โดยคํานงึถงึผู้ มี 
         สว่นได้เสียทกุฝ่ายอยา่งครบถ้วน 
  2.3 สรุปมติท่ีประชมุและสิง่ท่ีจะต้องดําเนินการตอ่ไปอยา่งชดัเจน 
 3. เป็นผู้ นําในการประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบงัคบัของบริษัท และกฎหมายโดยจดัสรร
เวลาให้เหมาะสม รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเหน็อยา่งเท่าเทียมกนัและดแูลให้มีการตอบข้อซกัถามของผู้ ถือ
หุ้นอยา่งเหมาะสมและโปร่งใส 

4. สนบัสนนุและเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัตามหลกับรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ 
(Code of  Conduct)  ของบริษัท 

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

8. กํากบัดแูลให้การปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ และกรรมการ 
บริษัทแตล่ะคน เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล 
 9. กํากับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัท
รายบคุคล ประธานกรรมการ และคณะอนกุรรมการชุดต่างๆ เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการปฏิบติัหน้าท่ี และเสริมสร้างความรู้
ความสามารถของกรรมการบริษัทและอนกุรรมการ 
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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 
 มีข้อบงัคบัของบริษัทได้กําหนดจํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 โดยในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 
3  โดยให้กรรมการบริษัทท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ ออกจากตําแหน่ง  ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทัง้สิน้ จํานวน 7 คน 
อยา่งไรก็ตามกรรมการบริษัทซึง่พ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหมไ่ด้ 
 
อาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    

1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย  วตัถปุระสงค์  ข้อบงัคบัของบริษัทฯ    มติของท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น มติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท มติท่ีประชมุคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบติัท่ี
เก่ียวข้อง ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต  ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท  และรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่ง
สม่ําเสมอ 

2. สัง่การหรือดําเนินการใดๆ ท่ีจําเป็นและสมควร เพ่ือให้การดําเนินการตามข้อ 1. สําเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี และ
หากเป็นเร่ืองสําคญัให้รายงานต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชมุคณะกรรมการบริหาร 

3. พิจารณาและอนมุติัการบรรจ ุแตง่ตัง้ โอนย้าย ถอดถอน รวมถึงพิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินยั 
ตลอดจนกําหนดคา่ตอบแทนและสวสัดิการของพนกังาน ทัง้นีดํ้าเนินการตา่งๆ ต้องไมข่ดัแย้งกบัอํานาจของ
คณะกรรมการบริหาร 
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นโยบายการดาํรงตาํแหน่งในสถาบันภายนอกบริษัทของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง 
บริษัทได้กําหนดนโยบายการกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการบริษัทจะไปดํารงตําแหน่งกรรมการ 

เพ่ือให้บริษัทได้รับประโยชน์สงูสดุในการท่ีกรรมการบริษัทสามารถอทุิศเวลาสาหรับการปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยกําหนดให้กรรมการบริษัทดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท นอกจากนี ้บริษัทมีแนวปฏิบติัในกรณี
ประธานเจ้าหน้าบริหารและผู้บริหารระดบัสงูจะเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน โดยจะมีการเสนอเร่ืองการดํารง
ตําแหน่งในบริษัทอ่ืนเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเหน็ชอบ 
 

นโยบายและแนวปฏบิัตกิารเป็นกรรมการในสถาบันภายนอกบริษัทของผู้บริหารระดบัสูง 
คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายให้ประธานเจ้าหน้าท่ี ผู้บริหารระดบัสงูและฝ่ายจดัการของบริษัทสามารถ

เป็นกรรมการในบริษัทอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทย่อย และบริษัทร่วม หรือใช้เวลาของบริษัททํางานในสถาบนัภายนอกได้ใน 3 กรณี
ดงันี ้

(1) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของภาครัฐซึง่ไม่ได้ตัง้ขึน้ เพ่ือผลประโยชน์ของพรรคการเมือง และเป็นการ
ให้ความช่วยเหลือแก่ทางราชการซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่สว่นรวม 

(2) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของเอกชนท่ีตัง้ขึน้เพ่ือประโยชน์สว่นรวม เช่น สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศ
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 วันท ี่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ  มีผู้บริหารจาํนวน  4 คน  ดังนี ้
รายชื่อ  ตาํแหน่ง 

1.  ดร.กมเลศน์  สนัติเวชชกลุ รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ รองผู้ อํานวยการโรงพยาบาล สายงาน
บริหาร  ( ตัง้แต่วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2562 ) 

2.  นพ.สราวฒิุ  สนธิแก้ว ผู้ อํานวยการโรงพยาบาล 
3.  นพ.ปิยะศิลป์  จนัทร์ภู่ รองผู้ อํานวยการโรงพยาบาล สายงานแพทย์และบริการการแพทย์   

 ( ตัง้แตว่นัท่ี 17 กรกฎาคม 2562 ) 
4.  นางสาวสรีุย์  ศงักรพานิช ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี การเงิน และนกัลงทนุสมัพนัธ์ /  เลขานกุารบริษัท  
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8.3 เลขานุการบริษัทและผู้ท ี่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบัญชี  
     8.3.1 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้เลขานกุารบริษัท เพ่ือทําหน้าท่ีดแูลและจดัการการประชมุของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ การประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้จดัทํารายงานการประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุผู้ ถือ
หุ้น รายงานประจําปี และจดัเก็บเอกสารตามท่ีกฎหมายกําหนด นอกจากนี ้ยงัมีหน้าท่ีช่วยให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารเก่ียวกบักฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
การกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้นางสาว  สรีุย์  ศงักรพานิช    ดํารงตําแหน่ง  เลขานกุารบริษัท และ  
ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี การเงิน (CFO) และนกัลงทนุสมัพนัธ์ ตัง้แตว่นัท่ี 11 สงิหาคม 2551 

บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัทมีดงันี ้
 1. ให้คําแนะนําเบือ้งต้นแก่กรรมการเก่ียวกบัข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัตา่งๆ ของบริษัท และ 
     ติดตามให้มีการปฏิบติัตามอยา่งถกูต้อง และรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสําคญัตอ่กรรมการ 
 2. จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น และประชมุคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย   
   3. บนัทกึรายงานการประชมุรวมทัง้ติดตามให้มีปฏิบติัตามมติท่ีประชมุทัง้การประชมุผู้ ถือหุ้นและ 
     การประชมุคณะกรรมการบริษัท 
 4. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในสว่นท่ีรับผิดชอบตอ่หน่วยงานกํากบัดแูล 
     ของบริษัท 
 5. ติดตอ่และส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้น 
 6. ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท     
 
 ประวัตเิลขานุการบริษัท  โดยย่อ  ดังนี ้
 ชื่อ-สกุล นางสาวสรีุย์  ศงักรพานิช  อายุ  53  ปี 
 ตาํแหน่ง ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี การเงิน และนกัลงทนุสมัพนัธ์ / เลขานกุารบริษัท  
 วนัเข้าดํารงตําแหน่งเลขานกุารบริษัท    :  ปี2547 ถงึ ปัจจบุนั 
  คุณวุฒทิางการศกึษา  
  -   ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
  -   ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
  -   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 
 การอบรมหลักสูตรด้านเลขานุการบริษัท  
  - หลกัสตูรประกาศนียบตัรพฒันาเลขานกุารบริษัท 
   - หลกัสตูรนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
  - หลกัสตูรการบนัทกึรายงานการประชมุอยา่งมีประสทิธิภาพ 
 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
  2540 - ปัจจบุนั : ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี การเงิน และนกัลงทนุสมัพนัธ์   
  2547 – ปัจจบุนั  : เลขานกุารบริษัท และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
  2533 - 2540 : ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ ฝ่ายตรวจสอบ บริษัท นิลสวุรรณ จํากดั 
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        8.3.2 คุณสมบัตขิองผู้ร ับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ  (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทาํบัญชี 
  บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสําคญัในการจัดทํารายงานทางการเงินให้มีคุณภาพ  และการกํากับดูแลให้มีความ
สอดคล้องกนักบัแนวทางของสํานกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์(ก.ล.ต.) 
  ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีผู้ รับผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน (CFO) ท่ีมีคณุสมบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ มีประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงินมากกว่า 5 ปี และผ่านการอบรมต่อเน่ืองด้าน
บญัชี  และผู้ควบคมุดแูลการทําบญัชีตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า  มีประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงินมากกว่า   
5 ปี และผา่นการอบรมตอ่เน่ืองด้านบญัชี โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
 ประวัตผิู้ ร ับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ  (CFO) โดยย่อ  ดังนี ้
 ชื่อ-สกุล นางสาวสรีุย์  ศงักรพานิช  อายุ  53  ปี 
 ตาํแหน่ง ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี การเงิน และนกัลงทนุสมัพนัธ์ / เลขานกุารบริษัท  
 วนัเข้าดํารงตําแหน่งผู้ รับผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน (CFO) ตัง้แตปี่ 2551 ถงึปัจจบุนั 
  คุณวุฒทิางการศกึษา  
  -   ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
  -   ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
  -   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 
 การอบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้ ด้านบัญชี  ในปี 2562 ดังนี ้
  - หลกัสตูรก้าวทนัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหมใ่นอนาคตท่ีจะนํามาใช้ใน 
                               ปี2562และ2563 รุ่นท่ี1/62 
  - หลกัสตูร Update ภาษีอากรและบญัชี ปี 2562 รุ่นท่ี2/62 
  - หลกัสตูร TFRS ทกุฉบบั ปี 2562 รุ่นท่ี 2/62 (หลกัสตูรท่ี3) 
  - หลกัสตูรสร้างความเข้าใจหลกัการร่างมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม ่TFRS 16 
                               รุ่นท่ี 4/62 
  - หลกัสตูรรับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม TFRS 15  รุ่นท่ี 4/62 
 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
  2540 - ปัจจบุนั : ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี การเงิน และนกัลงทนุสมัพนัธ์   
  2547 – ปัจจบุนั  : เลขานกุารบริษัท และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
  2533 - 2540 : ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ ฝ่ายตรวจสอบ บริษัท นิลสวุรรณ จํากดั 
 
 ประวัตผิู้ควบคุมดูแลการทาํบัญชี โดยย่อ  ดังนี ้
 ชื่อ-สกุล นางก่ิงกมล  วงศ์ฟัก  อายุ  47  ปี 
 ตาํแหน่ง ผู้จดัการแผนกบญัชี   
 วนัเข้าดํารงตําแหน่งผู้ควบคมุดแูลการทําบญัชี      ตัง้แต ่ปี 2551 ถงึปัจจบุนั 
  คุณวุฒทิางการศกึษา  
  -   ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
  -   ปริญญาโท   บริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี  มหาวิทยาลยัรามคําแหง   
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 การอบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้ ด้านบัญชี  ในปี 2562 ดังนี ้
  - หลกัสตูรก้าวทนัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหมใ่นอนาคตท่ีจะนํามาใช้ใน 
                               ปี2562และ2563 รุ่นท่ี1/62 
  - หลกัสตูร Update ภาษีอากรและบญัชี ปี 2562 รุ่นท่ี2/62 
  - หลกัสตูรสร้างความเข้าใจหลกัการร่างมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม ่TFRS 16 
                               รุ่นท่ี 4/62 
  - หลกัสตูรรับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม TFRS 15  รุ่นท่ี 4/62 
 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
  2551 – ปัจจบุนั  : ผู้จดัการแผนกบญัชี  บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากดั (มหาชน) 
  2545 – 2551     : รองผู้จดัการแผนกบญัชี บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากดั (มหาชน)  
  2542 – 2545     : เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากดั (มหาชน) 
  2537 – 2539     : ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบญัชี   บริษัท นิลสวุรรณ จํากดั 
 
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 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท    

- คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท (บาท) 3,868,000 3,541,000 3,174,000 

- คา่เบีย้ประชมุ (บาท/คน/ครัง้) 12,000 12,000 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) 12,000 12,000 10,000 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน  

   

- คา่เบีย้ประชมุ (บาท/คน/ครัง้) 12,000 12,000 10,000 
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รายละเอ ียดค่าตอบแทนจ่ายกรรมการเป็นรายบุคคลในปี 2562 ดังนี ้

รายชื่อ  
 

ตาํแหน่ง 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ   
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
บริษัทรายปี 

ค่าตอบแทน
คณะกรรม 

การตรวจสอบ  

ค่าเบีย้
ประชุม  

สิทธ ิ
ประโยชน์

อ ื่น  

รวม 

1.  นางปัทมา  พรมมาส ประธานกรรมการ (ถงึแก่
กรรมเม่ือวนัท่ี16 ก.ค.62)  

442,625 - 48,000 -ไมมี่- 490,625 

2.  นางพร้อมพรรณ  ศิริพฒัน์ ประธานกรรมการบริษัท
(ตัง้แตว่นัท่ี 17 ก.ค.62) 
และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

442,625 - 144,000 -ไมมี่- 586,625 

3.  นายลพชยั  แก่นรัตนะ กรรมการ(ถงึแก่กรรมเม่ือ
วนัท่ี 26 ต.ค.62) 

442,625 - 48,000 -ไมมี่- 490,625 

4.  นพ.สราวฒิุ  สนธิแก้ว กรรมการ / กรรมการ
บรรษัทภิบาล  / กรรมการ
สรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

442,625 - 156,000 -ไมมี่- 598,625 

5.  ดร.กมเลศน์  สนัติเวชชกลุ กรรมการ / ประธาน
กรรมการบรรษัทภิบาล  

442,625 - 108,000 -ไมมี่- 550,625 

6.  ดร.ประวิตร นิลสวุรรณากลุ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  

442,625 300,000 96,000 -ไมมี่- 838,625 

7.  นพ.วิรุณพร  พรหมพงศา กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ            

442,625 120,000 96,000 -ไมมี่- 658,625 

8. นพ.จรูญ  ไชยโรจน์ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 
(ลาออกเม่ือวนัท่ี 30 
เม.ย.2562) 

442,625 40,000 36,000 -ไมมี่- 518,625 

9.  นพ.ปิยะศิลป์  จนัทร์ภู่  กรรมการ (ตัง้แตว่นัท่ี 30 
เม.ย.2562) 

- - 60,000 -ไมมี่- 60,000 

10. นพ.ไพบลูย์  สมานโสตถิวงศ์ กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
(ตัง้แตว่นัท่ี 17ก.ค.2562) 

- 50,000 24,000 -ไมมี่- 74,000 

รวม  3,541,000 510,000 816,000 -ไม่มี- 4,867,000 
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8.4.1.2 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงนิ และสทิธ ิประโยชน์อ ื่น  ๆ  
-ไมมี่- 
 
 

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณากําหนดจํานวนและรูปแบบ 

การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ โดยพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบติังานของกรรมการ ผลสําเร็จทางธุรกิจตลอดจน
เปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนอ่ืนๆในตลาดหลกัทรัพย์ เพ่ือนําเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุติั
สําหรับผู้บริหารระดับสงู ประธานกรรมการมอบหมายให้ประธานและรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้พิจารณาความ
เหมาะสมในการกําหนดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลจากผลการบริหารงานของผู้ บริหารแต่ละท่าน ทัง้นีก้ารปรับอัตรา
เงินเดือนและโบนสัประจําปี ซึง่จะสอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
 
 8.4.2.1  ค่าตอบแทนผู้บริหารท ี่เป็นตัวเงนิ 
  (1) ค่าตอบแทนของผู้บริหาร   
                                  ในปี 2562 บริษัทฯได้จ่ายคา่ตอบแทนให้กบัผู้บริหาร  ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนสั รวมทัง้สิน้  
11.66  ล้านบาท 
  
                            (2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร  
 - ไมมี่ –  
 

8.4.2.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารท ี่ไม่เป็นตัวเงนิ  และสิทธ ิประโยชน์อ ื่น ๆ  
-ไมมี่- 

 
8.5 บุคลากร   
                        บริษัทฯ มีพนกังานระดบับริหาร จํานวน 95 คน และพนกังานท่ีปฏิบติังาน จํานวน 1,406 คน 
รวมทัง้สิน้ 1,501 คน  โดยในปี 2562 บริษัทฯได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่บุคลากรจํานวนทัง้สิน้  450.38  ล้านบาท ซึ่ง
ผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือนและค่าตอบแทน  โบนสั  เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม   และเงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ  
ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีสวสัดิการอ่ืนๆ อาทิ ประกนัสขุภาพ  ประกนัอบุติัเหต ุ หอพกัพนกังาน  ห้องออกกําลงักาย 
รวมถงึมีการฝึกอบรมเรียนรู้เพ่ือพฒันาความรู้ ความสามารถบคุลากรอยา่งตอ่เน่ือง บริษัทฯ มีการบริหารจดัการสภาพการ
จ้าง สภาพการทํางาน และสวสัดิการตา่งๆ ภายใต้กฎหมายแรงงานและ ข้อกําหนดมาตรฐานแรงงานไทย โดยยดึหลกัความ

 ปี 2562 จาํนวน 
พนกังานระดบับริหาร 95 
พนกังานท่ีปฏิบติังาน 1,406 
    รวม (คน) 1,501 
ค่าตอบแทนพนักงาน  (ล้านบาท) 450.38 
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ยติุธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัให้ความสําคญักบัการสรรหา คดัเลือก วา่จ้าง และบรรจบุคุลากร
เข้าทํางาน โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัตําแหน่งตามท่ีบริษัทฯ กําหนด พร้อมกบั
การพิจารณาให้คา่ตอบแทนและการเล่ือนตําแหน่ง โดยใช้หลกัเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานตาม KPI ท่ีบริษัทฯ 
กําหนด  

บริษัทฯ มีนโยบายและมีการบริหารจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
อยา่งมีประสทิธิภาพ และสอดคล้องตามข้อกําหนด กฎหมาย และมาตรฐานด้านความปลอดภยั และอาชีวอนามยั ทัง้นี ้
ผู้บริหารทกุระดบัมีหน้าท่ีดแูลรับผิดชอบ ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยพนกังาน
ทกุคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด บริษัทฯ มีการสนบัสนนุงบประมาณ  เวลา  
บคุลากร  และทรัพยากรอ่ืนๆ อยา่งเหมาะสมเพียงพอ เพ่ือให้การดําเนินงานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ให้บรรลตุามเปา้หมายท่ีกํา หนด และพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง รวมทัง้สง่เสริมให้พนกังานตระหนกั
ถงึความปลอดภยัในการทํา งาน โดยจดัอบรมให้ความรู้ การฝึกซ้อม และการจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 

บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังานทกุระดบัอยา่งตอ่เน่ือง  โดยในปี 2562  
บริษัทฯ ได้จดัให้มีการฝึกอบรมพนกังานทัง้ภายในและภายนอกเฉล่ีย 40 ชัว่โมงตอ่คนตอ่ปี  
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9. การกาํกับดแูลกจิการ  
9.1 การกาํกับดูแลกจิการที่ด ี 

บริษัทฯ  ตระหนกัถึงความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จึงได้จดัทํากฎและข้อบงัคบั(Rule and 
Regulation )  เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัในการดําเนินธุรกิจ ประกอบด้วย  นโยบายกํากบัดแูลกิจการ  โครงสร้างการกํากบั
ดแูล  จริยธรรมองค์กร  (Code of Conduct) และแนวปฏิบติั นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้
มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ทําหน้าท่ีกํากบัดแูลด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท ทัง้การกําหนดนโยบายและแนว
ปฏิบติั ติดตามดแูลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัท 
รวมถึงประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายบรรษัทภิบาล  ตลอดจนพิจารณาทบทวนแนวปฏิบติัให้มีความเหมาะสมกบัการ
ดําเนินธุรกิจและสอดคล้องกบัแนวปฏิบติัทางด้านบรรษัทภิบาลในระดบัประเทศ เป็นประจําทกุปี โดยให้เร่ืองบรรษัทภิบาล
เป็นวาระหลกัวาระหนึง่ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

ทัง้นีใ้นปี 2562  บริษัท ได้ปฏิบติัตามนโยบายกํากบัดแูลกิจการ สรุปได้ดงันี ้  
1. สทิธ ิของผู้ถ ือห ุ้น  

   บริษัทให้ความสําคญัของสทิธิของผู้ ถือหุ้นทกุราย ทัง้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย โดยสิทธิของ
ผู้ ถือหุ้นครอบคลมุสิทธิพืน้ฐานต่างๆ ทัง้ในฐานะของนกัลงทนุในหลกัทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท ผู้ ถือหุ้นย่อมมีสิทธิ
กําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อบริษัท การประชมุผู้ ถือหุ้น
จึงเป็นเวทีสําคัญสําหรับผู้ ถือหุ้ นในการแสดงความคิดเห็น ซักถาม พิจารณาลงคะแนนเสียงชีข้าด และคัดเลือก
คณะกรรมการเพ่ือทําหน้าท่ีกํากับดูแลบริษัทแทนผู้ ถือหุ้น      ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบท่ีจะเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น 
รวมทัง้มีเวลาเพียงพอสําหรับการพิจารณาและรับทราบผลการประชมุ 

 ในปี 2562 บริษัทได้ดําเนินการในเร่ืองตา่งๆท่ีเป็นการสง่เสริม และอํานวยความสะดวกในการใช้สทิธิของ 
ผู้ ถือหุ้น ในการร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
 

1.1 กาํหนดการจัดประชุมผู้ถ ือห ุ้น  
       บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการประชมสุามญัผู้ ถือหุ้น ปีละครัง้ภายในเวลาไมเ่กิน 4 เดือนนบัแตว่นั 

สิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท และในกรณีท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีกระทบหรือ
เก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นหรือเก่ียวข้องกบัเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายท่ีใช้บงัคบัท่ีต้องได้รับการอนมุติัจากผู้
ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นกรณีไป 
          ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้ นในวันท่ี 30 เมษายน  2562  ณ ห้อง
ประชมุนนทเวช โรงพยาบาลนนทเวช  ในระหวา่งปีไมมี่การเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
  
   1.2 การแจ้งเชญิประชุมล่วงหน้า 
         ในปี 2562  จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2562 มีมติให้
จดัการประชมุใหญ่สามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 30 เมษายน 2562 โดยได้เปิดเผยมติการประชมุ วนัประชมุ ระเบียบวาระ
การประชุม และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในวันท่ี
คณะกรรมการมีมติ ก่อนการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึ่งเป็นนาย
ทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ ดําเนินการจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุท่ีมีรายละเอียดวาระการประชมุ ข้อมลูประกอบท่ี
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สําคญัและจําเป็นสําหรับการตดัสินใจ/ ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชมุท่ีผ่านมา ซึง่มีรายละเอียดครบถ้วน 
รายงานประจําปีพร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชุมเอกสารท่ีต้องใช้ในการมอบฉันทะ  ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้า
ร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือบคุคลใดๆ เข้าร่วมประชมุแทน
ตนได้ โดยระบวุิธีการใช้ไว้ชดัเจนตามท่ีบริษัทฯ จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้ามากกว่า 14 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น  หนงัสือเชิญ
ประชมุสง่ออกวนัท่ี 10 เมษายน 2562 และได้ทําการประกาศลงในหนงัสือพิมพ์รายวนั ติดต่อกนัอย่างต่อเน่ือง 3 วนั ก่อนวนั
ประชมุ  (วนัท่ี 10-12 เมษายน 2562) เพ่ือบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสําหรับการเตรียมตวัก่อน
มาเข้าร่วมประชุม   ทัง้นี ้ในการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นําข้อมลูหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น และเอกสาร
ประกอบเปิดเผยในเวบ็ไซต์ของ บริษัทฯลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 30 วนั (เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี  28 มีนาคม 2562) 
 

1.3 การดาํเนินการประชุมผู้ถ ือห ุ้น  
       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 ทัง้นีใ้นการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ไม่มีการเปล่ียน
ลําดบัระเบียบวาระ และไมมี่การขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนท่ีไมไ่ด้กําหนดไว้ในท่ีประชมุอยา่งใด  
          อนึ่ง ในการประชมุทกุครัง้จะมีการจดบนัทึกรายงานการประชมุอย่างถกูต้องครบถ้วน และสรุปด้วย
การลงมติพร้อมกบันบัคะแนนเสียง ซึ่งรวมระยะเวลาท่ีใช้ในการประชมุผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้ประมาณ 1-2 ชัว่โมง ทัง้นีใ้นการ
ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ได้กําหนดการประชมุเวลา 10.00 น. โดยเร่ิมรับลงทะเบียนเวลา 08.00 น. ณ ตอน
เปิดประชมุมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมการประชมุรวมจํานวนทัง้สิน้ 106 ราย จํานวนหุ้นรวมทัง้สิน้ 105,200,618 หุ้น จากจํานวนหุ้น
ทัง้หมด 160,000,000 หุ้น คิดเป็น 65.75 % เกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นท่ีออกจําหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทถือว่า
ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
 
   1.4 การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถ ือห ุ้น  
         ในปี 2562 บริษัทฯ จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ภายในช่วงเย็นหลงัจากเสร็จสิน้การประชมุ (วนัท่ี 30 เมษายน 2562) 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 ได้มอบหมายให้เลขานกุาร 
             บริษัทแนะนําคณะกรรมการบริษัท ประธานและคณะกรรมการยอ่ย และผู้สอบบญัชีของบริษัท  
                       ซึง่ทําหน้าท่ีเป็นคนกลางให้ท่ีประชมุรับทราบ รวมถงึวิธีการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีต้อง 
                       ลงมติในแตล่ะวาระตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ รวมถงึการใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะ 
                         วาระอยา่งชดัเจน  และระหวา่งการประชมุผู้ ถือหุ้น ประธานในท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น 
                         ทกุรายสามารถเสนอแนะ ซกัถาม และเสนอข้อคิดเหน็ได้ทกุวาระ โดยประธานและผู้บริหารจะ 
                        ให้ความสําคญักบัทกุคําถาม และตอบข้อซกัถามอยา่งชดัเจนและตรงประเดน็  

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

       จากการพฒันาปรับปรุงการจัดประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างต่อเน่ือง ทําให้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการ
ประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม ซึง่อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ในโครงการประเมินคณุภาพการจดั
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น (Annual General Meeting – AGM) ประจําปี 2562 ซึง่จดัโดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
 
                    2. การปฏบิัตต่ิอผู้ถ ือห ุ้นอย่างเท่าเท ียมกัน 
   บริษัทมุ่งมัน่ในการสร้างความเท่าเทียมกนัให้เกิดขึน้กบัผู้ ถือหุ้นทกุราย ทกุกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย นกัลงทนุสถาบนั หรือผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ โดยได้ดําเนินการตา่งๆ ดงันี ้
 

   2.1 การเสนอวาระการประชุมเพ ิ่มเตมิและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการ  
          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
ถือหุ้นประจําปี 2562 บริษัทฯได้นําหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของ
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ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2562 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการ
ประชมุฯ และ/หรือ ช่ือบคุคลเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการลว่งหน้า     อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุ และไม่มี
การเสนอช่ือบคุคลเสนอแตง่ตัง้เป็นกรรมการในระยะเวลาดงักลา่ว ซึง่เลขานกุารบริษัทได้รายงานต่อท่ีประชมุคณะกรรมการ
บริษัทรับทราบแล้ว 
 
   2.2 การอาํนวยความสะดวกแก่ผู้ถ ือห ุ้นในการประชุมผู้ถ ือห ุ้น  
         การดําเนินการท่ีผา่นมา ในการจดัการประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 บริษัทฯ ได้อํานวยความสะดวก
ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุราย ด้วยการจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยดแูลต้อนรับให้ความสะดวกอยา่งเพียงพอ  
การเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชมุ 2 ชัว่โมง  นําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการรับลงทะเบียนเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว  
 

   2.3 การมอบฉันทะ 
          เพ่ือรักษาสิทธิให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สะดวกเข้าประชุม ประจําปี 2562 ด้วยตนเอง ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉนัทะให้ผู้ อ่ืนหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ  ทา่นใดทา่นหนึ่งจากกรรมการอิสระท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้หมด ซึง่บริษัทฯ ได้ระบุ
รายช่ือไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย์กําหนด เพ่ือให้เป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงมติแทนผู้ ถือหุ้น
ได้โดยไมมี่เง่ือนไข ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้กบัผู้ อ่ืน บริษัทฯให้สทิธิและปฏิบติัต่อผู้ รับมอบฉนัทะเสมือนเป็นผู้ ถือ
หุ้นทา่นหนึง่  นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้เปิดเผยแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบ พร้อมทัง้รายละเอียดและขัน้ตอนต่างๆ บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ  ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 30 วนั โดยผู้ ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ทัง้ทางโทรศพัท์หรือช่องทางอ่ืนๆ 
เช่น เวบ็ไซต์ อีเมล์ เป็นต้น 
 
   2.4 การดูแลเรื่ องการใช้ข้อมูลภายใน  
         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 ้
 
  ผู้ถ ือห ุ้น   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
จดัให้มีแผนกบริการลกูค้าท่ีทําหน้าท่ีรับและติดตามเร่ืองร้องเรียนข้อเสนอแนะมา 
ดําเนินการให้ลกูค้า   
 

  พนักงาน    บริษัทฯ ให้การดแูล  ให้ความสําคญัตอ่การพฒันาความรู้ความสามารถพนกังาน 
    อยา่งตอ่เน่ือง   เสริมสร้างวฒันธรรมและจริยธรรม ในการ ทํางาน  ในปี2562 บริษัทฯ  
    ได้จดัอบรมหลกัสตูร เร่ืองจริยธรรมทางธุรกิจ, นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ ,  
    นโยบายความปลอดภยัและสิง่แวดล้อม,แผนการปอ้งกนัและระงบัอคัคีภยั , การ 

ป้องกันและควบคุมการติดเชือ้  การช่วยเหลือและฟื้นคืนชีพเบือ้งต้น ,การอนุรักษ์
พลงังาน  และจดักิจกรรม NTV Safety Week ให้กบัพนกังานและผู้บริหารทกุระดบั 
รวมทัง้ให้มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจ  รวมถึงการ สง่เสริมให้มีความรู้ด้านความ
ปลอดภยัและสิง่แวดล้อม แผนการปอ้งกนัและระงบัอคัคีภยั  การปอ้งกนัและควบคมุ
การติดเชือ้  และมีการจดักิจกรรม NTV Safety Week ให้พนกังาน ผู้บริหาร และ
แพทย์ เข้าร่วมอบรมทกุคน     และให้ความรู้เก่ียวกยันโยบายการจดัการด้านพลงังาน 
โดยคณะกรรมการจดัการพลงังาน เพ่ือให้พนักงานทุกคนเข้าใจและร่วมกนัอนรัุกษ์
การใช้พลังงาน และดูแลสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้มีการทํางานเป็นทีม  ปฏิบัติต่อ
พนกังานอยา่งเทา่เทียม เป็นธรรม  และให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม และเหมาะสมตาม
ความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติังานของแตล่ะคน   โ ดย มี
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ในระยะสัน้ โดยอิงตามระดับผลการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน และสอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เทียบเคียงกบัตลาด และ
อตุสาหกรรมเดียวกนัได้   ส่วนในระยะยาวบริษัทฯ มีการวดัผลการปฏิบติังานและ
ศกัยภาพของพนกังาน  โดยจดัให้มีการเติบโตตามสายอาชีพ (Carrer Path)  
อนัสอดคล้องกบัแผนทดแทนตําแหน่งงานของบริษัท  (Succession Plan)  

    นอกจากนีจ้ดัให้มีกองทนุสํารองเลีย้งชีพ และสวสัดิการตา่งๆให้กบั พนกังาน โดยมี 
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    คณะกรรมการสวสัดิการ เพ่ือดแูลสวสัดิภาพและความปลอดภยัของพนกังานและ 
    สวสัดิการท่ีเหมาะสม ดงันี ้
     - ให้สทิธิสวสัดิการรักษาพยาบาลแก่พนกังาน และมีสว่นลดพิเศษสําหรับ 
    ครอบครัวพนกังาน 
             - จดัให้มีการตรวจสขุภาพของพนกังานเป็นประจําทกุปี โดยทําการประเมิน 
    ความเส่ียงด้านสขุภาพโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์พร้อมจดัโปรแกรมการตรวจสขุภาพ 
    ให้เหมาะสมกบัพนกังานแตล่ะกลุม่ และให้ความรู้กบักลุม่ท่ีมีผลการตรวจสขุภาพ 
    ผิดปกติ เข้าพบแพทย์และรับ คําแนะนําในการดแูลสขุภาพอยา่งตอ่เน่ืองในปี 2562   

    กําหนดให้พนกังานทกุระดบัตรวจสขุภาพในเด◌ือน  พ.ย.-ธ.ค. 2562 
               - สง่เสริมให้พนกังานมีสขุภาพและร่างกายท่ีแข็งแรงโดยนําข้อมลูจากผล 
    การตรวจสขุภาพของพนกังานมาพิจารณาเพ่ือให้ความรู้ในเร่ืองโรคท่ีพนกังานเป็น 
    จํานวนมากในปีท่ีผา่นมาได้จดับรรยายให้ความรู้ในเร่ือง โรคเบาหวาน  ความดนัและ 
    ภาวะการมีไขมนัในเลือดสงู  และโรคท่ีสาเหตมุาจากพฤติกรรมในระหวา่งทํางาน  
    (Office Syndrome)   รวมทัง้รณรงค์ให้พนกังานออกกําลงักายมากขึน้  ทําให้มีสถิติ 
    การใช้ห้อง  Fitness   เพิ่มมากขึน้     
     - จดัให้มีการช่วยเหลือบตุรในด้านการศกึษาโดยมีการมอบทนุให้กบับตุร 
    ของพนกังาน      
 
            คู่แข่งข ัน   บริษัทฯ สง่เสริมและสนบัสนนุ  นโยบายการแข่งขนัทางการค้าอยา่งเสรีและเป็นธรรม   
 
 คู่ ค้า/พันธมติร /เจ้าหนี ้ บริษัทฯ สร้างความเช่ือมัน่ ให้แก่คูค้่า/พนัธมิตร/เจ้าหนีข้องบริษัท ด้วยการยดึมัน่ใน 
    ความซ่ือสตัย์สจุริต และปฏิบติัตามเง่ือนไขในสญัญาและ ข้อตกลงท่ีทําไว้กบัคูค้่า/ 
    พนัธมิตร/เจ้าหนี ้อยา่งเคร่งครัด  บริษัทฯได้มีการชําระเงินให้กบัคูค้่า/พนัธมิตร/เจ้าหนี ้ 
    ทกุรายอยา่งถกูต้อง ตรงตอ่เวลาและครบถ้วนมาโดยตลอด นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยงั 
    ไมป่กปิดข้อมลูหรือ ข้อเทจ็จริงอนัทําให้เกิดความเสียหายแก่คูค้่า/พนัธมิตร/เจ้าหนี ้ 
    ของบริษัท   ในปีท่ีผา่นบริษัทได้เชิญคูค้่า/พนัธมิตร/เจ้าหนี ้มาร่วมรับทราบ จริยธรรม 
    ทางธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ นอกจากนีย้งั 
    เผยแพร่จริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ผา่นทางเวบ็ไซด์ของ 
    บริษัท เพ่ือให้บริษัทและคู่ค้า/พนัธมิตร/เจ้าหนีต้่างๆท่ีมาจะเข้ามาทําธุรกิจกบับริษัทฯ 
.    เกิดความมัน่ใจ  
 
  สังคม ชุมชน  บริษัทฯ  ตระหนกัในความเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม  ซึง่มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการ 
  และสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือสงัคมสนบัสนนุกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชมุชน   โดย มุง่เน้นการ 
    ให้ความรู้ Health Promotion และเน้นให้ความรู้เร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น  
    แก่พนกังานบริษัท  ทํากิจกรรมสร้างเสริมสขุภาพ กบัสงัคมหมูบ้่านในจงัหวดันนทบรีุ  
    และในรัศมีโรงพยาบาล และการเข้าร่วมซ้อมแผนรองรับการเกิดอบุติัภยัหมู ่และซ้อม 
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    แผนปอ้งกนัเม่ือเกิดอคัคีภยั ร่วมกบัหน่วยบรรเทาสาธารณภยั   เทศบาล จงัหวดั 
    นนทบรีุ และชมุชน ใกล้เคียง ซึง่บริษัทฯได้ดําเนินการเป็นประจําทกุปี  

ในปีท่ีผา่นมา บริษัทฯ ครบรอบ 38 ปี ได้จดักิจกรรมโครงการ  " แคใ่ห้ก็สขุใจ "  
(ร่วมบริจาคโลหิต) ประจําปี 2562   เพ่ือให้เป็นสว่นหนึง่ในการจดัหา และร่วมบริจาค
โลหิตให้กบัศนูย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพ่ือช่วยชีวิตเพ่ือนมนษุย์โดยมี 
จํานวนโลหิตท่ีบริจาคทัง้สิน้ 51,750 มิลลิลติร     

    บริษัทฯ เป็นสว่นหนึง่ในการสง่เสริมนโยบายเก่ียวกบัการลด ละ เลกิการใช้ 
    ภาชนะโฟมบรรจอุาหาร เพ่ือสขุภาพท่ีดีของพนกังาน  และร่วมรักษา 
    สิง่แวดล้อม   และการอนรัุกษ์พลงังานโดยการให้ความรู้และสร้าง ความตระหนกั 
    ให้เกิดขึน้กบัพนกังานเพ่ือให้ พนกังานทกุคนช่วยกนัอนรัุกษ์พลงังาน และสิง่แวดล้อม  
    มีการควบคมุการปลอ่ยนํา้เสียออกสู ่ ชมุชนให้อยูใ่นระดบัท่ีต่ํากวา่คา่มาตรฐานท่ี 
    ยอมรับได้ 

    

 นโยบายจริยธรรมองค์กร   
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีจริยธรรมองค์กร  โดยให้ทัง้กรรมการ ผู้บริหาร แพทย์ และพนกังานทกุระดบั 

ยดึถือปฏิบติั เพ่ือให้บริษัทฯมีการดําเนินงานอยา่งถกูต้องตามหลกัจริยธรรม เคารพสทิธิและปฏิบติัตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย
อยา่งเสมอภาค เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ซึง่ครอบคลมุเร่ืองตา่งๆ ท่ีบริษัทฯให้ความสําคญั ดงันี ้ 

1. การปฏบิัตติามกฎหมาย และยดึหลักสทิธ ิมนุษยชน   
บริษัทฯ ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ  และข้อบงัคบัของทางราชการท่ีเก่ียวข้อง และ

จริยธรรมกบัการดําเนินธุรกิจ รวมทัง้ระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท เคารพตอ่วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ยดึหลกัสทิธิมนษุยชนสากล ในการดําเนินธุรกิจ   
2. การใช้สทิธ ิทางการเมือง  

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 ทรัพย์สนิหรือประโยชน์อ ื่นใด  

บริษัทฯกําหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการรับ การให้ของขวญัหรือของกํานลั หรือประโยชน์อ่ืนใด การเลีย้ง 
หรือการรับเลีย้ง กระทําได้ในวิสยัท่ีสมควรแตต้่องไมมี่อิทธิพลตอ่การตดัสนิใจของบริษัทฯ 
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6. ทรัพย์สนิ  ทรัพย์สนิทางปัญญา และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โทรคมนาคม  
บริษัทฯมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการใช้ทรัพย์สนิของบริษัทฯให้เกิดประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี และดแูลมิ

ให้สญูหายหรือนําไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตวัหรือเพ่ือบคุคลอ่ืน  
บริษัทฯจดัให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือใช้ในการดําเนินธุรกิจ โดยกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนกังานต้องใช้อยา่งถกูต้อง มีประสิทธิภาพ ปฏิบติัตามกฎหมาย และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีความระมดัระวงัในการใช้งานทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้ อ่ืน โดยต้องเคารพลขิสทิธ์ิ
ของเจ้าของทรัพย์สนิทางปัญญา 
7.การปฏบิัตต่ิอผู้ถ ือห ุ้น  

  บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะดําเนินงานโดยยดึมัน่ในคณุธรรม และจริยธรรม สร้างความเจริญเติบโตเคารพสทิธิ 
 ของผู้ ถือหุ้นในการได้รับข้อมลูท่ีจําเป็น และปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั  

8. การปฏิบัตตินของกรรมการ  ผู้บริหารและพนักงาน 
  บริษัทฯ ปฏิบติัต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานบนพืน้ฐานของศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์และให้ความ 
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. การจัดซ ือ้  จัดหา และการปฏบิัตต่ิอคู่ ค้า 
 บริษัทฯ ปฏิบติัต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และตัง้อยู่
บนพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีทําให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์  รวมทัง้ปฏิบติัตามพนัธะสญัญา  ให้ข้อมลูท่ีเป็นจริงรายงานท่ีถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหา
ทางออกตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 
11. การปฏบิัตต่ิอคู่แข่งทางการค้า 

บริษัทฯ ปฏิบติัต่อคูแ่ข่งทางการค้า อยา่งยติุธรรม โดยคํานงึถงึจริยธรรมในการประกอบการค้า  
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12. การรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 
บริษัทฯถือเป็นสมาชิกหนึง่ในสงัคม ให้ความสําคญัในการมีสว่นร่วม และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีให้

เกิดขึน้ระหวา่งบริษัทฯและสงัคม บนพืน้ฐานของความถกูต้อง โปร่งใส เป็นธรรม นําไปสูก่ารพฒันาสงัคมอย่าง
ยัง่ยืน  
13. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะดําเนินธุรกิจ ด้วยความปลอดภยัและคํานงึถงึผลกระทบด้านอาชีวอนามยัและ
สิง่แวดล้อม และกําหนดให้มีระบบการจดัการในระดบัสากล ให้ความสําคญัและปฏิบติัตามกฎหมาย นโยบาย 
มาตรฐาน  และข้อกําหนดทางด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อมของ ในแตล่ะพืน้ท่ีของบริษัทฯ
อยา่งเคร่งครัด 
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. การต่อต้านการคอร์รัปชั่น   
 บริษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจอยา่งมีคณุธรรม ยดึมัน่ในความรับผิดชอบตอ่สงัคมและผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ 
 ตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีดี กําหนดแนวปฏิบติัในการดําเนินการท่ีเหมาะสมเพ่ือปอ้งกนัการคอร์รัปชัน่กบัทกุ 
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 เพ่ือปอ้งกนักรณีถกูละเมิดสทิธิ และได้รับความเสียหาย จงึมีแนวทางปฏิบติัดงันี ้
 
 

ผู้มีสทิธ ิ์แจ้งเบาะแสการกระทาํผิดหรือร้องเรียน 
กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ท่ีพบเห็นการกระทําท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั

บริษัท หรือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือนโยบายตา่งๆท่ีบริษัทกําหนด 
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ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทาํผิดหรือข้อร้องเรียน 
  เพ่ือเป็นการกลัน่กรองเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานและหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทจงึได้กําหนด
ประเภทของเร่ืองแจ้งเบาะแสการกระทําผิดหรือรับข้อร้องเรียน ดงันี ้
 

ประเภทของเรื่องแจ้งเบาะแสการ
กระทาํผิดหรือ ร้องเรียน 

ผู้รับเรื่ องแจ้งเบาะแสการ
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 

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 อํานวยการสายงานแพทย์
และการแพทย์ 

(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 
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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 

 
 

วธิ ีการร้องเรียน  
 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)  
                เลขท่ี 432 ถนนงามวงศ์วาน ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 11000 

5. ในกรณีท่ีผู้ ร้องเรียนเลือกท่ีจะไมเ่ปิดเผยช่ือต้องระบรุายละเอียดข้อเทจ็จริงหรือหลกัฐาน 
ท่ีชดัเจนเพียงพอท่ีแสดงให้เหน็วา่มีเหตอุนัควรเช่ือวา่มีการกระทําท่ีเป็นการฝ่าฝืน 
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบับริษัท หรือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึน้ ทัง้นี ้
การร้องเรียนจะถือเป็นความลบัท่ีสดุและผู้ ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกวา่หนึง่ช่องทาง และ
ไมจํ่าเป็นต้องเปิดเผยตวัตนผู้ ร้องเรียน แต่หากเปิดเผยตนเองจะทําให้บริษัทสามารถแจ้งผลการ
ดําเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเร่ืองท่ีร้องเรียนให้ทราบได้ 

 
ขัน้ตอนการตรวจสอบข้อเทจ็จริงและการรายงาน  
 1. ผู้ รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ ดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเทจ็จริงหรืออาจมอบหมายให้บคุคลหรือหน่วยงาน
ท่ีไว้วางใจเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

2. ผู้ รับข้อร้องเรียนนหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเชิญให้พนกังานคนหนึง่คนใดมาให้ข้อมลู หรือขอให้จดัสง่
เอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวข้องมาเพ่ือการตรวจสอบหาข้อเทจ็จริง 

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

 1. ผู้ ร้องเรียนสามารถเลือกท่ีจะไมเ่ปิดเผยตนเองได้หากเหน็ว่าการเปิดเผยอาจทําให้เกิดความเสียหายกบัตนเอง 
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 หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหายผู้ ร้องเรียนสามารถ
ร้องขอให้บริษัทกําหนดมาตรการคุ้มครองท่ีเหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกําหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ ร้องเรียนไมต้่องร้อง
ขอก็ได้ หากเหน็วา่เป็นเร่ืองท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดความเสียหายหรือความไมป่ลอดภยั 
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 4. พนกังานท่ีปฏิบติัตอ่บคุคลอ่ืนด้วยวิธีการท่ีไมเ่ป็นธรรม เลือกปฏิบติัด้วยวิธีการท่ีไมเ่หมาะสม หรือก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อบคุคลอ่ืนนัน้ อนัมีเหตจุงูใจมาจากการท่ีบคุคลอ่ืนนัน้ได้ร้องเรียน ได้แจ้งข้อมลู ร้องเรียนหรือให้เบาะแส
เก่ียวกบักรทจุริตหรือการไมป่ฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบัหรือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมไป
ถงึการท่ีบคุคลอ่ืนนัน้ ฟอ้งร้องดําเนินคดี เป็นพยาน ให้ถ้อยคํา หรือให้ความร่วมมือใดๆ ตอ่ศาลหรือหน่วยงานของรัฐถือเป็น
การกระทําความผิดวินยัท่ีต้องได้รับโทษ ทัง้นีอ้าจได้รับโทษตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้หากการกระทําความผิดตามกฎหมาย 
 5. ผู้ ท่ีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการ   หรือกระบวนการท่ีมีความ
เหมาะสม และเป็นธรรม 
 
บทลงโทษ 
ผู้ใดกระทําการใดโดยจงใจหรือประมาทเลนิเลอ่ ไมป่ฏิบติัตามระเบียบนี ้ รวมทัง้มีพฤติกรรมท่ีกลัน่แกล้งข่มขู่ลงโทษทางวินยั 
หรือเลือกปฏิบติั ด้วยวิธีการอนัไมช่อบเน่ืองมาจากการร้องเรียนตอ่ผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียน หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ือง
ร้องเรียนกบัระเบียบนี ้ถือวา่ผู้นัน้ กระทําผิดวินยั และต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้ ท่ีได้รับผลกระทบจาก
การกระทําดงักลา่ว ตลอดจนรับผิดในทางแพง่และทางอาญาหรือตามกฎหมายตอ่ไปด้วย 
 

           4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 4.1 ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล  

บริษัทฯ ตระหนกัถงึความสําคญัของการเปิดเผยข้อมลูทางการเงิน ข้อมลูทัว่ไป และ 
สารสนเทศท่ีสําคญัให้เป็นไปอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามข้อกําหนดของสํานกังาน ก.ล.ต. และ 
ตลท. เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสียได้รับทราบข้อมลูข่าวสารอยา่งทัว่ถงึ จงึได้จดัให้มีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์( 
Investor Relations) เป็นตวัแทนในการส่ือสารกบันกัลงทนุ  ผู้ ถือหุ้น  นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
รวมทัง้มีการเผยแพร่ข้อมลูของบริษัทผา่นทางตา่งๆ ดงันี ้ 

1. การเปิดเผยข้อมลูบนเวบ็ไซต์  
                     เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุสามารถสืบค้นข้อมลูท่ีเปิดเผยตอ่สาธารณะได้อยา่ง 
รวดเร็วบริษัทได้นําเสนอข้อมลูท่ีสําคญัของบริษัทซึง่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ 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 นอกเหนือจากนโยบายบรรษัทภิบาล 

ในเวบ็ไซด์ของบริษัทฯ 
5. มีแผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์ทําหน้าท่ีติดตอ่ประสานงานกบันกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ 

 และบคุคลอ่ืนท่ีต้องการข้อมลูทางการเงิน ผลการดําเนินงาน ฐานะของบริษัทฯและธุรกรรมท่ีมีผลกระทบตอ่บริษัทฯ 
6. เผยแพร่ข้อมลูสําคญัของบริษัทฯ อยา่งสม่ําเสมอผา่นช่องทางตลท. แบบแสดง 

รายการข้อมลูประจําปี รายงานประจําปี รวมถงึเวบ็ไซด์ของบริษัทฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
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7. มีนโยบายและมาตรการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทําผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ 
หรือพฤติกรรมท่ีอาจสอ่ถงึรายงานทางการเงินท่ีไม่ถกูต้อง หรือระบบควบคมุภายในท่ีบกพร่อง รวมถึงมีกลไกในการคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบาะแสโดยเก็บข้อมลูของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลบัเพ่ือให้ผู้ มีส่วนได้เสียมีสว่นร่วมในการสอดส่องดแูลผลประโยชน์
ของบริษัทฯ ได้อยา่งมีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ 

 
    4.2 การจัดทาํรายงานทางการเงนิ  
            เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการจดัทํารายงานทางการเงินว่ามีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และรักษา

ทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้สญูหายหรือนําไปใช้โดยบคุคลท่ีไม่มีอํานาจหน้าท่ี ปอ้งกนัการทจุริตและการดําเนินการท่ีผิดปกติ 
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย และปฏิบติัถกูต้องตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง อีกทัง้
เพ่ือให้ผู้ มีสว่นได้เสียมีความเช่ือมัน่ในรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทํา
หน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน การใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมซึ่งถือปฏิบติัโดยสม่ําเสมอและสอดคล้องกบักฎหมาย
และประกาศท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้การสอบทานความถูกต้องและความเพียงพอของรายงานทางการเงิน ในการนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบกําหนดให้มีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครัง้ นอกจากคณะกรรมการยงั
ได้ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ เพ่ือสอบถามและขอความเห็น
จากผู้สอบบญัชีในเร่ืองต่าง ๆ นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทยงัจดัทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน ซึง่ครอบคลมุเร่ืองสําคญัตามข้อพงึปฏิบติัสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์ โดย
แสดงควบคู่กบัรายงานของผู้สอบบญัชีในรายงานประจําปี โดยในปี 2562 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 ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีความรู้และประสบการณ์ 

ในหลายๆด้าน ตลอดจนกํากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล เพ่ือเพิ่มมลูคา่สงูสดุให้กบับริษัทและความมัน่คงสงูสดุให้กบัผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการมีการประชมุทกุไตรมาสเพ่ือ
พิจารณาการรายงานผลการดําเนินกิจการของฝ่ายบริหาร โดยรายละเอียดของอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ 
สามารถดไูด้จากข้อ 8.1 โครงสร้างการจดัการคณะกรรมการบริษัท  
          คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคญัในการกํากบัดแูลตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ 
บริษัท และผลการปฏิบติังานของผู้บริหารระดบัสงูให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้อยา่งเป็นอิสระ 
ข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดให้มีกรรมการไมน้่อยกวา่ 5 คน  ซึง่แตง่ตัง้และถอดถอนโดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยประกอบไปด้วย
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ(ข้อกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท 
ปรากฏอยู่ในภาคผนวก)  ปัจจบุนัคณะกรรมการของบริษัทมีจํานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร จํานวน 4 
ทา่น กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร จํานวน 3  ท่าน และกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารและมีคณุสมบติัเป็นกรรมการอิสระจํานวน 3 
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ท่าน ซึง่คิดเป็นสดัสว่นมากกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททัง้หมด เพ่ือทําหน้าท่ีถ่วงดลุในการออกเสียงพิจารณา
เร่ืองต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท นอกจากนี ้บริษัทได้แต่งตัง้
คณะกรรมการชดุย่อยประกอบด้วย  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน    โดยได้กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดําเนินการของคณะกรรมการ
ดงักลา่วไว้อยา่งชดัเจน 
 
  ภาวะผู้น ําและวสิัยท ัศน์  
 คณะกรรมการบริษัทจะกําหนดแผนการประชมุประจําปีและกําหนดวาระการประชมุหลกัใน
แผนการประชมุ ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมาคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการทบทวนและอนมุติั วิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ 
เปา้หมาย และแผนธุรกิจ ของบริษัท รวมถงึทบทวนนโยบายท่ีสําคญัให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องตอ่การดําเนินธุรกิจ
ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เช่น นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่  
เป็นต้น   และถือเป็นหวัข้อหลกัท่ีกําหนดไว้ในแผนการประชมุประจําปีของบริษัท  พร้อมทัง้ร่วมกําหนดตวัชีว้ดัและการตัง้คา่
เปา้หมายของบริษัท     
 คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดแูลให้มีการนําวิสยัทศัน์  พนัธกิจ กลยทุธ์ เปา้หมายแผนธุรกิจ และ
นโยบายท่ีสําคญัของบริษัทไปปฏิบติั  โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  ทําหน้าท่ีติดตามผลการดําเนินงานอยา่ง
สม่ําเสมอ ตลอดจนกําหนดวิธีการในการดําเนินการสําหรับตวัชีว้ดัท่ีไมบ่รรลเุปา้หมายและติดตามผลการดําเนินงานของ
ฝ่ายบริหารอยา่งใกล้ชิด  เพ่ือสอบทานให้การดําเนินงานของบริษัท เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ  และรายงานผลการ
ดําเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจําอยา่งน้อยไตรมาสละครัง้ กรณีท่ีมีเร่ืองสําคญัและเร่งดว่นประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร สามารถหารือและขอความเหน็ตอ่คณะกรรมการบริษัท โดยไมต้่องรอให้ถงึกําหนดการประชมุท่ีจะมีขึน้ใน
ครัง้ตอ่ไป 
 คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทําหน้าท่ีสอดสอ่ง  ดแูล  อยา่งใกล้ชิด 
โดยมีแผนกตรวจสอบภายในทําหน้าท่ีสอบทานระบบการควบคมุภายในของบริษัท เพ่ือให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน
ท่ีดีและเหมาะสม   รวมถงึการดแูลเพ่ือไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ
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   
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   สําหรับการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในนัน้  บริษัทได้มีนโยบายกําหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือ
พนกังานในหน่วยงานท่ีได้รับทราบข้อมลูภายในเปิดเผยข้อมลูแก่บคุคลภายนอก หรือบคุคลท่ีไม่มีหน้าท่ีเก่ียวข้องและไม่ซือ้
ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท  ภายใน 2 สปัดาห์ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี และภายใน 24 
ชัว่โมงหลงัการเปิดเผยงบการเงินดงักล่าว (Blackout Period)ก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนและกําหนดให้
ผู้บริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 
รายงานการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 
ลําดบั รายช่ือกรรมการ จํานวนหุ้น (หุ้น) จํานวนหุ้น (หุ้น) หมายเหต ุ

ณ 31ธ.ค.2562 ณ 31ธ.ค.2561 เพ่ิมขึน้(ลดลง) ระหว่างปี 

1. นางพร้อมพรรณ  ศิริพฒัน์ 90,000 90,000 -  
2. นพ.สราวฒิุ  สนธิแก้ว  1,332,000 1,332,000 -  
3. ดร.กมเลศน์  สนัติเวชชกลุ  275,000 275,000 -  
4. ดร.ประวิตร นิลสวุรรณากลุ  NA NA -  
5. นพ.วิรุณพร  พรหมพงศา 230,000 230,000 -  
6. นพ.ปิยะศิลป์  จนัทร์ภู่ NA NA -  
7. นพ.ไพบลูย์  สมานโสตถิวงศ์  NA NA -  

 
  จริยธรรมองค์กร  
 บริษัทฯ กําหนดให้มีจริยธรรมองค์กร   โดยให้ทัง้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดถือปฏิบัติ 
เพ่ือให้บริษัทฯมีการดําเนินงานอย่างถกูต้องตามหลกัจริยธรรม เคารพสิทธิและปฏิบติัต่อผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอย่างเสมอภาค 
เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ซึ่งครอบคลมุเร่ืองต่างๆ ท่ีบริษัทฯให้ความสําคญั   ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้เผยแพร่จริยธรรมองค์กรของ
บริษัท ผา่นทางเว็บไซด์ของบริษัท เพ่ือเป็นช่องทางในการส่ือสารให้กบั กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน หรือบคุคลภายนอก  
ได้รับทราบ 
 ในปี 2562 บริษัทฯ ทบทวน จดัอบรมและทดสอบจริยธรรมองค์กรและแนวปฎิบติัของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังาน   ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจว่าพนกังานและผู้บริหารทกุคนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบติัตามจริยธรรมองค์กรได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม   ในการอบรมได้จัดทําคําอธิบายสําหรับปัญหาท่ีมักถามบ่อย   รวมทัง้การแจ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียนเม่ือพบผู้กระทําผิด  ให้พนกังานและผู้บริหารทกุคนทราบ   และได้ดําเนินการให้พนกังานและผู้บริหารทกุคนทํา
แบบทดสอบ และนําผลท่ีได้มาประเมินระดับความรู้ ความเข้าใจของพนักงานเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาแบบทดสอบให้
สอดคล้องกบัจริยธรรมองค์กร นโยบาบายและระเบียบปฏิบติัท่ีมีการเปล่ียนแปลง  และในการเข้าอบรมได้ให้พนกังานและ
ผู้บริหารทกุคนลงนามรับทราบ และเก็บไว้ในประวติัพนกังาน ทัง้นีก้ารเข้าอบรมและผลการทดสอบถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ตวัชีว้ดัผลการปฏิบติังาน เพ่ือให้จริยธรรมองค์กรคงอยู่ต่อไป คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้บรรจุจริยธรรมองค์กรอยู่ใน
แผนฝึกอบรมประจําปีของพนกังานและผู้บริหารทกุระดบั 
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  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร  
  คณะกรรมการบริษัทมี จํานวน     7 คน ประกอบด้วย 
 คณะกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร      4 คน 
               คณะกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร      3 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 
 
  การประชุมคณะกรรมการบริษัท  
 คณะกรรมการบริษัท กําหนดแผนประชมุประจําปี ไว้อยา่งน้อยปีละ 6 ครัง้ เพ่ือพิจารณางบการเงิน  การวาง
นโยบายและติดตามผลการดําเนินงาน  มีการประชมุพิเศษเพิ่มตามความจําเป็น มีการกําหนดวาระการประชมุลว่งหน้า มี
การออกหนงัสือเชิญประชมุพร้อมระเบียบวาระการประชมุ และสง่เอกสารก่อนการประชมุลว่งหน้า 5-7 วนั เพ่ือให้กรรมการ
ได้ศกึษาข้อมลูลว่งหน้าก่อนการประชมุ  
 ในปี 2562  ได้มีการกําหนดตรางการประชมุคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2563 เป็นการลว่งหน้า (ตาราง
การประชมุนีอ้าจมีการเปล่ียนแปลงได้) โดยไมร่วมการประชมุในวาระพิเศษ ดงันี ้

ครัง้
ท่ี 

การประชมุ 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 
1 วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2563 วนัท่ี 13 มกราคม 2563 วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2563 วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2563 
2 วนัท่ี 19 มีนาคม 2563 วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2563   
3 วนัท่ี 20 เมษายน 2563    
4 วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563   
5 วนัท่ี 10 สิงหาคม 2563 วนัท่ี 10 สิงหาคม 2563 วนัท่ี 6  สิงหาคม 2563  
6 วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563  วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 
7 วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2563    
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 บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายเก่ียวกบัจํานวนองค์ประชมุขัน้ต่ํา ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชมุ
คณะกรรมการต้องมีกรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด 
 

ในปี 2562 คณะกรรมการได้จดัประชมุทัง้สิน้ 8 ครัง้ มีอตัราการเข้าร่วมประชมุของกรรมการคิดเป็น 
ร้อยละ  90  

รายชื่อ  ตาํแหน่ง 

จาํนวนครัง้การ
เข้าร่วมประชุม

ของ
คณะกรรมการ  

อัตราการ
เข้าร่วม
ประชุม 

1. นางปัทมา  พรมมาส ประธานกรรมการ 
(ถงึแก่กรรมการ เม่ือวนัท่ี 16 กรกฏาคม 
2562) 

4/4 100% 

2. นายลพชยั  แก่นรัตนะ กรรมการ  
 (ถงึแก่กรรมการ เม่ือวนัท่ี 28 ตลุาคม 
2562) 

4/6 67% 

3. นางพร้อมพรรณ  ศิริพฒัน์ ประธานกรรมการ  (ตัง้แตว่นัท่ี 17 
กรกฏาคม 2562)  และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

8/8 100% 

4. ดร.กมเลศน์  สนัติเวชชกลุ  กรรมการ  และประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล  

8/8 100% 

5. นพ.สราวฒิุ  สนธิแก้ว  กรรมการ  กรรมการบรรษัทภิบาล  และ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

8/8 100% 

6. นพ.ปิยะศิลป์  จนัทร์ภู่   กรรมการ (เร่ิมเป็นกรรมการวนัท่ี 30  
เมษายน  2562) 

5/5 100% 

7. ดร.ประวิตร นิลสวุรรณากลุ  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  

8/8 100% 

8. นพ.จรูญ  ไชยโรจน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
(ลาออก 30  เมษายน  2562) 

3/3 100% 

9. นพ.วิรุณพร  พรหมพงศา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  8/8 100% 
10. นพ.ไพบลูย์  สมานโสตถิวงศ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

(เร่ิมเป็นกรรมการวนัท่ี 17 กรกฎาคม 
2562) 

3/3 100% 

 
 
 



 

 110 

  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 
 
 การบริหารความเสี่ยง 
 บริษัทฯให้ความสําคญักบัการบริหารความเส่ียงเป็นอยา่งมาก ได้มีการจดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ทําหน้าท่ีค้นหา ประเมิน และหามาตรการปอ้งกนัความเส่ียงของการดําเนินกิจการ ตลอดจนมีการติดตามกํากบัดแูลและ
รายงานผลให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบตอ่ไป 

      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  
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การควบคุมการทุจริต  
คณะกรรมการบริษัทเลง็เห็นว่า การทจุริตเป็นความเส่ียงท่ีสําคญัขององค์กร จึงได้กําหนดมาตรการในการควบคมุการ

ทจุริต ดงันี ้ 

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

 การดําเนินการตรวจสอบ มีคณะกรรมการตรวจสอบและแผนกตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระจากผู้บริหารระดบัสงู 
ทําหน้าท่ีตรวจสอบ สอบทานและประเมินความเส่ียงขององค์กร และการดําเนินการของคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง เพ่ือให้องค์กรมีระบบการควบคมุภายในท่ีดีและปอ้งกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้รวมถึงความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดการทจุริต  

 การให้ความเป็นธรรม ได้กําหนดวิธีการแจ้งเบาะแสและการดําเนินการ ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถกู
กลา่วหา และการคุ้มครองอยา่งเหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแส  

 
การประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท   
 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทัง้คณะตามแนวทางของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกําหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลงานดงักลา่วเป็นประจําทกุปี โดยมี
กระบวนการและหลกัเกณฑ์การประเมินผลงานดงันี ้
 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ ซึง่แต่ละชดุ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล  และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ทําการประเมินผลงาน โดยสามารถแบง่หลกัการ
ประเมินผลงานเป็นรูปแบบตา่งๆ ได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. การประเมินผลงานคณะกรรมการทัง้คณะ ตามหวัข้อการประเมินดงัตอ่ไปนี ้
1.1 โครงสร้างและคณุสมบติัของคณะกรรมการ 
1.2 บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
1.3 การประชมุคณะกรรมการ 
1.4 การทําหน้าท่ีของกรรมการ 
1.5 ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
1.6 การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร 

2. การประเมินผลงานคณะกรรมการโดยตนเอง เป็นรายบคุคล ตามหวัข้อการประเมินดงัตอ่ไปนี ้
2.1 โครงสร้างและคณุสมบติัของคณะกรรมการ 
2.2 บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
2.3 การประชมุคณะกรรมการ 

3. การประเมินผลงานคณะกรรมการชดุยอ่ยทัง้คณะ ตามหวัข้อการประเมินดงัตอ่ไปนี ้
3.1 โครสร้างและคณุสมบติัของคณะกรรมการ 
3.2 บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 



 

 112 

3.3 การประชมุคณะกรรมการ 
3.4 การทําหน้าท่ีของกรรมการ 
3.5 ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
3.6 การพฒันาตนเองของกรรมการ 

4. การประเมินผลงานคณะกรรมการชดุยอ่ย โดยตนเอง เป็นรายบคุคล ตามหวัข้อประเมินดงัตอ่ไปนี ้
4.1 โครงสร้างและคณุสมบติัของคณะกรรมการ 
4.2 บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
4.3 การประชมุคณะกรรมการ 

คณะกรรมการทกุชดุรวบรวมผลการประเมินผลงานแบบทัง้คณะและรายบคุคลนําเสนอแก่ 
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาและนําไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการดําเนินงานของคณะกรรมการให้มี
ประสทิธิภาพย่ิงขึน้ รวมทัง้พฒันาศกัยภาพของกรรมการรายบคุคลตอ่ไป 
 สําหรับผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยทัง้แบบคณะ และแบบ
รายบคุคล ประจําปี 2562  โดยภาพรวมอยูใ่นเกณฑ์ดีถงึดีมาก โดยคณะกรรมการบริษัทจะนําผลการประเมินมาปรับปรุง
และพฒันาให้ดีขึน้ตอ่ไป 

 
ในปี 2562 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 ้ 

 

การประเมนิคณะกรรมการบริษัทท ัง้คณะ  
แบบประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ ในภาพรวมแบง่การประเมินเป็น 6 หวัข้อหลกั 

ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ ได้แก่ 
(1) บทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยการจดัการความเส่ียง การควบคมุ

ภายใน หน้าท่ีทางกฎหมายและจริยธรรม และการติดตามผลการดําเนินงาน  
 (2) โครงสร้าง องค์ประกอบ และความเป็นอิสระของกรรมการ  
 (3)  การกําหนดวาระการประชมุ และการมีสว่นร่วมของกรรมการ  
 (4)  ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายบริหาร  
 (5)  การประเมินผลและคา่ตอบแทนคณะกรรมการ  
 (6)  การพฒันาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร รวมถงึแผนสืบทอดตําแหน่งของฝ่ายบริหาร  
โดยมีกระบวนการในการประเมินดงันี ้
1. ดําเนินการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
2. คณะกรรมการบริษัทร่วมกนัประเมิน  โดยถือเสียงข้างมากเป็นข้อยติุของผลการประเมินในข้อนัน้ๆ 
3. เลขานกุารบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะและแนว

ทางการพฒันาปรับปรุงประสทิธิภาพการดําเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 
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ซึง่ผลการประเมินสรุปได้วา่ คณะกรรมการบริษัทปฏิบติัหน้าท่ี ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ 
ของบริษัท มีส่วนสําคญัในการกําหนดนโยบาย วิสยัทศัน์ และแผนธุรกิจและงบประมาณประจําปี โครงสร้างและ
องค์ประกอบคณะกรรมการมีความเหมาะสม การจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพ โดยมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 
98 อยู่ในเกณฑ์ดีเย่ียม ทัง้นี ้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ควรกําหนดแผนงานเพ่ือปรับปรุงการรายงานเหตกุารณ์สําคญั 
ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีอาจจะทําให้การดําเนินงานของบริษัทไม่เป็นตามเป้าหมายให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่าง
ทนัท่วงที รวมทัง้ปรับปรุงแผนการพฒันากรรมการ และการพฒันาและสืบทอดงานผู้บริหารให้มีความครอบคลมุและ
สมบรูณ์มากขึน้  
 

 การประเมนิกรรมการรายบุคคล 
แบบประเมินการปฏิบติังานของตนเองรายบคุคลของกรรมการแบง่การประเมินเป็น 5 หวัข้อ ได้แก่  
(1) ความคิดเชิงกลยทุธ์ การกํากบัดแูลกิจการ  
(2) ความรู้ความสามารถในธุรกิจและความสามารถสว่นบคุคล  
(3) ความเป็นอิสระ  
(4) การเตรียมความพร้อมในฐานะกรรมการ  
(5) การพฒันาตนเองของคณะกรรมการ  
โดยมีกระบวนการในการประเมินดงันี ้
1. กรรมการบริษัทประเมินตนเองเป็นรายบคุคลอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
2. เลขานกุารบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการบริษัทรายบคุคล     
และแนวทางการพฒันาปรับปรุงประสทิธิภาพการดําเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 
ซึง่ผลการประเมินรายบคุคลพบวา่คะแนนสว่นใหญ่สงูกวา่ร้อยละ  95  จงึสรุปผล การประเมินได้วา่ กรรมการมี

คณุสมบติัและได้ปฏิบติัภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบอยา่งดีเย่ียมและเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบติัท่ีดีของกรรมการ  
 

การประเมนิคณะกรรมการชุดย่อย  
ในปี 2562 คณะกรรมการริเร่ิมให้มีการประเมินผลคณะกรรมการชดุย่อยอ่ืนๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   การประเมินผลของคณะกรรมการชดุย่อย
ดงักล่าวเป็นการประเมินโดยตนเอง โดยแบบประเมินผลท่ีจดัทําขึน้สอดคล้องกบัหลกัการกากบัดแูลกิจการท่ีดีและหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตล่ะชดุ ซึง่ครอบคลมุ 4 หวัข้อ ได้แก่  

(1) โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการชดุยอ่ย  
(2) บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบ  
(3) การประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย  
(4) การทําหน้าท่ีกรรมการ  
โดยมีกระบวนการในการประเมินดงันี ้
1. ดําเนินการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชดุยอ่ยแบบทัง้คณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
2. คณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะร่วมกนัประเมิน  โดยถือเสียงข้างมากเป็นข้อยติุของผลการประเมินในข้อ

นัน้ๆ 
3. เลขานกุารบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ     และ

แนวทางการพฒันาปรับปรุงประสทิธิภาพการดําเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 
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ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล   คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน  มีองค์ประกอบท่ีเหมาะสม และปฏิบติัหน้าท่ีได้ครบถ้วนตามกฎบตัรท่ีบริษัทกําหนด โดยมีผลคะแนน 
ดงันี ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ                        ร้อยละ 100  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน    ร้อยละ   97 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล      ร้อยละ   97  

สําหรับการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้จัดทําเป็นประจําทกุปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบใช้วิธีการประเมินตนเองทัง้คณะ โดยใช้แบบประเมินตามคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบของ ก.ล.ต. ซึง่แบ่งเป็น 2 
สว่น คือ1) การทําหน้าท่ีโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ และ  
                                                  2) การปฏิบติัหน้าท่ีเฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ  

จากผลการประเมินในปี 2562 ไมมี่คําถามในแบบประเมินในข้อใดท่ีมีคําตอบวา่ “ไมใ่ช่” หรือ 
 “ไม่ได้ทํา” และได้รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2562 นี ้ต่อท่ีประชมุคณะกรรมการ
บริษัทเพ่ือทราบในการประชมุครัง้ท่ี  1/2563  วนัท่ี 19  กมุภาพนัธ์  2563 ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่า องค์ประกอบ 
คุณสมบัติ และการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ท่ีสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของตลาด
หลกัทรัพย์ แนวทางปฏิบติัท่ีดีของสากล และครบถ้วนสอดคล้องกบัภารกิจท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามท่ี
กําหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
การประเมนิผลการปฏบิัตงิานประจาํปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 คณะกรรมการบริษัทยงัได้มีการจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานประจําปีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ซึง่
เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยได้มีการจดัสง่แบบประเมินดงักลา่วให้คณะกรรมการบริษัท
เพ่ือการประเมินผล ซึง่ประกอบด้วยหวัข้อประเมินดงันี ้

1. ความเป็นผู้ นํา 
2. การกําหนดกลยทุธ์ 
3. การปฏิบติัตามกลยทุธ์ 
4. การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน 
5. ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 
6. ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 
7. การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับคุลากร 
8. การสืบทอดตําแหน่ง 
9. ความรู้ด้านผลติภณัฑ์และบริการ 
10. คณุลกัษณะสว่นตวั 
ผลการประเมินประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ในรอบปี 2562 ซึง่ประเมินโดยกรรมการบริษัททัง้หมด 6 ทา่น 

(ไมร่วมประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร) ในภาพรวมทัง้ 10 หวัข้อ ถือว่าอยูใ่นระดบัดีเย่ียม 
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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  
 ในปี 2562 นายแพทย์ปิยะศิลป์  จันทร์ภู่ และนายแพทย์ไพบูลย์  สมานโสตถิวงศ์ กรรมการใหม่ ได้รับการ
ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดย เลขานกุารบริษัท  ได้นําเสนอบรรยายชีแ้จงให้ทราบเก่ียวกบันโยบายธุรกิจของบริษัท  รวมทัง้
ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเหน็ภาพรวมการดําเนินธุรกิจและผลการดําเนินงาน ของบริษัท  
 
การพัฒนากรรมการ  
 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูให้ความสําคญัตอ่การเข้าร่วมอบรมสมัมนาหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบั
การพฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการอย่างสม่ําเสมอ โดยกรรมการส่วนใหญ่มีประวติัได้เข้ารับการ
อบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว โดยให้การสนบัสนนุและดําเนินการให้กรรมการพิจารณา
เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย และสถาบนัอ่ืนๆ ในทกุหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง
ตลอดปี เพ่ือนําความรู้และประสบการณ์มาพฒันาองค์กรตอ่ไป 
 
หลักสูตรท ี่กรรมการบริษัทฯ  เข้ารับการอบรมในปี 2562 ดังนี ้
ลาํดับ ชื่อ-สกุล ตาํแหน่ง หลักสูตร  
1 นพ.ปิยะศิลป์ จนัทร์ภู่ กรรมการ หลกัสตูร Director Certification Program  ( DCP277/2019 ) 

กบัสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
2 นพ.ไพบลูย์ สมานโสตถิวงศ์ กรรมการอิสระ 

และกรรมการ
ตรวจสอบ 

หลกัสตูร Director Certification Program  ( DCP286/2019 ) 
กบัสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

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

 

 

 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ในปี 2562 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน  3  คน  ดงันี ้

รายชื่อ  ตาํแหน่ง 
จาํนวนครัง้
การประชุม

คณะกรรมการ  

การเข้าร่วม
การเข้า
ประชุม

คณะกรรมการ  
1. ดร.ประวิตร นิลสวุรรณากลุ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

(กรรมการอิสระ) 
6 6 

2. นพ.วิรุณพร  พรหมพงศา กรรมการตรวจสอบ  
(กรรมการอิสระ) 

6 6 

3. นพ.ไพบลูย์  สมานโสตถิวงศ์ กรรมการตรวจสอบ  
(กรรมการอิสระ) 
เม่ือวนัท่ี 9 ส.ค.2562                  

2 2 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน  

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
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ในปี2562   นางสาวสรีุย์ ศงักรพานิช  ดํารงตําแหน่งเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ    เพ่ือทําหน้าท่ีดแูลและ
จดัการการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง้จดัทํารายงานการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และจดัเก็บเอกสาร
ตามท่ีกฎหมายกําหนด  นอกจากนี ้ยงัช่วยให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกบักฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั
การเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท  

 
วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบทา่นใดพ้นจากตําแหน่งก่อน
ครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจะเลือกผู้ ดํารงตําแหน่งแทนโดยเร็ว และผู้ ดํารงตําแหน่งแทนจะอยูใ่นตําแหน่งได้ตามระยะเวลาท่ี
เหลืออยูข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุปมีรายละเอียดดงันี ้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้อง และเปิดเผยอยา่งเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม และมีประสทิธิผล  

3.  พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้การพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง และ

ให้ความดีความชอบหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ ตลาด

หลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

5. พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้ และเลกิจ้าง บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีผู้สอบบญัชีของบริษัท 

และเสนอคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี ของบคุคลดงักลา่ว    รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่

ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

 6.  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ 

      ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ 

         บริษัท 

 7.  จดัทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท 

 8.  ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 9.  ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุปี  โดยประเมินการปฏิบติังานของ 

      คณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทัง้คณะและ ประเมินตนเองเป็นรายบคุคล 
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คณะกรรมการบรรษัทภบิาล 
 ในปี 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  มีกรรมการ จํานวน  2  คน   ดงันี ้

รายชื่อ  ตาํแหน่ง 
จาํนวนครัง้
การประชุม

คณะกรรมการ  

การเข้าร่วม
การเข้า
ประชุม

คณะกรรมการ  
1.  ดร.กมเลศน์  สนัติเวชชกลุ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล   1 1 

2.  นายแพทย์สราวฒิุ  สนธิแก้ว กรรมการบรรษัทภิบาล และ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน (กรรมการ) 

1 1 

 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภบิาล 
1.    กําหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทเพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
2.    เสนอแนะแนวปฏิบติัด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทตอ่คณะกรรมการบริษัท พร้อมทัง้ให้คําแนะนํา 
       แก่คณะกรรมการบริษัทในเร่ืองเก่ียวกบับรรษัทภิบาล 
3.    ติดตามดแูลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายด้าน 
       บรรษัทภิบาลของบริษัท 
4.    พิจารณาทบทวนแนวปฏิบติัด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทให้เหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจและสอดคล้อง 
       กบัแนวปฏิบติัในระดบัสากล และเสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้มีพิจารณาปรับปรุงให้ทนัสมยั 
       อยา่งตอ่เน่ือง 
5.    พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทรวมทัง้การมีผลประโยชน์ขดัแย้งท่ีอาจเกิดขึน้ 
       ในการปฏิบติัหน้าท่ี 
6.   ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เป็นประจําทกุปี โดยประเมินการปฏิบติังาน  
      โดยรวมทัง้คณะและประเมินตนเองเป็นรายบคุคล 
 

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน มีกรรมการ  2  คน  ดงันี ้

รายชื่อ  ตาํแหน่ง 
จาํนวนครัง้
การประชุม

คณะกรรมการ  

การเข้าร่วม
การเข้า
ประชุม

คณะกรรมการ  
1.  นางพร้อมพรรณ  ศิริพฒัน์ ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน  
4 4 

2.  นายแพทย์สราวฒิุ  สนธิแก้ว กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน และกรรมการ
บรรษัทภิบาล  

4 4 
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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 สวสัดิการ 

                        และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
7. กําหนดวิธีการและหลกัเกณฑ์การกําหนดคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการท่ีเป็นธรรมและ      สมเหตสุมผล  และ

นําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติั 
8. ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน โดยประเมินการปฏิบติังาน

โดยรวมทัง้คณะและประเมินตนเองเป็นรายบคุคล 
 
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) คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาเบือ้งต้น ในการกลัน่กรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจได้ และ
นําเสนอตอ่ตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั 
 
9.4 การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
  - ไม่มี- 
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9.5 การดูแลเรื่ องการใช้ข้อมูลภายใน  
 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 
เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ ท่ีมิได้มีส่วนเก่ียวข้อง และห้ามทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในช่วง 2 สปัดาห์ ก่อนท่ีข้อมลูงบ
การเงินหรือข้อมลูอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธรณชน  และต้องไม่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ
บริษัทจนกวา่จะพ้นระยะเวลา 24 ชัว่โมง นบัแตไ่ด้มีการเปิดเผยข้อมลูสูส่าธารณะทัง้หมดแล้ว   
 
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
  คา่ตอบแทนท่ีบริษัทฯ  จ่ายให้ผู้สอบบญัชี   บริษัท สํานกังานดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอสท์   จํากดั  
โดยแยกเป็น 
 

   
  
 
 
 

 
 (2) ค่าบริการอื่น  (non-audit fee) 
    - ไม่มี – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ  ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
คา่สอบบญัชี 465,000 450,000 435,000 
คา่สอบทานงบการเงิน (3 ไตรมาส) 530,000 490,000 460,000 

รวม 995,000 940,000 895,000 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social  
     Responsibilities : CSR) 

10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 
คณะกรรมการบริษัท ฯ  มีนโยบายให้ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  เป็นไปด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

สิง่แวดล้อม และกลุม่ผู้ มีสว่นได้เสีย(Stakeholders) ตามหลกั 8 ข้อ และถือเป็นหนึ่งในกลยทุธ์หลกัขององค์กร ทัง้นีไ้ด้ระบไุว้
ในวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยมองค์กร  จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct ) และแนวทางปฏิบติัของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนกังานของบริษัท  เพ่ือยดึถือเป็นแนวทางปฏิบติั อยา่งเคร่งครัด  เพ่ือนําไปสูค่วามยัง่ยืนของบริษัทฯ  

10.2 การดาํเนินงานและการจัดทาํรายงาน  : 
(1) กระบวนการจัดทาํรายงาน 

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบติัและตระหนกัถงึความรับผิดชอบท่ีพงึมีตอ่สงัคมและชมุชมจนถือเสมือน 
เป็นภารกิจหลกัท่ีจะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาสงัคมและชมุชนสว่นรวม 

  แนวทางปฏิบติั 
1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานพงึมีสว่นร่วม รวมทัง้จดัให้มีกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ในการ

พฒันาและบริการสงัคมและชมุชน  
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ดําเนินกิจกรรมเพ่ือร่วมสร้างสรรค์สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม 

อยา่งสม่ําเสมอ  
3. ปอ้งกนัอบุติัเหต ุและควบคมุการปลอ่ยของเสียให้อยูใ่นระดบัท่ีอยูใ่นเกณฑ์คา่มาตรฐานท่ียอมรับได้ 
4. ตอบสนองอยา่งรวดเร็วและอยา่งมีประสทิธิภาพตอ่เหตกุารณ์ท่ีมีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมและชมุชน 

อนัเน่ืองมาจากการดําเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเตม็ท่ีกบัเจ้าหน้าท่ีภาครัฐและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
 

(2) การดาํเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ ตามแนวทางเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ
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) การต่อต้านการคอร์รัปชั่น  
บริษัทฯ กําหนดนโยบายในการดําเนินการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ รวมถงึแนวทางปฏิบติัเป็นลาย 

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

              ในปี 2557  ท่ีบริษัทได้สดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกบัโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทจุริตโดยได้ร่วมให้สตัยาบรรณเพ่ือรับทราบข้อตกลงตามคําประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วม
ดงักลา่วในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ทําให้ได้รับผลการประเมินอยูร่ะดบัท่ี 1   

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้พฒันาและนํานโยบายสูก่ารปฏิบติัตามแนวทางท่ีบริษัท 
กําหนด และดําเนินการประเมินความเส่ียงของธุรกิจว่าการดําเนินงานของบริษัทท่ีมีความเส่ียงต่อการคอร์รัปชัน่ มี
การส่ือสารและฝึกอบรมแก่พนักงานทุกระดับเพ่ือให้ความรู้เก่ียวนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้าน
คอร์รัปชั่น  รวมทัง้การดูแลให้มีการดําเนินการตามนโยบายและมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายโดย
คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยเป็นประจําทกุปี ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะพฒันาปรับปรุงเพิ่มระดบั 
Anti-Corruption  อยา่งตอ่เน่ือง  จากการเข้าร่วมกบัโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทจุริต ทางสถาบนัไทยพฒัน์ร่วมกบัสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์(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
ในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย  ขณะนีส้ถาบนั IOD อยู่ระหว่างการตรวจสอบ  ในปี 2560  
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต   พิจารณาว่าบริษัทยงัไม่ผ่านการรับรอง   
อย่างไรก็ดี ในปี2562 ทางบริษัทจะประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ตอ่ต้านการทจุริต (CAC)  ตอ่ไป 
 

(3) การเคารพสทิธ ิมนุษยชน  
       บริษัทฯ ได้นําปฏิญญาสากลกําหนดแนวทางปฏิบติัไว้ในจริยธรรมธุรกิจ  ให้กรรมการ ผู้บริหาร 

และพนกังานปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ  และข้อบงัคบัของทางราชการท่ีเก่ียวข้อง และจริยธรรม
กบัการดําเนินธุรกิจ รวมทัง้ระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท เคารพต่อวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและยดึหลกั
สทิธิมนษุยชนสากล ในการดําเนินธุรกิจ   

 

(4) การปฏบิัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม  
 บริษัทฯ ปฏิบติัต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานบนพืน้ฐานของศกัด์ิศรีความเป็น 

มนษุย์และให้ความเคารพตอ่สทิธิหน้าท่ีสว่นบคุคล  

 บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัคณุคา่ของพนกังาน สง่เสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และ 
 พนกังาน พฒันาความรู้ความสามารถ มีคณุธรรม มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม  
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 บริษัทฯ จดัให้มีสภาพแวดล้อมการทํางานท่ีปลอดภยั และปฏิบติัตอ่พนกังานทกุคน 
 โดยเสมอภาค   

 บริษัทฯ จดัให้มีสภาพการจ้างงานท่ียติุธรรม ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม ตามความรู้ 
ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบติังานของพนกังานแตล่ะคน มีโอกาสก้าวหน้าในบริษัทฯ อยา่ง 
เป็นธรรม  

 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนกังานแสดงความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากพนกังานทกุระดบั 
 อยา่งเทา่เทียมและเสมอภาค  

 บริษัทฯ รักษาข้อมลูสว่นบคุคลของ กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน การเปิดเผย หรือการ 
ถ่ายโอนข้อมลูสว่นตวัของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานสูส่าธารณะจะทําได้ตอ่เม่ือได้รับความเหน็ชอบจาก
กรรมการ 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 ) และมาตรฐานระบบคณุภาพอาหารสําหรับผู้ ป่วย 
GMP/HACCP โดยนําระบบคุณภาพดังกล่าวข้างต้นมาพัฒนากระบวนการให้บริการ นอกจากนีบ้ริษัทฯ  มี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากผู้ รับบริการเก่ียวกับคุณภาพและบริการ พร้อมตอบสนองและ
ดําเนินการอย่างรวดเร็ว  ทัง้นีไ้ด้นําข้อเสนอแนะท่ีได้รับมาเพ่ือวางแผน พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการอย่าง
ตอ่เน่ือง  
 

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  
         บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะดําเนินธุรกิจ ด้วยความปลอดภยัและคํานงึถงึผลกระทบด้านอาชีวอนามยั 

และสิง่แวดล้อม และกําหนดให้มีระบบการจดัการในระดบัสากล ให้ความสําคญัและปฏิบติัตามกฎหมาย 
นโยบาย มาตรฐาน  และข้อกําหนดทางด้านความปลอดภยั  อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อมในแตล่ะพืน้ท่ีของบริษัท    

       การอนรัุกษ์การใช้พลงังานโดยกําหนดเป็นนโยบายด้านการจดัการพลงังาน ส่ือสารให้พนกังาน 
ทกุระดบัทราบ และปฏิบติัตามมาตรการอนรัุกษ์พลงังานท่ีโรงพยาบาลกําหนด นอกจากนีย้งัได้เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาต่อยอดการดําเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทย  กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน ไปสู่ระบบการจัดการพลงังานในระดับสากล(ISO 50001) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลและสถาน
ประกอบการแหง่แรกในประเทศไทย ท่ีสามารถดําเนินการพฒันาการจดัการพลงังานจนประสบผลสําเร็จ ได้รับการ
รับรองมาตรฐานการจดัการพลงังาน (ISO 50001)   
                  การควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยและด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ปฏิบติัตามกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกบัการดแูลรักษาสิง่แวดล้อม อาทิ กฎกระทรวงวา่ด้วยการกําจดัมลูฝอยติดเชือ้ พ.ศ. 2545 สว่นวิศวกรรม
สิง่แวดล้อม สํานกังานอนามยัสิง่แวดล้อม กรมอนามยักระทรวงสาธารณสขุ, ข้อบญัญัติกรุงเทพมหานคร เร่ืองการ
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เก็บขน และกําจดัสิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอย พ.ศ. 2544 จากราชกิจจานเุบกษา 11 มีนาคม 2545, พระราชบญัญัติ
ส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535, ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง
กําหนดประเภทอาคารเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษท่ีจะต้องถูกควบคมุการปล่อยนํา้เสียลงสู่แหล่งนํา้สาธารณะหรือ
ออกสูส่ิง่แวดล้อม  

ในปี 2562  บริษัทฯ มีการตรวจวิเคราะห์คา่นํา้ระบบบําบดันํา้เสีย  โดยห้องปฏิบติัการกรมอนามยั 
 กระทรวงสาธารณสขุ และบริษัท  ALS Laboratory Group. Co., Ltd. ผลการตรวจวิเคราะห์ คา่นํา้ระบบบําบดันํา้เสีย   
 อยูใ่นเกณฑ์คา่มาตรฐานท่ีกําหนด   
 

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
       บริษัทฯ ถือเป็นสมาชิกหนึง่ในสงัคม ให้ความสําคญัในการมีสว่นร่วมและสร้างความสมัพนัธ์อนัดี 

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

ในปี 2562 บริษัทฯ  ได้จดักิจกรรมเพ่ือประโยชน์ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม อนั เน่ืองมาจากการ 
ดําเนินงานของบริษัท  โดยให้ความร่วมมืออยา่งเตม็ท่ีกบัเจ้าหน้าท่ีภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ( ดรูายละเอียด 
ข้อ 10.4) 

 
(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ ึ่งได้จากการดาํเนินงานที่มีความ 

รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 
                       - ไมมี่ – 
 

10.3 การดาํเนินธุรกจิท ี่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม(ถ้ามี) 
    -ไมมี่-  
 

10.4 กจิกรรมเพ ื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
                  โครงการส่งเสริมสุขภาพ  

1. โครงการ Health Promotion 

 โครงการคณุแม่คณุภาพ  เป็นการบรรยายเพ่ือให้ความรู้แก่คณุแมต่ัง้ครรภ์ และเตรียม
ความพร้อมในการดแูลลกูน้อยในครรภ์อยา่งมีคณุภาพ ซึง่โรงพยาบาลจดักิจกรรมอยา่ง
ตอ่เน่ือง เป็นประจําทกุเดือน 

 บรรยายให้ความรู้เก่ียวกบัไข้เลือดออก เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และปอ้งกนั ตวัเอง 
และคนในครอบครัวให้หา่งไกลจากไข้เลือดออก  ทัง้ในโรงพยาบาล ห้างสรรพสนิค้า และ
ชมุชนใกล้เคียง      

 ให้ความรู้เร่ืองวคัซีนไข้หวดัใหญ่ เพ่ือปอ้งกนัการแพร่ระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่ 

 ให้ความรู้เร่ืองวคัซีนมะเร็งปากมดลกู เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและการลดความเส่ียง
ในการเป็นมะเร็งปากมดลกูในสตรี 
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 ให้ความรู้เร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น และการช่วยฟืน้คืนชีวิต กบับริษัทคู่สญัญา และ
ประชาชนทัว่ไป  

 สง่เสริมสขุภาพพลานามยัแก่ชมุชน โดยการออกหน่วยตรวจสขุภาพเบือ้งต้นและให้ความรู้
วิธีการดแูลสขุภาพรวมถงึโภชนาการ กบัหมูบ้่าน  ชมุชนใกล้เคียง และบริษัทคู่สญัญา 
อาทิเช่น ตรวจหาเชือ้ไวรัสตบัอกัเสบบี  , ตรวจมะเร็งเต้านม,ตรวจคดักรองเบาหวาน
เบือ้งต้น,ตรวจคดักรองมวลกระดกูเบือ้งต้น และตรวจวดัสายตา เป็นต้น 

 บรรยายให้ความรู้เร่ืองการล้างมือให้ถกูวิธี กบัประชาชนทัว่ไป และสถานศกึษา เพ่ือลด
ความเส่ียงในการติดเชือ้ 

 บรรยายให้ความรู้เร่ืองมะเร็งเต้านม และการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยแพทย์
ผู้ เช่ียวชาญ  ทัง้ภายในโรงพยาบาล บริษัทคู่สญัญา และชมุชน 

 บรรยายให้ความรู้เร่ืองโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร  โรคอ้วนและกระดกูพรุน  โรคหลอด
เลือดสมองและไมเกรน  และการดแูลสขุภาพดวงตา  เพ่ือปอ้งกนัและเฝา้ตรวจดอูาการ
ด้วยตนเอง โดยแพทย์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ภายในโรงพยาบาล บริษัทคูส่ญัญา และชมุชน 

 บรรยายให้ความรู้เก่ียวกบัการปอ้งกนั  การปฎิบติั  การหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไมเ่หมาะสม
อนัเป็นสาเหตใุห้เกิดการปวดต้นคอ  ปวดไหล ่ และหลงั (Office  Syndrome) ทัง้พนกังาน
และลกูค้าทัว่ไป 

 จดักิจกรรม ให้ความรู้เร่ือง “กินอยูอ่ยา่งไรในวยัผู้สงูอาย”ุ  โดยนกักําหนดอาหาร พร้อม
กบัสาธิตการออกกําลงักายให้เหมาะสมกบัวยัผู้สงูอาย ุโดยนกักายภาพบําบดั เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจการรู้เทา่ทนัโรคตา่งๆ ในวนัผู้สงูอาย ุณ ชมุชนเทศบาลพระอินทราชา 

 

       โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและสังคม 
 ในปีท่ีผา่นมา บริษัทฯ ครบรอบ 38 ปี  จดักิจกรรมโครงการ "แคใ่ห้ก็สขุใจ" (ร่วมบริจาค

โลหิต จํานวน  38,000 มิลลลิิตร)  เพ่ือเป็นสว่นหนึง่ในการจดัหา และร่วมบริจาคโลหิต
ให้กบัศนูย์บริการโลหิตแหง่ชาติ สภากาชาดไทย เพ่ือช่วยชีวิตเพ่ือนมนษุย์    ซึง่มีพนกังาน
ร่วมบริจาคโลหิต   จํานวนโลหิตท่ีบริจาคทัง้สิน้  51,750 มิลลลิิตร  

 ร่วมรณรงค์การลด ละ เลกิการใช้ภาชนะโฟมบรรจอุาหาร เพ่ือสขุภาพท่ีดีของพนกังานและ
ร่วมรักษาสิง่แวดล้อม 

 ร่วมรณรงค์การอนรัุกษ์การใช้พลงังาน ในโรงพยาบาล 
 

โครงการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 ซ้อมแผนรองรับการเกิดอบุติัภยัหมู ่ร่วมกบัสถานประกอบการใกล้เคียง ชมุชนและภาครัฐ 

 ซ้อมแผนปอ้งกนัเม่ือเกิดอคัคีภยั ในโรงพยาบาล ร่วมกบัหน่วยบรรเทาสาธารณภยั  
เทศบาลนนทบรีุ  

 ซ้อมแผนปอ้งกนัเม่ือเกิดอคัคีภยั ร่วมกบัสถานประกอบการ และชมุชนใกล้เคียง 

 บรรยายให้ความรู้เร่ืองการปอ้งกนัและการอพยพเม่ือเกิดอคัคีภยั    

 บรรยายและสาธิตวิธีการใช้อปุกรณ์ดบัเพลงิ ร่วมกบัสถานประกอบการ และชมุชน
ใกล้เคียง 
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10.5 อบรมและพัฒนาความรู้ พนักงาน  เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ให้ความสําคญัตอ่ชมุชน สงัคม และส่ิงแวดล้อม  ได้กําหนดหลกัสตูรการอบรมและพฒันา
ความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อม ให้กบัพนกังานและผู้บริหารทกุระดบั โดยบรรจอุยูใ่น
แผนฝึกอบรมประจําปี  2562 ดงันี ้

 อบรมจริยธรรมธุรกิจ และนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่  

 อบรมการดบัเพลงิขัน้ต้น 

 อบรมแผนการปอ้งกนัและระงบัอคัคีภยั 

 อบรมการช่วยฟืน้คืนชีพขัน้พืน้ฐาน 

 อบรมนโยบายและระเบียบปฏิบติั(Policy&Procedure) การปอ้งกนัและควบคมุการติด
เชือ้(Prevention and Control of Infecttion)IPSG-5 Reduce the risk of health care-
acquired infection 

 อบรมนโยบายและระเบียบปฏิบติั ประจําปี 2562 หมวด FMS และการจดัการพลงังาน 

 อบรมนโยบายและระเบียบปฏิบติัด้านสารสนเทศ  และการให้ IT Usage by Appication 

 จดักิจกรรม  NTV Safety Week  โดยให้พนกังาน แพทย์และผู้บริหารทกุระดบั เข้าร่วม
อบรม และพฒันาความรู้ เก่ียวกบั นโยบายและแนวทางปฏิบติัด้านคณุภาพ มาตรฐาน
การรักษาพยาบาล การบริการ ร และ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั สภาพแวดล้อมใน
การทํางาน  รวมถงึการอนรัุกษ์พลงังาน และส่ิงแวดล้อม”   
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี่ยง 
  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 และหามาตรการปอ้งกนัความเส่ียงของการดําเนินกิจการ ตลอดจนมีการติดตาม
กํากบัดแูลและรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทตอ่ไป 

      บริษัทฯได้มีการจดัตัง้คณะกรรมการบริหารคณุภาพและความเส่ียงองค์กร เพ่ือทําหน้าท่ีในการจดัให้มีระบบ 
บริหารความเส่ียงทัว่ทัง้องค์กร   และปรับปรุง  พฒันาระบบการบริหารความเส่ียงให้มีคณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง   

11.1 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2563 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 นาง เรณกุา  บญุทองดี   ดํารงตําแหน่ง ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน   
เพ่ือกํากับดูแลการปฏิบติังานของบริษัทฯ   มีประสบการณ์งานตรวจสอบภายใน  ในบริษัทจดทะเบียนกว่า  5  ปี  ได้รับ
วฒิุบตัร  Certified  Professional  Internal  Audit  of  Thailand  (CPIAT)  จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย    
                        คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน ของบริษัทฯ มีความเหมาะสมท่ีจะปฎิบติั
หน้าท่ีดังกล่าว   ทัง้นีก้ารพิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้  ถอดถอน   โยกย้ายผู้ จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 
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12. รายการระหว่างกัน  
 บริษัท กําหนดนโยบายการทํารายการท่ีเก่ียวโยงและรายการระหวา่งกนัของบริษัท ท่ีไมเ่ป็นไปตามการค้าทัว่ไป 
จะต้องมีการขอความเหน็ชอบว่ามีความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอ
ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุติัการทํารายการตอ่ไป อยา่งไรก็ตามในกรณีท่ีรายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการ
ระหวา่งกนันัน้ๆ คณะกรรมการตรวจสอบท่ีจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบไมมี่ความชํานาญ บริษัทจะให้ผู้สอบบญัชีของบริษัท 
หรือผู้ เช่ียวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเหน็เพ่ือใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท  
 หากบริษัทมีการทํารายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการระหวา่งกนัอ่ืนๆท่ีเข้าข่ายตามข้อกําหนด และ/หรือ หลกัเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทจะปฏิบติั
ตามอยา่งเคร่งครัด 
 ในปี 2562 บริษัทไมมี่รายการท่ีเก่ียวโยงและรายการระหวา่งกนัของบริษัท และมิได้มีการกระทําใดๆท่ีเป็นการผิด 
ข้อกําหนด กฏ ระเบียบ ท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงและรายการระหวา่งกนัโดยสรุปดงันี ้

1. บริษัทไมมี่รายการท่ีเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทท่ีไมใ่ช่บริษัทยอ่ย โดยสามารถตรวจสอบ
ข้อมลูจาก งบการเงินประจําปี 2562 

2. บริษัทไมมี่กรณีท่ีเป็นการฝ่าฝืนและ/หรือไมป่ฏิบติัตามนโยบายการทํารายการท่ีเก่ียวโยงและรายการระหวา่ง
กนัของบริษัท 
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