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สารจากประธานกรรมการ
Message From The Chairman
เรียน ทานผูถือหุน
 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)  มุงมั่นในการบริการทางการแพทยและพยาบาลที่ดีตอผูปวยควบคูไปกับการ
พัฒนาศักยภาพของแพทยและบุคลากร รวมถึงการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยอยูบนพื้นฐานความ
รับผิดชอบตอสังคมและคำนึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ดำเนินธุรกิจอยางซื่อสัตย โปรงใส มีจริยธรรม  ภายใตหลัก
ธรรมาภิบาล ดวยเชื่อวาเปนกลไกสำคัญที่จะนำพาบริษัทไปสูความสำเร็จและเติบโตอยางยั่งยืน 

 เมื่อเดือน พฤศจิกายน ที่ผานมา บริษัทฯ ไดผานการรับรอง  Re-Accreditation JCI6th Edition Standards
เปนครั้งที่ 4  สะทอนถึงความมุงมั่น และใหความสำคัญกับพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการรักษาพยาบาล และคุณภาพการใหบริการ
อยางตอเนื่อง รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย พัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทยใหทันสมัย เพื่อชวยใหการรักษา  การวินิจฉัย
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการ  เพ่ือตอบสนองตอความตองการและความพึงพอใจของลูกคา
พรอมกับการขยายฐานลูกคาอยางตอเนื่องท้ังในประเทศและตางประเทศ  

 ในปที่ผานมาดวยสถานการณการโรคระบาด COVID-19  บริษัทฯมีการกำหนดมาตราการและแนวทางปฏิบัติสำหรับการ
ปองกันและลดการแพรกระจายเชื้ออยางเครงครัด เพ่ือความปลอดภัยของผูรับบริการและบุคลากรทุกคน  และจากสถานการณการ
โรคระบาด COVID-19  สงผลทำใหในป2563 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 230.82 ลานบาท  รายไดรวม
จำนวน 1,876.29 ลานบาท และคาใชจายรวมจำนวน 1,617.19 ลานบาท

 ในปที่ผานมาบริษัทฯ ในโอกาสครบรอบ  39 ปของบริษัท ไดจัดกิจกรรม
เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหพนักงานมีคุณธรรม และรูจักการแบงปนโดยจัดใหมีการ
บริจาคโลหิต ภายใตโครงการ "แคใหก็สุขใจ" เพื่อจัดหาโลหิตใหกับศูนยบริการโลหิต
แหงชาติ สภากาชาดไทย ตลอดปตามเปาหมาย 39,000 มิลลิลิตร แตดวยความ
ที่พนักงานมีจิตศรัทธาทำใหไดจำนวนโลหิตที่รวมบริจาคถึง 47,700 มิลลิลิตร

 คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผูถือหุนทุกทานท่ีไววางใจและให
การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ดวยดีตลอดมา บริษัทฯ ยดึมั่น
งานอยางมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาลและดวยความโปรงใส ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูถือหุนและนักลงทุน พรอมกันนี้ขอบคุณทีมแพทย
บุคลากรทางการแพทยและเจาหนาที่ทุกทาน ที่ใหความรวมมือมุงม่ันพัฒนา
คุณภาพการรักษาพยาบาลอยางเต็มกำลังความสามารถ

ดร.กมเลศน  สันติเวชชกุล
ประธานกรรมการบริษัทฯ

รดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 230.82 ลานบาท  รายไดรวม
1,617.19 ลานบาท

ของบริษัท ไดจัดกจิกรรม
การแบงปนโดยจัดใหมีการ
โลหิตใหกับศูนยบริการโลหิต
00 มิลลิลิตร แตดวยความ
ถึง 47,700 มิลลิลิตร

านท่ีไววางใจและให
 บริษัทฯ ยึดมั่น
วามโปรงใส ใหเกิด
คุณทีมแพทย

มมือมุงมั่นพัฒนา



คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors
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ดร.กมเลศน  สันติเวชชกุล
ตำแหนง กรรมการที่เปนผูบริหาร / ประธานกรรมการบริษัท / 
   กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง  
ตำแหนงในบริษัท ประธานเจาหนาที่บริหาร /รองผูอำนวยการ
 โรงพยาบาลสายงานบริหาร และเปนกรรมการผูมี
 อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือ
 รับรองบริษัท

อายุ 70 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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นางพรอมพรรณ  ศิริพัฒน
ตำแหนง  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
ตำแหนงในบริษัท  เปนกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพัน
 บริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท

อายุ 93 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

รายงานประจำป2563
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
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นายแพทยสราวุฒิ สนธิแกว
ตำแหนง กรรมการที่เปนผูบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา
 คาตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล
ตำแหนงในบริษัท ผูอำนวยการโรงพยาบาล และเปนกรรมการผูมี
 อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือ
 รับรองบริษัท

อายุ 68 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
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ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล

เปนวิทยากรบรรยายเร่ืองเกณฑใหมในการประเมินผลการ
ดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ The New Assessment Model
of State Enterprise Policy Office (SEPO) “
State Enterprise Assessment Model SE-AM” 

อายุ  79 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

ประเภทกิจกรรม  หลักสูตร/รายละเอียดกิจกรรม

วิทยากร ผูบรรยาย ผูชวยผูบรรยายท่ีมีความรูและ
ประสบการณในเรื่องน้ัน

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 กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจำป2563
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
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บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

นายแพทยปยะศิลป  จันทรภู

อายุ 56 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  กรรมการท่ีเปนผูบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ตำแหนงในบริษัท รองผูอำนวยการโรงพยาบาลสายงานแพทยและบริการการแพทย
/ เปนกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท
และไดรับมอบอำนาจใหดำเนินการลงนามในใบอนุญาตใหดำเนินการสถานพยาบาล
แทนบริษัทฯ



14รายงานประจำป2563
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

นายแพทยไพบูลย  สมานโสตถิวงศ

อายุ  59 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 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ



13รายงานประจำป2563
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

ศ.ดร. อุทัย ตันละมัย

อายุ 69 ป

วันเขาดำรงตำแหนงกรรมการ 6 สิงหาคม 2563  (ระยะเวลา 5 เดือน)

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาเอก Ph.D. (MIS Major) University of Illinois at
 Urbana Champaign
• ปริญญาโท MS B.A. (MIS major) University of Illinois at
 Urbana Champaign ประกาศนียบัตรข้ันสูงทางการสอบบัญชี
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชีตนทุน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  - อบรมหลักสูตร DAP, DCP, FSD ของ IOD

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
• 2556-2560 อาจารยประจำ ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร
 และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• 2561-2563 ศาสตราจารยที่มีอายุเกิน 60 ป บริบูรณซึ่งมีศักยภาพ
 ในการวิจัยปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
• 2538-2563 ศาสตราจารยภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและ
 การบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น 
 - ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน
 2559-ปจจุบัน  : บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
    ตำแหนง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเส่ียงและ
 บรรษัทภิบาลและกรรมการตรวจสอบ   
    ประเภทธุรกิจ :  ใหคำปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอรและ
 เครือขายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท ฯ  :  ไมมี    
 - ตำแหนงในบริษัทอ่ืนท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 
 2559-ปจจุบัน  : บริษัท ไทยแชลแลค (1980) จำกัด
    ตำแหนง  : กรรมการ 
    ประเภทธุรกิจ :  ผลิตคร่ังเม็ด
    สัดสวนการถือหุนในบริษัท ฯ  :  ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท
 - การถือหุนในบริษัทฯ จำนวน  ไมมี
 - สัดสวนการถือหุนในบริษัทรอยละ  ไมมี

ขอพิพาททางกฎหมาย ไมมี

การมีสวนไดสวนเสีย ไมมีสวนไดสวนเสียในทุกวาระ

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร :  ไมมี

ตำแหนง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

ตำแหนงในกิจการอื่นที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
 - ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมมี
 - ตำแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน ไมมี



18รายงานประจำป2563
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

สรุปผลประกอบการท่ีสำคัญ

2,303.89

2,550.00

2,215.49
2,292.05

1,898.27 

2,037.28

2,225.20

256125622563

256125622563 2562 2561

25612562 2563

386.85

420.60

2,511.45
2,202.67

2562

230.82



19รายงานประจำป2563
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

1.44

2.42
2.63

256125622563

21.2321.17

2561

19.92

2561

19.73

2562

10.43 

25632562

10.93

2563

12.73

13.9113.77

256125622563
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ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
(หน่วย : พนับาท) 

  2563 2562 2561 

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,187,284 1,281,428 990,304 

สินทรัพย์รวม 2,511,447 2,550,005 2,303,890 

หน้ีสินหมุนเวียน 247,619 270,491 228,039 

หน้ีสินรวม 308,783 324,809 266,605 

ทุนที่ออก และเรียกช ำระแล้ว 160,000 160,000 160,000 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,202,665 2,225,196 2,037,284 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(หน่วย : พนับาท) 

  2563 2562 2561 

รำยได้จำกกำรรักษำพยำบำล 1,876,291 2,256,364 2,197,534 

รำยได้รวม 1,898,273 2,292,053 2,215,494 

ต้นทุนในกำรรักษำพยำบำล 1,351,916 1,489,478 1,438,617 

ค่ำใช้จำ่ยในกำรขำย 6,633 6,782 7,328 

ค่ำใช้จำ่ยในกำรบริหำร 257,859 277,340 293,667 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 5,208 4,672 4,801 

ค่ำใช้จำ่ยรวม 1,621,616 1,778,272 1,744,414 

ก ำไรก่อนภำษเีงินได ้ 276,657 513,781 471,080 

ค่ำใช้จำ่ยภำษีเงินได ้ 45,835 93,185 84,233 

ก ำไรส ำหรับปี 230,822 420,596 386,847 

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)       

ก ำไรสุทธิต่อหุ้น (มูลค่ำหุ้นละ 1   บำท) 1.44 2.63 2.42 

มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น 13.77 13.91 12.73 

อัตราการเจริญเติบโต 
   สินทรัพย์รวม (%) -1.51 10.68 8.01 

ส่วนของผู้ถือหุ้น (%) -1.01 9.22 10.33 

รำยได้คำ่รักษำพยำบำล (%) -16.84 2.68 6.99 

รำยได้รวม (%) -17.18 3.46 7.11 

ก ำไรสุทธิ (%) -45.12 8.72 9.25 
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อัตราส่วนทางการเงิน 

  2563 2562 2561 

อัตรำส่วนทุนหมุนเวียน (เท่ำ) 4.79 4.74 4.34 

อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเรว็               4.47 4.47 4.05 

อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด               4.98 1.30 1.26 

อัตรำส่วนหมุนเวยีนลูกหนี้กำรคำ้ 20.55 22.26 20.77 

ระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ีย (วัน) 17.51 16.17 17.57 

อัตรำส่วนหมุนเวยีนสินค้ำคงเหลือ 25.65 31.13 33.51 

ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉล่ีย                14.04 11.56 10.74 

อัตรำส่วนหมุนเวยีนเจำ้หน้ี              5.96 7.57 7.98 

ระยะเวลำช ำระหนี้              60.40 47.57 45.12 

Cash Cycle              -28.85 -19.84 -16.81 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio) 

  2563 2562 2561 

อัตรำก ำไรขั้นต้น (%) 27.95 33.99 34.53 

อัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (%)           14.74 22.77 21.44 

อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรท ำก ำไร (%)          466.13 63.04 61.26 

อัตรำก ำไรสุทธิ (%) 12.30 18.64 17.60 

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 10.43 19.73 19.92 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนนิงาน (Efficiency Ratio) 

  2563 2562 2561 

อัตรำผลตอบแทนของสินทรัพย ์(%) 10.93 21.17 21.23 

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (%)           29.41 44.15 39.25 

อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย ์(เท่ำ)         0.75 0.94 1.00 

อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)     

   2563 2562 2561 

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เทำ่) 0.14 0.15 0.13 

อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบี้ย (เท่ำ) - - - 

อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผูกพัน (Cash Basis) (เท่ำ) 3.31 1.05 1.06 

อัตรำกำรจ่ำยปันผล (%) 60.11 60.39 60.10 
 

   

    

 



 

 23 

 

14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
บทสรุป 
 บริษัท โรงพยำบำลนนทเวช จ ำกัด (มหำชน) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 บริษัทมีก ำไรสุทธิ 230.82 
ล้ำนบำท  เทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ  ก ำไรสุทธลิดลง  189.77  ล้ำนบำท คิดเป็น  45.12%  จำกกำรที่บริษัทมีรำยได้รวม  1,898.95  ล้ำน
บำท  ลดลง  393.10  ล้ำนบำท  คิดเป็น   17.15  %  ในขณะท่ีต้นทุนในกำรรักษำพยำบำล 1,351.92 ล้ำนบำท  ลดลง 137.56 ล้ำน
บำท  คิดเป็น  9.24 %  ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร  265.17  ล้ำนบำท ลดลง 18.95 ล้ำนบำท คิดเป็น  6.67 % ค่ำตอบแทน
กรรมกำร  5.21  ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 0.54 ล้ำนบำท คิดเป็น 11.47 % และค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้  45.84  ล้ำนบำท ลดลง  47.35  ล้ำน
บำท คิดเป็น  50.81%  ทั้งนี้รำยละเอียดและค ำอธิบำยของผลกำรด ำเนินงำนมีดังต่อไปนี้ 

 
14.1 ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร     
        1. ผลการด าเนินงาน         

     1.1 รายได้  ในปี 2563 บริษัทมีรำยได้รวม จ ำนวน 1,898.95  ล้ำนบำท เปรียบเทียบกับปี 2562 มีจ ำนวน 2,292.05 
ล้ำนบำท  ลดลง  393.10  ล้ำนบำท  คิดเป็น   17.15  %      
              - รำยได้จำกกำรรักษำพยำบำล ปี 2563  จ ำนวน  1,876.29  ล้ำนบำท  เปรียบเทียบกับปี  2562   มีจ ำนวน 

2,256.36  ล้ำนบำท ลดลง 380.07  ล้ำนบำท คิดเป็น  16.84%  ประกอบด้วย 
  - รำยได้ผู้ป่วยนอก ปี 2563 มีจ ำนวน  1,109.04 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน  150.63  ล้ำนบำท คิดเปน็ 

11.96%    
  - รำยได้ผู้ป่วยใน ปี 2563  มีจ ำนวน 767.28 ล้ำนบำท  ลดลงจำกปีก่อน  229.44  ล้ำนบำท คิดเปน็ 

23.02%  
   - รำยได้อื่น ปี 2563 จ ำนวน 22.66 ล้ำนบำท  เปรียบเทียบกับปี  2562 มีจ ำนวน  35.69 ล้ำนบำท  ลดลง จ ำนวน 

13.03 ล้ำนบำท คิดเป็น  36.51%  
  

       1.2 ต้นทนุในการรักษาพยาบาล  ในปี 2563  บริษัทมีต้นทุนในกำรรักษำพยำบำลรวม จ ำนวน 1,351.92 ล้ำนบำท 
เปรียบเทียบกับปี 2562 มีจ ำนวน 1,489.48 ล้ำนบำท ลดลง 137.56 ล้ำนบำท คดิเป็น 9.24%  

            สัดส่วนต้นทุนในกำรรักษำพยำบำลตอ่รำยไดค้่ำรักษำพยำบำลปี 2563 เท่ำกับ 72.06%  เปรียบเทียบกับปี 2562 
เท่ำกับ 66.01% จะเห็นว่ำสัดสว่นของปี 2563  เพิ่มขึ้นจำก ปี 2562  เท่ำกับ  6.05 %เนื่องจำกรำยได้ค่ำรักษำพยำบำลลดลงจำกปี
ก่อน 

      1.3 ค่าใช้จ่ายในการขาย  ในปี 2563  บริษัทมีคำ่ใช้จำ่ยในกำรขำย จ ำนวน 6.63 ล้ำนบำท เปรียบเทียบกับปี 2562  
มีจ ำนวน  6.78 ล้ำนบำท  ลดลง  .015 ล้ำนบำท  คิดเป็น 2.19%  
                1.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   ในปี 2563   บริษัทมีคำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำรรวม  จ ำนวน 258.54 ล้ำนบำท  
เปรียบเทียบกับปี 2562  มีจ ำนวน  277.34  ล้ำนบำท ลดลง 18.80   ล้ำนบำท  คิดเป็น 6.78%   

            

       1.5 ค่าตอบแทนกรรมการ  ในปี 2563 บริษัทมคี่ำตอบแทนกรรมกำร จ ำนวน 5.21 ล้ำนบำท เปรียบเทียบกับป ี
2562 มีจ ำนวน 4.67 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 0.54 ล้ำนบำท คิดเป็น 11.47% 

 
     1.6 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ในปี 2563 บริษัทมีค่ำใชจ้่ำยภำษเีงินได้ จ ำนวน 45.84 ล้ำนบำทเปรียบเทียบกับปี 2562 มี

จ ำนวน  93.18 ล้ำนบำท  ลดลง 47.35 ล้ำนบำท คิดเป็น 50.81%   
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  2. ความสามารถในการท าก าไร  
 

 2563 2562 2561 
อัตรำก ำไรขั้นต้น  (%)  27.95 33.99 34.53 
อัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน  (%) 14.74 22.77 21.44 
อัตรำก ำไรสุทธิ  (%) 12.30 18.64 17.60 
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  (%)  10.43 19.73 19.92 

    
    จำกข้ำงต้นจะเห็นวำ่ ในปี 2563 บริษัทมีอัตรำก ำไรสุทธิ เท่ำกับ 12.30% เปรียบเทียบกับ ป ี 2562 เท่ำกับ 18.64%  

ลดลง 6.34%   เนื่องจำกสถำนกำรณ์ระบำดของโรค COVID-19  ส่งผลกระทบท ำใหบ้ริษัทฯ มรีำยได้ลดลง จึงท ำให้ควำมสำมำรถ
ในกำรท ำก ำไรของบริษัทลดลง  แต่บริษัทมกีำรบริหำรจัดกำรต้นทุนและค่ำใช้จำ่ยได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

  
          3. ประสิทธิภาพในการด าเนนิการ 
   

  2563 2562 2561 
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์(%) 10.93 21.17 21.23 
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร(%) 29.41 44.15 39.25 
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย(์%) 0.75 0.94 1.00 

                   
                   ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกำรของบริษัทในปี  2563   บริษัทมีอัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ เท่ำกับ 10.93% 
เปรียบเทียบกับปี 2562 เท่ำกับ 21.17% ลดลง 10.24 % และอัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ปี2563 เท่ำกับ 0.75% เปรียบเทียบกับปี 
2562 เท่ำกับ 0.94% ลดลง 0.19 % ส่วนอัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ถำวรปี2563 เท่ำกับ 29.41% เปรียบเทียบกับปี 2562 เท่ำกับ 
44.15% ลดลง 14.74 % เนื่องจำกผลประกอบกำรของบริษัทลดลงจำกปีก่อน จึงส่งผลให้ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนของบริษัท
ลดงลง แต่บริษัทมีกำรบริหำรจัดกำรสินทรัพย์ถำวรใหคุ้้มค่ำและมีประสิทธิภำพสูงสุด 
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14.2 ฐานะทางการเงิน 
1. โครงสร้างเงินทนุของบริษัทมสีัดส่วนดังนี ้

สินทรัพย์หมุนเวียน   47.27 หน้ีสินหมุนเวียน   9.86 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   52.73 หน้ีสินไม่หมุนเวียน 2.44 

          ส่วนของผู้ถือหุ้น   87.70 

  รวมสินทรัพย ์   100.00   รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 100.00 
  

                    โครงสร้ำงเงินทุนของบริษัทมีสว่นประกอบ    กล่ำวคือมีอตัรำส่วนสินทรัพย์  :  หน้ีสิน  +  ส่วนของผู้ถือหุ้นของบรษิัท  
มีสัดส่วนเป็น  100.00  :  12.30 + 87.70   บริษัทมีหน้ีสินหมุนเวยีนที่ต้องช ำระอยู่   ร้อยละ  12.30    เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมของ
บริษัท    ส ำหรับสินทรัพย์ที่บริษัทมีกรรมสิทธิ์น้ันแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน   ในอัตรำร้อยละ 47.27   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอตัรำ
ร้อยละ 52.73 
 

       2.  สินทรัพย ์          
 ส่วนประกอบของสนิทรัพย ์        
 สินทรัพย์รวม   ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563   มีจ ำนวน 2,511.45  ล้ำนบำท    เปรียบเทียบกบัส้ินปี  2562   มีจ ำนวน  
2,550.00  ล้ำนบำท ลดลง 38.56 ล้ำนบำท คิดเป็น 1.51% โดยมกีำรเปล่ียนแปลงดังนี ้
 

 2.1 สินทรัพย์หมนุเวียน ณ  วนัท่ี  31 ธันวำคม  2563  มีจ ำนวน  1,187.28  ล้ำนบำท  คิดเปน็ 47.27% ของสินทรัพย์
รวม เปรียบเทียบกับส้ินปี 2562 มี จ ำนวน 1,281.43  ล้ำนบำท ลดลง 94.14 ล้ำนบำท  คิดเป็น 7.35%     มีรำยละเอียดดงันี ้  

         2.1.1 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด ณ วันท่ี 31  ธันวำคม  2563 มีจ ำนวน  934.91 ล้ำนบำท  คิดเป็น  37.23% 
ของสินทรัพย์รวม  
        2.1.2 ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหน้ีอื่น  ณ   วันท่ี 31   ธันวำคม  2563  มีจ ำนวน 171.34 ล้ำนบำท คิดเป็น  6.82% ของ
สินทรัพย์รวม เปรียบเทยีบกับสิ้นปี 2562  มีจ ำนวน  172.63 ล้ำนบำท  ลดลง  1.29   ล้ำนบำท  คิดเป็น 0.75%   

2.1.3 สินค้ำคงเหลือ  ณ วันท่ี 31  ธันวำคม  2563  มจี ำนวน  56.54  ล้ำนบำท  คดิเป็น  2.25% ของสินทรัพย์รวม 
เปรียบเทียบกับส้ินปี 2562  มีจ ำนวน  48.88  ล้ำนบำท  เพิ่มขึ้น 7.67 ล้ำนบำท  คิดเป็น 15.69% ประกอบด้วย ยำ เวชภัณฑ์และ
วัสดุสิ้นเปลืองทำงกำรแพทย์      
 2.1.4 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 มีจ ำนวน 23.41 ล้ำนบำท คิดเป็น 0.93% ของสินทรัพย์รวม 
เปรียบเทียบกับส้ินปี  2562 มีจ ำนวน 24.14  ล้ำนบำท  ลดลง 0.73 ล้ำนบำท  คิดเป็น  3.01%    
 

 2.2 สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 มีจ ำนวน 1,324.16 ล้ำนบำท คิดเป็น 52.73% ของสินทรัพย์รวม  
เปรียบเทียบกับส้ินปี 2562 มีจ ำนวน  1,268.58 ล้ำนบำท  เพิ่มขึน้  55.59 ล้ำนบำท  คดิเป็น 4.39% มีรำยละเอยีดดงันี ้
         2.2.1 หลักทรัพยเ์ผ่ือขำย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 มจี ำนวน 7.99 ล้ำนบำท คิดเป็น 0.32 %ของสินทรัพย์รวม  
เปรียบเทียบกับส้ินปี 2562  มีจ ำนวน  8.68 ล้ำนบำท ลดลง 0.69  ล้ำนบำท คิดเป็น 7.96% เป็นผลก ำไรที่ยังไม่เกดิขึ้นจรงิจำกกำร
เปล่ียนแปลงมูลคำ่ของเงินลงทุนหลักทรัพย์เผ่ือขำยที่ลดลง 
        2.2.2 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  ณ  วันท่ี   31 ธันวำคม   2563   มีจ ำนวน    1,273.85    ล้ำนบำท  
คิดเป็น 50.72% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับส้ินปี  2562  มีจ ำนวน  1,237.46 ล้ำนบำท  เพิ่มขึ้น 36.39 ล้ำนบำท  คิดเป็น  
2.94%  จำกกำรลงทุนในเครื่องมอืและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์  
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        2.2.3 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 มจี ำนวน 23.18 ล้ำนบำท  คิดเป็น 0.32 %  ของสินทรัพย์รวม 
เปรียบเทียบกับส้ินปี   2562   มีจ ำนวน  8.26 ล้ำนบำท  เพิ่มขึ้น 14.92  ล้ำนบำท คิดเป็น  180.67% เป็นกำรลงทุนในกำรพัฒนำ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรและเพิ่มควำมปลอดภัย        

      2.2.4 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563  มจี ำนวน 12.41  ล้ำนบำท  คิดเป็น 0.49 %  
ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกบัส้ินปี   2562   มีจ ำนวน  10.02  ล้ำนบำท  เพิ่มขึ้น 2.39  ล้ำนบำท คิดเป็น 23.88%  

2.2.5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 มีจ ำนวน  6.74  ล้ำนบำท  คิดเป็น 0.16 % ของสินทรัพย์
รวม เปรียบเทียบกับส้ินปี   2562  มีจ ำนวน  4.16  ล้ำนบำท  เพิ่มขึ้น 2.58 ล้ำนบำท  คิดเป็น 61.90%   

   
       3. หนี้สิน            
 ส่วนประกอบของหนี้สนิ    
 หน้ีสินรวม  ณ วันท่ี  31  ธันวำคม  2563   มีจ ำนวน  308.78 ล้ำนบำท  เปรียบเทียบกับส้ินปี   2562 มีจ ำนวน 324.81 
ล้ำนบำท ลดลง 16.02  ล้ำนบำท คิดเป็น 4.93%  โดยมีกำรเปล่ียนแปลงที่มีนัยส ำคญั  ดังนี ้  

3.1 หนีส้ินหมุนเวียน  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  มีจ ำนวน  247.62 ล้ำนบำท  คิดเป็น 9.86%  ของสินทรัพย์รวม 
เปรียบเทียบกับส้ินปี 2562 มีจ ำนวน  270.49  ล้ำนบำท  ลดลง 22.87 ล้ำนบำท คิดเป็น  8.46%  มีรำยละเอยีดดงันี ้  
                      3.1.1 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอื่น ณ วันท่ี  31  ธันวำคม  2563 มีจ ำนวน 173.60  ล้ำนบำท  คิดเป็น 6.91% ของ
สินทรัพย์รวม  เปรียบเทียบกับส้ินปี 2562  มีจ ำนวน 197.65  ล้ำนบำท  ลดลง 24.04 ล้ำนบำท  คดิเป็น 12.17%    

     3.1.2 เจ้ำหน้ีคำ่สินทรัพย์ ณ วันท่ี 31  ธันวำคม   2563  มีจ ำนวน 35.62 ล้ำนบำท คิดเป็น 1.42%  ของสินทรัพย์รวม
เปรียบเทียบกับส้ินปี 2562   มีจ ำนวน 15.47 ล้ำนบำท   เพิ่มขึ้น 20.15  ล้ำนบำท  คิดเป็น 130.24%   

     3.1.3 ภำษีเงินได้นิติบุคคลคำ้งจำ่ย  ณ วันท่ี 31  ธันวำคม  2563  มีจ ำนวน  29.88 ล้ำนบำท  คิดเป็น 1.19% ของ
สินทรัพย์รวม เปรียบเทยีบกับสิ้นปี 2562  มี จ ำนวน 50.45 ล้ำนบำท ลดลง 20.57 ล้ำนบำท คดิเปน็ 40.77%       

     3.1.4 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  ณ วันท่ี 31  ธันวำคม  2563  มจี ำนวน  8.52  ล้ำนบำท  คิดเปน็ 0.34% ของสินทรัพย์รวม 
เปรียบเทียบกับส้ินปี 2562 มี จ ำนวน 6.93 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น  1.59 ล้ำนบำท คิดเป็น 22.98%    
   

 3.2 หนี้สินไม่หมนุเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม  2563  มีจ ำนวน 61.16 ล้ำนบำท  คิดเป็น 2.44%  ของสินทรัพย์รวม 
เปรียบเทียบกับส้ินปี  2562  มีจ ำนวน  54.32  ล้ำนบำท  เพิ่มขึ้น 6.84 ล้ำนบำท  คิดเป็น  12.60% เป็นกำรตัง้ส ำรองผลประโยชน์
ระยะยำวของพนกังำน ซึ่งเป็นเงนิชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำน  ให้มีสิทธิได้รับชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย 400 วนั
สุดท้ำย (หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 12) 
  

14.3  คุณภาพของสินทรัพย์          

ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น  ณ วันท่ี 31  ธันวำคม  2563   มีจ ำนวน 171.34 ล้ำนบำท  คิดเป็น 6.82 %  ของสินทรัพย์รวม 
เปรียบเทียบกับส้ินปี 2562 มีจ ำนวน 172.63 ล้ำนบำท ลดลง 1.29 ล้ำนบำท คิดเป็น 0.75%  ทั้งนี้บริษัทตัง้ส ำรอง ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัย
จะสูญ ส ำหรับลูกหนี้กำรค้ำทีค่ำดว่ำจะเรยีกเก็บไม่ได้ โดยพิจำรณำจำกอำยุลูกหน้ีเป็นเกณฑ์ ในปี 2563 บริษัท บันทึกตั้งคำ่เผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ จ ำนวน  7.69 ล้ำนบำท 
  สินค้ำคงเหลือประกอบด้วย   ยำ  เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลืองทำงกำรแพทย์     บริษัทแสดงมลูค่ำในรำคำทุน หรือรำคำ
ตลำดที่ต่ ำกว่ำ  และได้มีกำรคัดแยกสินค้ำล้ำสมัย  และเส่ือมสภำพออกแล้ว 
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            ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2563 ประกอบด้วย  
         (หน่วย:ล้านบาท) 
 มูลค่าที่ได้มา ค่าเสื่อมราคา

สะสม 
สุทธ ิ

ที่ดิน 575.21  0  575.21 
อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 1,112.45  827.67  284.78 
เครื่องมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ 712.37  460.35  252.02 
ยำนพำหนะ 30.13  13.08  17.05 
เครื่องตกแตง่และติดตั้ง  83.76  75.20  8.56 
เครื่องใช้ส ำนกังำน 90.73  56.33  34.40 
อุปกรณ์คอมพวิเตอร ์ 130.40  76.96  53.44 
อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช ้ 33.93  23.57  10.36 
สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง  38.02  0  38.02 
รวมที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ ์  2,807.00 1,533.16 1,273.84 

 

                                  บริษัทบันทึกที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์  ในรำคำทุน โดยไม่ได้มีกำรปรับมลูค่ำของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ ์ 
แต่อย่ำงใด  ทั้งนี้เนื่องจำก บริษทัได้วิเครำะห์ในเรื่องของกำรด้อยค่ำแล้ว เห็นว่ำมูลค่ำที่บันทึกเป็นมูลค่ำที่เหมำะสม                        
               บริษัทมีอัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกับ 29.41%เปรยีบเทียบกับส้ินปี 2562 
เท่ำกับ 44.15% ลดลง 14.74%  
 
14.4 สภาพคล่อง           
                 บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 มีจ ำนวน  934.91 ล้ำนบำท  คิดเป็น 37.23% 
ของสินทรัพย์รวม  เปรียบเทียบกบัส้ินปี  2562  มีจ ำนวน 49.59  ล้ำนบำท  เพิ่มขึ้น 885.32 ล้ำนบำท คิดเป็น 1,785.28%  โดยมี
รำยละเอียดกำรได้มำและใช้ไปของเงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ที่ส ำคัญดังนี้  
 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 จ ำนวน   1,289.58 ล้ำนบำท  
เปรียบเทียบกับส้ินปี 2562 มีจ ำนวน 323.89 ล้ำนบำท  เพิม่ขึ้น  965.69 ล้ำนบำท คิดเป็น 2.98% สำเหตุจำก ในปี 2563  บริษทั มี
ก ำไรส ำหรับปี จ ำนวน  230.82 ล้ำนบำท 
     - ปรับกระทบก ำไรก่อนภำษเีงนิได้เป็นเงินสดรับจำกกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 204.76  ล้ำนบำทเนื่องจำกมีปรับรำยกำร 
ค่ำเส่ือมรำคำ , ค่ำใช้จำ่ยรอตัดบัญชีตัดจ ำหน่ำย, ค่ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตดัจ ำหน่ำย,ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจรงิของเงินลงทุนใน
กองทุนเปิด , ขำดทุนท่ียงัไม่เกดิขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อค้ำ , ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ ,หน้ีสงสัยจะสูญ และค่ำใช้จำ่ย
ผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 
         - ปรับกระทบก ำไรก่อนภำษีเงนิได้เป็นเงินสดจ่ำยจำกกำรด ำเนนิงำน จ ำนวน 6.46 ล้ำนบำท   เนื่องจำกมีปรับรำยกำร
เงินปันผลรับ และดอกเบี้ยรับ 
                    - ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์และ หน้ีสินด ำเนินงำน  ณ  วันท่ี   31 
ธันวำคม 2563 มีจ ำนวน  429.12 ล้ำนบำท  เปรียบเทียบกับส้ินปี 2562 มีจ ำนวน 665.30 ล้ำนบำท ลดลง  236.18 ล้ำนบำท  หัก
กำรเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 963.87 ล้ำนบำท และกำรเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของหน้ีสินด ำเนินงำน
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เพิ่มขึ้น จ ำนวน 45.70 ล้ำนบำท ท ำใหเ้งินสดรับจำกกิจกรรมด ำเนินงำน มจี ำนวน 1,347.29 ล้ำนบำท  และจำ่ยภำษีเงินได้ จ ำนวน   
68.66 ล้ำนบำท และรับดอกเบี้ย 10.95  ล้ำนบำท  
 
 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปสุทธิในกิจกรรมลงทุนในสินทรัพย์ต่ำงๆ  จ ำนวน   151.46 ล้ำนบำท  เนื่องจำกลงทุนอำคำร 
สถำนท่ี และอุปกรณ์เครื่องมือทำงกำรแพทย ์
 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธไิด้มำจำกกจิกรรมจดัหำเงินจ ำนวน 252.80 ล้ำนบำท เป็นกำรจำ่ยเงินปันผล  
 
บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงนิในแต่ละปีดังนี้     
 - อัตรำส่วนสภำพคล่อง ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563  เทำ่กับ 4.79 เทำ่ เพิม่ขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ ส้ิน ปี 2562  เทำ่กับ 
4.74 เทำ่   
 - อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำของบริษัท   ณ วันท่ี  31  ธันวำคม  2563 เทำ่กับ 20.55 เทำ่ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ
ส้ินปี 2562  เทำ่กับ  22.26  เท่ำ    
 - ระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ีย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 อยู่ที่ 17.51 วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับส้ินปี 2562 อยู่ที่ 16.17 แสดงให้
เห็นว่ำบริษัทมีกำรบริหำรจดักำรเรียกเก็บหน้ีนำนขึ้น  
               - อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกับ 25.65 เท่ำ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับส้ิน ปี 2562 
เท่ำกับ 31.13 เท่ำ      
              - ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ีย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563  อยู่ที่ 14.04 วัน  เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับส้ินปี 2562 อยู่ที ่11.56  วนั 
แสดงใหเ้ห็นวำ่บริษัทมกีำรบริหำรสินค้ำคงเหลือได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
              - อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 เทำ่กับ 5.96  เท่ำ ลดลงเมือ่เปรียบเทียบกับส้ิน ปี 2562 เท่ำกบั 
7.57  เท่ำ 
              - ระยะเวลำช ำระหนี้เฉล่ีย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563  อยู่ที่ 60.40 วัน  เพิ่มขึ้นเมื่อเทยีบกับส้ินปี 2562อยู่ที ่47.57 วัน 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงิน 
เรียน ท่านผู้ถือหุน้ 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินของ บริษัท โรงพยำบำลนนทเวช จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งงบกำรเงินดังกล่ำวจัดท ำขึ้น

ตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยได้มีกำรพิจำรณำนโยบำยกำรบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม ่ำเสมอ และใช้ดุลยพนิิจ

อย่ำงระมัดระวังและหลักกำรประมำณกำรท่ีสมเหตุสมผลในกำรจัดท ำงบกำรเงิน รวมทั้งให้มีกำรเปดิเผยข้อมูลท่ีส ำคัญอยำ่ง

เพียงพอและโปร่งใสในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป 

คณะกรรมกำรบริษัทไดจ้ัดใหม้ีกำรก ำกับดูแลกจิกำรท่ีดีและด ำรงรักษำไวซ้ึ่งระบบบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคมุภำยในเพื่อให้

มั่นใจไดว้่ำมีกำรบันทึกข้อมูลทำงบัญชีอยำ่งถูกต้องครบถว้น ทันเวลำ และเพียงพอที่จะด ำรงรักษำไวซ้ึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกนั

ไม่ให้เกดิกำรทุจริตหรือกำรด ำเนนิกำรท่ีผิดปกติอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ เพื่อท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลสอบทำนควำม

น่ำเชื่อถือและควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน รวมทั้งประเมินระบบกำรควบคมุภำยในและกำรตรวจสอบภำยในให้มี

ประสิทธิภำพ   โดยควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งแสดงไว้

ในรำยงำนประจ ำปีน้ีแล้ว 

คณะกรรมกำรบริษัทมคีวำมเห็นว่ำระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในของบรษิัทฯ สำมำรถใหค้วำมเชื่อมั่นไดว้่ำงบ

กำรเงินของ บริษัท โรงพยำบำลนนทเวช จ ำกัด (มหำชน) ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563  แสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำร

ด ำเนินงำน และกระแสเงินสด ถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผู้สอบบัญชี ได้ตรวจสอบและ

แสดงควำมเห็นไวใ้นรำยงำนของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรำยงำนประจ ำปีน้ีแล้ว 

                                                                                                            

    

                                                                                                                ดร.กมเลศน์  สันติเวชชกุล 

                                       ประธำนกรรมกำร 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)  
 

ความเห็น 
  ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัท โรงพยำบำลนนทเวช จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงินของบริษัท โรงพยำบำลนนทเวช จ ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 2563 ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสด ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญ
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
  ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรค
ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำกบริษัท
ตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีที่ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ
งบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตำมข้อก ำหนดเหล่ำนี้ ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำ
หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสม  เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 
 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
  เรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่องต่ำงๆ ที่มีนัยส ำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพของ ข้ำพเจ้ำใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบัน ข้ำพเจ้ำได้น ำเรื่องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
โดยรวม และในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเรื่องเหล่ำนี้ 
  ควำมครบถ้วนของกำรรับรู้รำยได้ค่ำรักษำพยำบำลผู้ป่วยใน 
  กำรรับรู้รำยได้ค่ำรักษำพยำบำลส ำหรับผู้ป่วยในที่รับกำรรักษำอยู่ ณ วันสิ้นปี โดยบริษัทจะน ำข้อมูลกำรใช้
ทรัพยำกรจำกฐำนระบบของบริษัท มำเป็นข้อมูลในกำรบันทึกรำยได้ค่ำรักษำพยำบำลผู้ป่วยใน  ซึ่งมีผลต่อควำมถูกต้อง
และครบถ้วนในกำรบันทึกรำยได้ค่ำรักษำพยำบำลผู้ป่วยใน 
  ข้ำพเจ้ำได้เข้ำท ำกำรประเมินและทดสอบเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบรำยได้ ลูกหนี้ และกำรรับช ำระ 
รวมถึงกำรทดสอบกำรรับช ำระเงินหลังวันสิ้นงวดส ำหรับค่ำรักษำพยำบำลผู้ป่วยในที่รับกำรรักษำอยู่  ณ วันสิ้นปี เพื่อให้
มั่นใจว่ำรำยได้ค่ำรักษำพยำบำลส ำหรับผู้ป่วยในที่รับกำรรักษำอยู่ ณ วันสิ้นปีบันทึกครบถ้วน 
จำกผลกำรทดสอบข้ำงต้นให้ผลเป็นที่น่ำพอใจ และข้ำพเจ้ำเห็นว่ำรำยได้ค่ำรักษำพยำบำลผู้ป่วยในมีกำรบันทึกครบถ้วน
และเหมำะสมแล้ว 
 
ข้อมูลอื่น 
  ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบ
กำรเงินและรำยงำนของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรำยงำนประจ ำปีนั้น ซึ่งข้ำพเจ้ำได้รับข้อมูลอื่นฉบับเตรียมเผยแพร่ก่อนวันที่ใน
รำยงำนผู้สอบบัญชีนี้ 
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  ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ควำมเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น 
  ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน คือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นมี
ควำมขัดแย้งที่มีสำระส ำคัญกับงบกำรเงินหรือกับควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ หรือปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นมี
กำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่ หำกในกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำสรุปได้ว่ำข้อมูลอื่นมี
กำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญ ข้ำพเจ้ำต้องรำยงำนข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ข้ำพเจ้ำไม่พบว่ำเรื่องดังกล่ำว
ที่ต้องรำยงำนหรือปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นฉบับเตรียมเผยแพร่มีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่ 
  

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 
  ผู้บริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็น เพื่อให้สำมำรถจัดท ำงบ
กำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด 
  ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 
เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหำรมี
ควำมตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้ 
  ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
  กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อใหไ้ด้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวม
ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม ่ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชีซึง่รวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเชื่อม่ันอย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมั่นใน
ระดับสูง แต่ไมไ่ด้เป็นกำรรบัประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี จะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลทีข่ัดต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด และ
ถือว่ำมีสำระส ำคัญ 
  เมื่อคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกัน จะมีผล
ต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้ 
  ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำได้ใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำรวมถึง 

 ระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญในงบกำรเงินไม่ว่ำจะเกิด
จำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสี่ยง
เหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของ
ข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำ
ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำร
หลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุม
ภำยใน   
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 ท ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุม
ภำยในของบริษัท 

 ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชี
และกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท ำขึ้นโดยผู้บริหำร   

 สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บริหำรและ จำก
หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ที่
อำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อควำมสำมำรถของบริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องหรือไม่   ถ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญ  ข้ำพเจ้ำต้องกล่ำวไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของ
ข้ำพเจ้ำ โดยให้ข้อสังเกตถึงกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินที่เกี่ยวข้อง  หรือถ้ำกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวไม่
เพียงพอ ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับ
จนถึงวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็น
เหตุให้บริษัทต้องหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง   

 ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลว่ำงบกำรเงินแสดง
รำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบที่ท ำให้มีกำรน ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตำมที่ควรหรือไม่ 
 

 ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำทีใ่นกำรก ำกับดูแลในเรื่องต่ำงๆ ที่ส ำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำร
ตรวจสอบตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส ำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส ำคัญในระบบกำร
ควบคุมภำยใน หำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ 
   

  ข้ำพเจ้ำได้ให้ค ำรับรองแก่ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลว่ำ ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับควำมเป็นอิสระ และได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้ำพเจ้ำ
เชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำ และมำตรกำรที่ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ข้ำพเจ้ำขำดควำมเป็นอิสระ 
   

  จำกเรื่องที่สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล  ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ที่มีนัยส ำคัญที่สุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบัน และก ำหนดเป็นเรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่องเหล่ำนี้ในรำยงำน
ของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว  หรือในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่
จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระท ำดังกล่ำวสำมำรถ
คำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสำธำรณะจำกกำรสื่อสำร
ดังกล่ำว  

                                                                                                                                                                                                                                                                           

        (นำยชัยกรณ์  อุน่ปิติพงษำ) 
      ผู้สอบบัญชรีับอนุญำตเลขทะเบียน 3196 
บริษัท ส ำนักงำน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ำกัด 
กรุงเทพมหำนคร : 18 กุมภำพันธ์ 2564 
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บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)   
 งบแสดงฐานะการเงนิ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
สินทรัพย ์

      
 หน่วย : บำท  

    
หมายเหต ุ

 
2563  2562 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
     

 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  3.2  และ  4 

 
            934,910,044  

 
49,589,425 

 
เงินลงทุนชัว่ครำว 5 

    
  

เงินลงทุนในกองทุนเปิด 3.3  และ 5.1 
 

                      - 
 

                  139,302  

  
หลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำด-เพื่อค้ำ 3.3  และ 5.2 

 
                      - 

 
                1,053,981  

  
เงินฝำกประจ ำธนำคำร       5.3 

 
                      - 

 
           985,000,000  

   
รวมเงินลงทุนชัว่ครำว 

  
                      - 

 
             986,193,283 

 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนีห้มุนเวียนอื่น 3.3  และ 6 

 
            171,342,728  

 
             172,632,003 

 
สินค้ำคงเหลือ  3.4  และ 7 

 
              56,541,948  

 
               48,875,501 

 สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอืน่      
        เงินลงทุนในกองทุนเปิด 3.3 และ 5.1  37,311                        - 
       หลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำด 3.3 และ 5.2  1,040,102                        - 

 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  

     
  

ค่ำใช้จำ่ยจ่ำยลว่งหน้ำ 
  

             19,655,106 
 

             17,780,597 

  
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ 

  
               3,756,838  

 
               6,357,409  

   
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  

  
             23,411,944  

 
               24,138,006  

 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 

  
         1,187,284,077  

 
         1,281,428,218 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
      สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น      

 
      หลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำด/เผ่ือขำย  3.3 และ  8 

 
                7,989,508  

 
8,680,461 

 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ ์ 3.5 และ  9 

 
         1,273,845,377  

 
          1,237,455,629 

 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3.6  และ 10 

 
              23,175,831  

 
                8,257,395  

 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 3.7 และ 17 

 
              12,412,603  

 
              10,020,038  

 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  3.8 และ 11 

 
                6,740,025  

 
                 4,162,987  

 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

  
         1,324,163,344  

 
          1,268,576,510  

รวมสินทรัพย ์
  

         2,511,447,421  
 

          2,550,004,728  

 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบกำรเงินน้ี 
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บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)   

 งบแสดงฐานะการเงนิ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

หนี้สนิและสว่นของผู้ถือหุ้น 

      
 หน่วย : บำท  

    
หมายเหต ุ

 

2563  2562 

หน้ีสินหมุนเวียน 
     

 
เจ้ำหน้ีกำรคำ้และเจ้ำหน้ีหมุนเวยีนอื่น 12 

 
           173,601,025  

 
            197,645,972  

 
เจ้ำหน้ีค่ำสินทรัพย ์

  
              35,615,382  

 
              15,468,657  

 
ภำษีเงินได้นิติบุคคลค้ำงจำ่ย  

  
             29,881,392  

 
             50,447,988 

 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  

  
               8,520,840  

 
               6,928,688  

  
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 

  
            247,618,639  

 
            270,491,305 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 
     

 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 3.11 และ 13 

 
             61,164,219  

 
             54,317,642  

  
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 

  
61,164,219  

 
             54,317,642 

รวมหน้ีสิน 
  

           308,782,858  
 

           324,808,947 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
     

 
ทุนเรือนหุน้  

     

  
ทุนจดทะเบียน  

     

   
หุ้นสำมัญ 160,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท 

 
            160,000,000  

 
            160,000,000  

  
ทุนที่ออกและช ำระแล้ว 

     

   
หุ้นสำมัญ 160,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท 

 
            160,000,000  

 
           160,000,000  

 
ส่วนเกินมูลคำ่หุ้น 

     

  
ส่วนเกินมูลคำ่หุ้นสำมัญ 

  
            172,000,000  

 
           172,000,000  

 
ก ำไรสะสม 

     

  
จัดสรรแล้ว  

     

   
ทุนส ำรองตำมกฎหมำย  14 

 
             16,000,000  

 
              16,000,000  

  
ยังไม่ได้จดัสรร 

  
       1,848,450,794  

 
        1,870,429,250  

 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 

  
                6,213,769  

 
                6,766,531  

 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 

  
        2,202,664,563  

 
        2,225,195,781 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
  

        2,511,447,421  
 

        2,550,004,728 
 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบกำรเงินน้ี 
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บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)   

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

ส าหรับปีสิน้สดุ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

      
 หน่วย : บำท  

    
หมายเหต ุ   2563  2562 

รำยได ้
       

 
รำยได้จำกกำรรักษำพยำบำล 

  
   1,876,290,830  

 
2,256,364,233 

 
รำยได้อื่น 

  
      15,700,632  

 
     28,420,772  

  
รวมรำยได ้

 
 1,891,991,462  

 
2,284,785,005  

ค่ำใช้จำ่ย 
      

 
ต้นทุนในกำรรักษำพยำบำล 

  
   1,351,915,723  

 
1,489,478,284  

 
ค่ำใช้จำ่ยในกำรขำย 

  
         6,633,137  

 
      6,781,768  

 
ค่ำใช้จำ่ยในกำรบริหำร 

  
     253,428,199  

 
   274,607,396  

 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร  15 

 
         5,208,000  

 
      4,672,000  

  
รวมคำ่ใช้จำ่ย 16 

 
  1,617,185,059  

 
1,775,539,448  

      
ก ำไรจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 
รำยได้ทำงกำรเงิน 

  

274,806,403        
6,281,874  

 

509,245,557     
7,268,517  

หน้ีสงสัยจะสูญ   (4,414,501)  (549,105) 

ขำดทุนท่ียงัไม่เกดิขึ้นจรงิของเงินลงทุนในกองทุนเปิด 3.3 และ 5.1  (3,079)  (1,773,586) 

ขำดทุนท่ียงัไม่เกดิขึ้นจรงิของหลกัทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำด 3.3 และ 5.2  (13,879)  (410,183) 

ก ำไรก่อนคำ่ใช้จำ่ยภำษีเงินได้   276,656,818  513,781,200 

ค่ำใช้จำ่ยภำษีเงินได ้  3.9 และ 17 
 

      (45,835,274)  
 

(93,184,932)  

ก ำไรส ำหรับปี 
  

     230,821,544  
 

  420,596,268  
ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น  
     รำยกำรท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง : 

 
 

        ผลก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนใน 
    หลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำด/เผื่อขำย 
    ผลก ำไร(ขำดทุน)ท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 3.3 และ 8 

 
      (690,953)  

 
1,144,169  
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ภำษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น 138,191 

 
(228,834) 

 
ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับปี-สุทธิจำกภำษ ี

  
           (552,762)  

 
      915,335  

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 
  

      230,268,782  
 

   421,511,603  

ก ำไรต่อหุ้น (บำท) 3.10 
    

 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน 

  
1.44 

 
2.63 

จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ใช้ในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้น  160,000,000 หุ้น 
     

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบกำรเงินน้ี 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 

 
 

 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้ 
 

 
 ส าหรับปีสิน้สดุ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 
      

  (หน่วย : บำท)  
 

    

 
 
 
 

หมายเหต ุ

 

ทุนที่ออกและ
ช ำระแล้ว 

 

ส่วนเกิน 
มูลค่ำหุ้น 

 ก ำไรสะสม 
  ทุนส ำรอง                         ยังไม่ได้ 
ตำมกฏหมำย                      จัดสรร 

 

องค์ประกอบอืน่ 
ของส่วนของผู้ถือหุ้น              

ก ำไร(ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น        
หลักทรัพย์ในควำม 

ต้องกำรของตลำด/เผื่อขำย 

 

 

รวมส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น 

 
 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2562 
  

160,000,000  
 

172,000,000  
 

  16,000,000  
 

 1,683,432,982 
 

5,851,196  2,037,284,178  
 

 

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 2562  
  

  -    
 

   -    
 

  -    
 

    420,596,268  
 

 915,335     421,511,603  
 

 

เงินปันผลจ่ำย 15 
 

  -    
 

   -    
 

-    
 

 (233,600,000) 
 

-     (233,600,000) 
 

 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
  

160,000,000  
 

 172,000,000  
 

  16,000,000  
 

  1,870,429,250  
 

6,766,531   2,225,195,781  
 

 

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 2563 
  

  -    
 

   -    
 

  -    
 

     230,821,544  
 

(552,762)      230,268,782  
 

 

เงินปันผลจ่ำย 15 
 

  -    
 

   -    
 

  -    
 

 (252,800,000) 
 

-      (252,800,000) 
 

 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
  

160,000,000  
 

172,000,000  
 

  16,000,000  
 

 1,848,450,794  
 

6,213,769   2,202,664,563  
 

             
 

   
 
 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบกำรเงินน้ี
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บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)  
 งบกระแสเงินสด 
 ส าหรับปีสิน้สดุ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

      
หน่วย : บำท 

 
      

2563 
 

2562 

 กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 

      
 

ก ำไรส ำหรับปี 

  
    230,821,544  

 
     420,596,268  

 
 

ปรับกระทบก ำไรส ำหรับปีเป็นเงินสดรับ(จ่ำย)จำกกิจกรรมด ำเนินงำน: 
    

  
  ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้   45,835,274  93,184,932  

  
ค่ำเสื่อมรำคำ 

  
     135,499,210  

 
     128,703,411  

 
  

ค่ำใช้จ่ำยรอตัดบัญชีตัดจ ำหน่ำย 

  
         3,054,844  

 
         4,172,327  

 
  

ค่ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ ำหน่ำย 

  
         4,035,374  

 
         4,067,186  

 
  

ขำดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปิด 

  
         3,079  

 
         1,773,586  

 
  

ขำดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำด 

  
            13,879  

 
            410,183  

 
  

(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 

  
         725,332 

 
         (109,170) 

   ขำดทุนจำกกำรเลิกใช้สินทรัพย์ถำวร   27,758  -  

  
หน้ีสูญ 

  
850,883 

 
            -  

 
  

หน้ีสงสัยจะสูญ 

  
4,414,501 

 
549,105 

 
  

เงินปันผลรับ 

  
         (179,673) 

 
         (328,217) 

 
  

รำยได้ทำงกำรเงิน 

  
      (6,281,874) 

 
      (7,268,517) 

 
  

ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

  
       10,297,700  

 
       19,551,316  

 

 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของ 
สินทรัพย์และหน้ีสินด ำเนินงำน 

  
       429,117,831  

 
665,302,410 

 
 

กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ด ำเนินงำน(เพิ่มขึ้น)ลดลง 

      
  

เงินฝำกประจ ำธนำคำร 

  
    985,000,000 

 
  (760,000,000) 

 
  

เงินลงทุนในกองทุนเปิด 

  
        98,912  

 
503,755,573 

 
  

ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 

  
       (3,976,109) 

 
    (13,625,377) 

 
  

สินค้ำคงเหลือ  

  
          (7,666,447) 

 
      (2,043,629) 

 
  

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

  
           (3,950,164) 

 
      (673,448) 

 
  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

  
           (5,631,882)  

 
      278,761 

 
 

กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหน้ีสินด ำเนินงำนเพิ่มขึ้น(ลดลง) 

      
  

เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีหมุนเวียนอื่นอื่น 

  
         (25,883,189)  

 
      19,379,703 

 
  

เจ้ำหน้ีค่ำสินทรัพย์ 

  
     (17,959,182) 

 
      (3,444,857)  

 
  

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  

  
            1,592,152  

 
           588,906 

 
  

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

  
         (3,451,123) 

 
      (3,800,300) 

 
 

เงินสดรับจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 

  
      1,347,290,799  

 
     405,717,742  

 
 

รับดอกเบี้ย 

  
10,948,100  

 
3,025,621 

 
 

จ่ำยภำษีเงินได้ 

  
       (68,656,244) 

 
    (84,854,755) 

   เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 

  
      1,289,582,655  

 
     323,888,608  
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บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

ส าหรับปีสิน้สดุ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  

   หน่วย : บำท 

   2563  2562  

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน 

      

 
         อำคำรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 

  
(136,579,082) 

 
(74,556,337) 

 

 
         เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 

  
     719,370 

 
966,370 

 

 
         สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น 

  
          (15,791,997) 

 
- 

 

 
         เงินสดรับจำกเงินปันผล 

  
        189,673  

 
               318,217  

 เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทนุ 
  

       (151,462,036) 
 

        (73,271,750) 
 กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 

      

 
         จ่ำยเงินปันผล 

  
      (252,800,000) 

 
      (233,600,000) 

 เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงิน 
  

      (252,800,000) 
 

      (233,600,000) 
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธ ิ

  
          885,320,619  

 
           17,016,858  

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันท่ี 1 มกรำคม 
  

          49,589,425  
 

          32,572,567  
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 

  
          934,910,044  

 
           49,589,425  

 ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงนิสด 
      

 
รำยกำรท่ีมิใช่เงินสด ประกอบดว้ย 

      

  

ผลก ำไร(ขำดทุน)ที่ยงัไม่เกดิขึ้นจริงจำกหลักทรัพย์ 
ในควำมต้องกำรของตลำด (690,953) 

 
       1,144,169 

 

  
อำคำรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจำกเจำ้หน้ีค่ำสินทรัพย ์

  
          34,944,094 

 
           12,778,016  

 

  
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจำกเงินประกันผลงำน 

  
           1,838,242 

 
             609,896  

 

  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจำกเจ้ำหน้ีคำ่สินทรัพย ์

  
           3,161,813 

 
513,900 

 

 
 

เงินปันผลค้ำงรับ 

  
                          -    

 
          10,000  

 

 

 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบกำรเงินน้ี 
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บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วันที่  31 ธนัวาคม 2563 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 

1.1 สถำนะของบรษิัท เป็นนิติบุคคลจดัตัง้ขึ้นตำมกฎหมำยไทยและจดทะเบยีน 

 ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

1.2 สถำนท่ีตั้งบริษัท เลขที่ 432 ถนนงำมวงศ์วำน ต ำบลบำงเขน อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

 สำขำ เลขที่ 530 ถนนรัตนำธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

1.3  ลักษณะธุรกจิ โรงพยำบำล 

 
2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีได้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกโดยสภำวิชำชีพบัญชี ภำยใต้
พระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543 และตำมประกำศของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ที่เริ่มมีผล
บังคับใช้ในปีบัญชีปัจจุบัน ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติแล้ว ดังนี้ 
มาตรฐานการบัญช ี
1. ฉบับที่ 1                                      เรื่อง กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
2. ฉบับที่ 2      เรื่อง สินค้ำคงเหลือ 
3. ฉบับที่ 7       เรื่อง งบกระแสเงินสด 
4. ฉบับที่ 8      เรื่อง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและ 

    ข้อผิดพลำด 
5. ฉบับที่ 10    เรื่อง เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
6. ฉบับที่ 12    เรื่อง ภำษีเงินได ้
7. ฉบับที่ 16    เรื่อง ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ ์
8. ฉบับที่ 19    เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน 
9. ฉบับที่ 20    เรื่อง กำรบัญชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิดเผยข้อมูล 

   เกี่ยวกับควำมชว่ยเหลือจำกรฐับำล 
10. ฉบับที่ 21    เรื่อง ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำ 

  ต่ำงประเทศ 
11. ฉบับที่ 23    เรื่อง ต้นทุนกำรกูย้ืม 
12. ฉบับที่ 24    เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 
13. ฉบับที่ 26    เรื่อง กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน 
14. ฉบับที่ 27    เรื่อง งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
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15. ฉบับที่ 28    เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และกำรร่วมคำ้ 
16. ฉบับที่ 29    เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจทีเ่งินเฟ้อรุนแรง 
17. ฉบับที่ 32  เรื่อง กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน 
18. ฉบับที่ 33     เรื่อง ก ำไรต่อหุ้น 
19. ฉบับที่ 34    เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
20. ฉบับที่ 36    เรื่อง กำรด้อยค่ำของสินทรัพย ์
21. ฉบับที่ 37    เรื่อง ประมำณกำรหนี้สิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น 
22. ฉบับที่ 38    เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
23. ฉบับที่ 40    เรื่อง อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
24. ฉบับที่ 41    เรื่อง เกษตรกรรม 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
25. ฉบับที่ 1  เรื่อง กำรน ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินมำใช้เป็นครัง้แรก 
26. ฉบับที่ 2      เรื่อง กำรจำ่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์
27. ฉบับที่ 3      เรื่อง กำรรวมธุรกิจ 
28. ฉบับที่ 4      เรื่อง สัญญำประกันภัย 
29. ฉบับที่ 5      เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ือไว้เพื่อขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 
30. ฉบับที่ 6      เรื่อง กำรส ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร ่
31. ฉบับที่ 7  เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน 
32. ฉบับที่ 8      เรื่อง ส่วนงำนด ำเนินงำน 
33. ฉบับที่ 9  เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน 
34. ฉบับที่ 10  เรื่อง งบกำรเงินรวม 
35. ฉบับที่ 11  เรื่อง กำรร่วมกำรงำน 
36. ฉบับที่ 12    เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจกำรอื่น 
37. ฉบับที่ 13  เรื่อง กำรวดัมูลคำ่ยุติธรรม 
38. ฉบับที่ 14  เรื่อง รำยงำนท่ีอยู่ภำยใตก้ำรก ำกับดูแลรอตัดบัญชี 
39. ฉบับที่ 15  เรื่อง รำยได้จำกสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ 
40. ฉบับที่ 16  เรือ่ง สัญญำเชำ่ 

 
การตีความมาตรฐานการบัญชี 
41. ฉบับที่ 7   เรื่อง กำรเริ่มต้นใช้สกุลเงินยูโรเป็นครั้งแรก 

42. ฉบับที่ 10  เรื่อง ควำมชว่ยเหลือจำกรฐับำล – กรณีที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องอย่ำง 
      เฉพำะเจำะจงกับกิจกรรมด ำเนินงำน 
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1. ฉบับที่ 25    เรื่อง ภำษีเงินได-้กำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรือของผู้ถือหุ้น  
2. ฉบับที่ 29    เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสมัปทำนบริกำร  
3. ฉบับที่ 32    เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ 

 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
4. ฉบับที่ 1      เรื่อง กำรเปล่ียนแปลงในหนี้สินท่ีเกดิขึน้จำกกำรร้ือถอน กำรบูรณะ 

    และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคล้ำยคลงึกัน  

5. ฉบับที่ 2  เรื่อง หุ้นของสมำชิกในกิจกำรสหกรณแ์ละเครื่องมือที่มีลักษณะ 
   คล้ำยคลงึกัน 

6. ฉบับที่ 5      เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรร้ือถอน กำรบูรณะและกำร 
    ปรับปรุงสภำพแวดล้อม 

7. ฉบับที ่6  เรื่อง หน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจำกกำรมีส่วนร่วมในตลำดที่เฉพำะเจำะจง-เศษ 
   เหลือทิ้งจำกของเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ 

8. ฉบับที่ 7     เรื่อง กำรปรับปรุงย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 29 
    เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจ ที่เงินเฟ้อรุนแรง 

9. ฉบับที่ 10   เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรด้อยคำ่ 
10. ฉบับที่ 12  เรื่อง ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร 
11. ฉบับที่ 14   เรื่อง ข้อจ ำกดัสินทรัพย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ข้อก ำหนดเงินทุน 

   ขั้นต่ ำและปฏิสัมพันธ์ของรำยกำรเหล่ำนี้ส ำหรับมำตรฐำนกำร 
  บัญชีฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน 

12. ฉบับที่ 16  เรื่อง ป้องกันควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนตำ่งประเทศ 
13. ฉบับที่ 17   เรื่อง กำรจำ่ยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ 
14. ฉบับที่ 19  เรื่อง กำรช ำระหนี้สินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 
15. ฉบับที่ 20   เรือ่ง ต้นทุนกำรเปดิหน้ำดินในชว่งกำรผลิตส ำหรับเหมืองผิวดิน 
16. ฉบับที่ 21   เรื่อง เงินท่ีน ำส่งรฐั 
17. ฉบับที่ 22  เรื่อง รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศและส่ิงตอบแทนจำ่ยล่วงหน้ำ 
18. ฉบับที่ 23  เรื่อง ควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธกีำรทำงภำษีเงินได้ 

    

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ข้ำงต้นไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคัญต่องบกำรเงินนี้ ยกเว้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ ซึ่งได้มีกำรเปล่ียนแปลงหลักกำรส ำคัญ 
สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 
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มาตรฐานการายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวก ำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำเครื่องมือทำง
กำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย โดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแส
เงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลักกำรเกี่ยวกับวิธีกำรค ำนวณกำรด้อยค่ำของเครื่องมือ
ทำงกำรเงิน โดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลักกำรเกี่ยวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียง 
รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน 

2.3 สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และ
ฉบับปรับปรุง 

ให้ถือปฏิบัติกับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกรำคม 2564  

มาตรฐานการบัญชี 
1. ฉบับที่ 1    เรื่อง กำรน ำเสนองบกำรเงิน 

2. ฉบับที่ 8    เรื่อง นโยบำยกำรบัญชีกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและ 
     ข้อผิดพลำด 

3. ฉบับที่ 10    เรื่อง เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 

4. ฉบับที่ 34    เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 

5. ฉบับที่ 37    เรื่อง ประมำณกำรหนี้สิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
6. ฉบับที่ 2    เรื่อง กำรจำ่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์
7. ฉบับที่ 3    เรื่อง กำรรวมธุรกิจ 
8. ฉบับที่ 6    เรื่อง กำรส ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร ่
9. ฉบับที่ 9    เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน 
 
การตีความมาตรฐานการบัญชี 
10. ฉบับที่ 32    เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ 

ฝ่ำยบริหำรของบรษิัท อยู่ระหวำ่งกำรประเมินผลกระทบที่อำจมตี่องบกำรเงินในปีที่น ำ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน และกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ 

 
2.4  งบกำรเงินน้ีได้จัดท ำขึ้น โดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี 

 
 
 
 
 
3. สรุปนโยบายการบัญชทีี่ส าคญั 
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3.1  การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
  รำยได้จำกกำรรักษำพยำบำล 

รำยได้จำกกำรประกอบกจิกำรโรงพยำบำล ส่วนใหญ่ประกอบด้วยรำยได้คำ่รักษำพยำบำล  
        ค่ำห้องพัก ค่ำยำ โดยจะบันทึกเป็นรำยไดเ้มื่อไดใ้ห้บริกำรหรอืจ ำหน่ำยแล้ว 
  รำยได้คำ่บริกำรรับรู้เมื่อได้ให้บรกิำรแล้ว  
  รำยได้คำ่เชำ่รับรู้ตำมระยะเวลำเช่ำตลอดอำยุของสัญญำเชำ่ 
  เงินปันผลรับถือเป็นรำยได ้เมื่อมสิีทธิในกำรรับเงินปันผล 
  รำยได้อื่นและคำ่ใช้จำ่ยรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง 
 
3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือและเงินฝำกสถำบันกำรเงิน ซึ่งถึงก ำหนดในระยะเวลำไม่เกิน 
3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำ และไม่มีข้อจ ำกัดในกำรเบิกใช้ 
 

3.3 เครื่องมือทางการเงนิ 
 วัดมูลค่า 

- สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่นประเภทเงินลงทุนในกองทุนเปิดวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือ
ขำดทุน 

- สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่นประเภทตรำสำรทุน-เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำด วัด
มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 

- สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่นประเภทตรำสำรทุน-เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำด วัด
มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
การด้อยค่า 

- บริษัทใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรพิจำรณำค่ำเผ่ือผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุส ำหรับลูกหนี้กำรค้ำ
  

3.4 สินค้าคงเหลือ  
สินค้ำคงเหลือ แสดงในรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ ำกว่ำ รำคำทุนค ำนวณโดยวิธีถัว

เฉล่ียเคลื่อนที ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5   ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
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ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ แสดงในรำคำทุน ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณโดยวิธีเส้นตรง  ตำมอำยุกำรให้ประโยชน์ ซึ่ง
ประมำณไว้ดังนี้ 

 
รำยกำร อำยุกำรให้ประโยชน์ (ปี) 

ทีด่ิน ไม่คิดคำ่เส่ือมรำคำ 
อำคำรชั่วครำว 3 
อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 10-50 
เครื่องมือและอุปกรณ์กำรแพทย์ 5-10 
อื่น ๆ 5-15 

 
 
3.6 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดบัญชี แสดงในรำคำทุนสุทธิจำกรำยกำรตัดจ ำหน่ำยสะสม ค่ำตัดจ ำหน่ำยค ำนวณ
โดยวิธีเส้นตรงภำยในระยะเวลำ 5 ปี 

 
3.7 สินทรัพย์/หนีส้ินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 สินทรัพย์/หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี จะค ำนวณขึ้นจำกผลแตกต่ำงชั่วครำว  ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กับรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ซึ่งจะรับรู้เป็นรำยได้
ภำษีหรือตัดบัญชีเป็นค่ำใช้จ่ำยภำษี เมื่อรำยได้สำมำรถรับรู้เป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยที่บันทึกไว้เกิดขึ้นจริง และถือหัก
เป็นค่ำใช้จ่ำยได้แล้วในกำรค ำนวณภำษีเงินได้ตำมประมวลรัษฎำกร 

 
 บริษัทรับรู้ผลแตกต่ำงชั่วครำว ที่ต้องหักภำษีเป็นสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี หรือบวกภำษีเป็นหนี้สิน
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำ บริษัทจะมีก ำไรทำงภำษีจำกกำรด ำเนินงำนใน
อนำคตเพียงพอ ที่จะน ำสินทรัพย์/หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีนั้นมำใช้ประโยชน์ได้ 

 
 บริษัทจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ /หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน และจะปรับมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำว เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำ บริษัทจะไม่มีก ำไรทำงภำษี
เพียงพอ ต่อกำรน ำสินทรัพย์/หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทั้งหมด หรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์ 
 

3.8 ค่าใช้จ่ายรอตดับัญช ี
ค่ำใช้จ่ำยรอตัดบัญชี แสดงในรำคำทุนสุทธิจำกรำยกำรตัดจ ำหน่ำยสะสม ค่ำตัดจ ำหน่ำยค ำนวณโดยวิธีเส้นตรง

ภำยในระยะเวลำ 3-5 ปี 

 
 
 

3.9 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
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 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ ค ำนวณจำกก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับปี ประกอบด้วย ภำษีเงินได้ปัจจุบัน และภำษีเงินได้รอ
กำรตัดบัญชี ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้รับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ เว้นแต่ในส่วนท่ีเกี่ยวกับรำยกำรที่บันทึกในส่วนของผู้
ถือหุ้น รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
 

3.10 ก าไรต่อหุน้ 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน ค ำนวณโดยกำรน ำก ำไรส ำหรับปี หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ ำหนัก ที่ถือโดย
บุคคลภำยนอกในระหว่ำงปี 

 

3.11 ผลประโยชน์ของพนกังาน 
  ผลประโยชน์ระยะสั้น 
           บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร 

ผลประโยชน์ระยะยำว 
โครงกำรสมทบเงิน 
 บริษัทจัดให้มีกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนกำรจ่ำยสมทบที่ได้ก ำหนดกำรจ่ำยสมทบไว้แล้ว 
สินทรัพย์ของกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ได้แยกออกจำกสินทรัพย์ของบริษัท และได้รับกำรบริหำรโดยผู้จัดกำรกองทุนภำยนอก 
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพดังกล่ำว ได้รับเงินสะสมเข้ำกองทุนจำกพนักงำนและเงินสมทบจำกบริษัท เงินจ่ำยสมทบกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพ บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดรำยกำรนั้น  
โครงกำรผลประโยชน ์

 ส ำรองผลประโยชน์พนักงำนเมื่อเกษียณอำยุ บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตลอดอำยุกำรท ำงำนของ
พนักงำน โดยกำรประมำณจ ำนวนเงินผลประโยชน์ในอนำคตที่พนักงำนจะได้รับจำกกำรท ำงำนให้กับบริษัทในงวด
ปัจจุบันและงวดอนำคตตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย  โดยผลประโยชน์ดังกล่ำวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบัน อัตรำ
คิดลดใช้อัตรำผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบำลเป็นอัตรำอ้ำงอิงเริ่มต้น กำรประมำณกำรหนี้สินดังกล่ำวค ำนวณโดย
ผู้เชี่ยวชำญโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) 

 

3.12 การใช้ดุลยพนิิจ และประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 

  ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณและตั้งข้อ
สมมติฐำนหลำยประกำร ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีเกี่ยวกับรำยได้ ค่ำใช้จ่ำย สินทรัพย์และหน้ีสิน รวมทั้งกำร
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนที่ประมำณไว้ 

 ประมำณกำรและข้อสมมติฐำนจะได้รับกำรทบทวนอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยอำศัยประสบกำรณ์    ในอดีต และปัจจัยต่ำง ๆ 
รวมถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ซึ่งฝ่ำยบริหำรมีควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลภำยใต้สถำนกำรณ์นั้น 
บริษัทได้ตั้งประมำณกำรและข้อสมมติฐำนต่อเหตุกำรณ์ในอนำคต   เป็นผลให้ประมำณกำรทำงบัญชีอำจจะไม่ตรงกับผลที่
เกิดขึ้นจริง ประมำณกำรและ ข้อสมมติฐำนทำงบัญชีที่ส ำคัญ ได้แก่ ค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและ
อุปกรณ์ ค่ำตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค่ำตัดจ ำหน่ำยค่ำใช้จ่ำยรอตัดบัญชี และส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนักงำน กำรประมำณกำรในเรื่องต่ำงๆ ได้เปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินนี้ 

4.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด   
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รำยกำร 
จ ำนวนเงิน (บำท) 

2563 2562 

เงินสด 1,989,370 2,355,643 
เงินฝำกสถำบันกำรเงิน 932,920,674 47,233,782 
 รวม 934,910,044 49,589,425 

 
5.  สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น/เงนิลงทนุชั่วคราว (ป2ี562)  
 5.1 เงินลงทนุในกองทนุเปิด 

   

รำยกำร 
จ ำนวนเงิน (บำท) 

2563 2562 

เงินลงทุนในกองทุนเปิด 47,141 152,218 
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรวัดมูลคำ่ (9,830) (12,916) 
เงินลงทุนในกองทุนเปิด-มูลค่ำยตุิธรรม 37,311 139,302 

 

รำยกำร 
จ ำนวนเงิน (บำท) 

2563 2562 

ขำดทุนท่ียงัไม่เกดิขึ้นจรงิของเงินลงทุนในกองทุนเปิด (3,079) (1,773,586) 

ก ำไร(ขำดทุน)ทีเ่กิดขึ้นจริงจำกเงนิลงทุนในกองทุนเปิด (9,418) 8,785,613 

ผลก ำไร(ขำดทุน)จำกเงินลงทุนในกองทุนเปิด (12,497) 7,012,027 

 

5.2   หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด 

รำยกำร 
จ ำนวนเงิน (บำท) 

2563 2562 

รำคำทุน   2,007,731 2,007,731 
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรวัดมูลคำ่ (967,629) (953,750) 
มูลค่ำยตุิธรรม ณ วันส้ินปี 1,040,102 1,053,981 

 

รำยกำร 
จ ำนวนเงิน (บำท) 

2563 2562 

ขำดทุนท่ียงัไม่เกดิขึ้นจรงิของหลักทรัพย์ในควำม 
ต้องกำรของตลำด 

   
 13,879 

 
410,183 
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5.3 เงินฝากประจ าธนาคาร 

รำยกำร 
จ ำนวนเงิน (บำท) 

2563 2562 

เงินฝำกประจ ำประเภท 6 เดือน - 985,000,000 
อัตรำดอกเบี้ยร้อยละต่อป ี 0.25 - 1.65 0.75 - 1.65 
ดอกเบี้ยค้ำงรับ - 4,853,887 

 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มนุเวียนอืน่  

รำยกำร 
จ ำนวนเงิน (บำท) 

2563 2562 

ลูกหนี้กำรคำ้แยกตำมอำยุหนีค้้ำงช ำระดังนี ้   
ยังไม่ถงึก ำหนดช ำระ 159,789,102 157,251,617 
เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 3 เดือน 7,867,182 11,488,704 
มำกกวำ่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 3,154,866 1,604,291 
มำกกวำ่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 4,562,245 1,902,586 
มำกกวำ่ 12 เดือนขึ้นไป 3,647,881 3,658,852 

 รวม 179,021,276 175,906,050 
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (7,688,548) (3,274,047) 
ลูกหนี้กำรคำ้-สุทธิ 
ลูกหนีห้มุนเวยีนอื่น 

171,332,728 
10,000 

172,632,003 
- 

รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอื่น 171,342,728 172,632,003 
 

ในปี 2563 บริษทัใชว้ิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 

7.   สินค้าคงเหลือ  

รำยกำร 
จ ำนวนเงิน (บำท) 

2563 2562 
ยำและเวชภัณฑ ์ 44,328,225 40,903,388 
วัสดุทั่วไป 12,213,723 7,972,113 
 รวม 56,541,948 48,875,501 
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8. สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอืน่ – หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด/เผ่ือขาย  

รำยกำร 
จ ำนวนเงิน (บำท) 

2563 2562 
รำคำทุน 222,296 222,296 
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรวัดมูลคำ่ 7,767,212 8,458,165 
มูลค่ำยตุิธรรม ณ วันส้ินปี 7,989,508 8,680,461 

 

รำยกำร 
จ ำนวนเงิน (บำท) 

2563 2562 
ผลก ำไร(ขำดทุน) จำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนใน 
หลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำด-เผ่ือขำย 

 
(690,953) 

 
1,144,169 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   
 จ ำนวนเงิน (บำท) 

   เครื่องมือ     อุปกรณ ์   
รำยกำร ท่ีดิน อำคำรและ และอุปกรณ ์ ยำนพำหนะ เครื่องตกแต่ง เครื่องใช ้ อุปกรณ ์ และเครื่องมือ สินทรัพย ์ รวม 

  สิ่งปลูกสร้ำง กำรแพทย ์  และติดต้ัง ส ำนักงำน คอมพิวเตอร ์ เครื่องใช ้ ระหว่ำงก่อสรำ้ง  
ราคาทุน           

1 มกรำคม 2562 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 
ซื้อเพิ่มป ี2562 - 9,319,536 44,408,674 13,218,180 797,531 925,169 9,242,811 1,827,915 8,204,433 87,944,429 
จ ำหน่ำย - (458,211) (40,460,188) - (150,100) (1,038,254)     (7,939,494) (727,308) - (50,773,555) 
โอนเข้ำ (ออก) - 4,261,768 - - - 20,537 - - (4,282,305) - 
31 ธันวำคม 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 
ซื้อเพิ่มป ี2563 - 34,987,541 56,444,137 3,972,290 3,663,172 23,451,105 37,218,803 4,195,799 9,428,571 173,361,418 
จ ำหน่ำย/เลิกใช ้ - (3,736,519) (38,592,615)      (3,186,720) (1,129,659) (2,944,066)     (22,324,041) (1,149,896) - (73,063,516) 
โอนเข้ำ (ออก) - 65,000 - -     - 3,437,899 - - (3,502,899) - 
31 ธันวำคม 2563 575,208,866 1,112,451,728 712,371,309 30,128,631 83,764,805 90,733,130 130,397,853 33,929,784 38,018,268 2,807,004,374 
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม           
1 มกรำคม 2562 - 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 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับป ี - 58,300,697 51,690,230 958,861 2,784,540 4,298,736 9,043,407 1,626,940 - 128,703,411 
จ ำหน่ำย - (455,234) (39,693,813) - (148,849) (1,034,085)     (7,860,341) (724,033) - (49,916,355) 
31 ธันวำคม 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 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับป ี - 56,906,455 54,882,396 1,801,298 3,067,925 4,031,888 12,990,010 1,819,238 - 135,499,210 
จ ำหน่ำย/เลิกใช ้ - (3,676,455) (37,374,762)       (3,186,716) (1,127,620) (2,933,285) (22,168,001) (1,124,217) - (71,591,056) 
31 ธันวำคม 2563 - 827,666,954 460,350,529 13,080,304 75,199,110 56,333,444 76,954,486  23,574,170 - 1,533,158,997 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี           
31 ธันวำคม 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 
31 ธันวำคม 2563 575,208,866 284,784,774 252,020,780 17,048,327 8,565,695 34,399,686 53,443,367 10,355,614 38,018,268 1,273,845,377 

  
ในปี  2563 และปี 2562 ท่ีดินบำงส่วนมูลค่ำตำมบัญชี 7.87 ล้ำนบำท ได้น ำไปจดจ ำนองเพื่อเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมจำกธนำคำรพำณิชย์แห่งหน่ึง 
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10. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน  
 

 จ ำนวนเงิน (บำท) 
รำยกำร โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รอตัดบัญช ี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ระหว่ำงติดตัง้ 
รวม 

ราคาทุน    
1 มกรำคม 2562 98,264,421 602,310 98,866,731 
ซื้อเพิ่มปี 2562 482,100         31,800 513,900 
31 ธันวำคม 2562 98,746,521 634,110 99,380,631 
ซื้อเพิ่มปี 2563 3,287,003 15,666,807 18,953,810 
โอน/รับโอน 634,110 (634,110) -  
31 ธันวำคม 2563 102,667,634 15,666,807 118,334,441 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม    
1 มกรำคม 2562 87,056,050 - 87,056,050 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 2562 4,067,186 - 4,067,186 
31 ธันวำคม 2562 91,123,236 - 91,123,236 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 2563 4,035,374 - 4,035,374 
31 ธันวำคม 2563 95,158,610 - 95,158,610 
มูลค่าสุทธิตามบัญช ี    
31 ธันวำคม 2562 7,623,285 634,110 8,257,395 
31 ธันวำคม 2563 7,509,024 15,666,807 23,175,831 

 
11. สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืน่  
 

รำยกำร 
จ ำนวนเงิน (บำท) 

2563 2562 

ค่ำใช้จำ่ยรอตดับัญช ี 2,583,093 6,220,725 

บวก เพิ่มขึ้น 5,856,376 534,695 

หัก ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี  (3,054,844) (4,172,327) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญช ี 5,384,625 2,583,093 

เงินมดัจ ำค่ำสินทรัพย ์ 1,167,792 1,178,992 

อื่น ๆ 187,608 400,902 

 รวม 6,740,025 4,162,987 
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12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอื่น 

 รำยกำร 
จ ำนวนเงิน (บำท) 

2563 2562 
เจ้ำหน้ีกำรคำ้ 63,263,706 63,212,805 
ค่ำใช้จำ่ยคำ้งจ่ำย 20,404,615 46,501,433 
ค่ำธรรมเนียมแพทย์ค้ำงจำ่ย 65,021,216 65,167,962 
อื่น ๆ 24,911,488 22,763,772 

รวม 173,601,025 177,656,373 
 
13. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 

  จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน ซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำน   
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 แสดงได้ดังนี ้

   รำยกำร 
จ ำนวนเงิน (บำท) 

2563 2562 
ภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ต้นปี 54,317,642 38,566,626 
บวก ต้นทุนบริกำรในอดตี -        10,560,537 

ต้นทุนบริกำรในปจัจุบัน 9,087,209 7,994,388 
 ต้นทุนดอกเบี้ย 1,210,491 996,391 

 หัก   ผลประโยชน์จ่ำยระหว่ำงป ี         (3,451,123) (3,800,300) 
ภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ปลำยป ี 61,164,219 54,317,642 

 สมมติฐำนท่ีส ำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้ 

 เมื่อวันท่ี 5 เมษำยน 2562 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนฉบับใหม่ได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้เมื่อพ้นก ำหนด 30 วันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำนั้น พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนฉบับใหม่นี้ก ำหนดอัตรำ
ค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจ้ำงเลิกจ้ำง ส ำหรับลูกจ้ำงซึ่งท ำงำนติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำ
ค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย 400 วันสุดท้ำย กำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวถือเป็นกำรแก้ไขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออก
จำกงำน และมีผลกระทบให้บริษัทมีหนี้สินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทได้บันทึกผลกระทบ
จำกกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวแล้วในปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 โดยรับรู้ต้นทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใช้จ่ำยทันทีในงบ
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเป็นจ ำนวน 10.56 ล้ำนบำท 

รำยกำร 2563 และ 2562 

อัตรำคิดลด      2.29 % ต่อป ี
3.5 - 5.5 % ต่อป ี
    8 - 25 % ต่อป ี

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต 
อัตรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนักงำน  
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14.  ทนุส ารองตามกฎหมาย 
  

บริษัทจัดสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำยครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว กำรจัดสรรทุนส ำรองดังกล่ำวเพื่อให้
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด ทุนส ำรองนี้จะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได้ 

 
15. เงินปนัผลจ่ายและค่าตอบแทนกรรมการ 
 

 เมื่อวันท่ี 2 เมษำยน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท ครั้งที่ 3/2563 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำง
กำลให้แก่ผู้ถือหุ้น จ ำนวน 160 ล้ำนหุ้น ในอัตรำหุ้นละ 1.58 บำท รวมเป็นเงิน 252.80 ล้ำนบำท โดยมีกำรจ่ำยเงินปันผล
ระหว่ำงกำลแล้วเมื่อวันท่ี 30 เมษำยน 2563 และเมื่อวันท่ี 6 สิงหำคม 2563 ท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ได้รับทรำบ
กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลที่ได้จ่ำยไปแล้วแก่ผู้ถือหุ้นและได้อนุมัติกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 จ ำนวนเงิน 
4.21 ล้ำนบำท และค่ำเบี้ยประชุมประจ ำปีตำมที่ก ำหนด 
 เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2562 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจ ำนวน 160 ล้ำนหุ้น 
ในอัตรำหุ้นละ 1.46 บำท รวมเป็นเงิน 233.60 ล้ำนบำท รวมทั้งกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นจ ำนวนเงิน 3.87 ล้ำนบำท 
และค่ำเบี้ยประชุมประจ ำปีตำมที่ก ำหนด โดยมีกำรจ่ำยเงินปันผลแล้ว เมื่อวันท่ี 29 พฤษภำคม 2562 

 
16. การจ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะค่าใช้จ่าย 
 

ค่ำใช้จำ่ย 
จ ำนวนเงิน (บำท) 

2563 2562 
ต้นทุนยำและเวชภัณฑใ์ช้ไป        371,048,260 428,872,715 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร  13,726,387 13,908,667 
ค่ำใช้จำ่ยพนักงำน 469,465,064 519,066,786 
ค่ำธรรมเนียมแพทย ์ 446,759,302 499,506,352 
ค่ำเส่ือมรำคำและคำ่ตัดจ ำหน่ำย 142,589,428 136,942,924 
หน้ีสูญ 850,883 - 
ค่ำใช้จำ่ยอื่น 172,745,735 177,242,004 

รวม 1,617,185,059   1,775,539,448 
 
17.  ภาษีเงนิได ้
 

ทำงด้ำนภำษีอำกรภำษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ค ำนวณจำก
ก ำไรทำงบัญชี ปรับปรุงด้วยรำยได้และรำยจ่ำยอื่นบำงรำยกำรท่ีได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้ หรือเป็นรำยจ่ำยที่ต้องห้ำมในกำร
ค ำนวณภำษีเงินได้ 

บริษัทค ำนวณภำษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2563 และ 2562 อัตรำร้อยละ 20 
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ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่รับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ประกอบด้วย 

(หน่วย : บำท) 
                        ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 2562 
ภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับปี 48,089,648 96,881,710 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชจีำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว   

และกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำว (2,254,374) (3,696,778) 
ค่ำใช้จำ่ยภำษีเงินได ้ 45,835,274 93,184,932 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สินทรัพย์/หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีประกอบด้วยผลแตกต่ำงชั่วครำว 

ดังต่อไปนี ้
(หน่วย : บำท) 

รำยกำร 2563 2562 
 
ผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

  

ขำดทุนท่ียงัไม่เกดิขึ้นจำกเงินลงทุนในกองทุนเปิด 9,830 12,916 
ขำดทุนท่ียงัไม่เกดิขึ้นจำกเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อคำ้ 967,629 953,750 
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญลูกหนี้กำรค้ำ 7,688,548 3,274,047 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 61,164,219 54,317,642 

รวม 69,830,226 58,558,355 
 
ผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

  

- รับรู้ในองค์ประกอบอืน่ของสว่นของผู้ถือหุ้น   
ผลก ำไรจำกกำรวดัมูลคำ่เงินลงทนุในหลักทรัพย ์   

ในควำมต้องกำรของตลำด/เผ่ือขำย (7,767,212) (8,458,165) 
รวม 62,063,014 50,100,190 

 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

  

ซึ่งค านวณจากอตัราภาษีเงนิได้ 20% 12,412,603 10,020,038 
 
18. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 
 

 บริษัทด ำเนินกิจกำรในส่วนงำนทำงธุรกิจ  คือ ธุรกิจกำรให้บริกำรรักษำพยำบำล และด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำง
ภูมิศำสตร์เดียว คือ ในประเทศไทย   ดังนั้นจึงไม่ได้แสดงข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนในงบกำรเงินน้ี 
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19. ภาระผูกพัน 
 

19.1 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริษัทมีภำระผูกพันจำกกำรออกหนังสือค้ ำประกันโดยธนำคำรพำณิชย์ ดังนี้ 
 

รำยกำร 
จ ำนวนเงิน (บำท) 

2563 2562 

หนังสือค้ ำประกันจำกธนำคำรพำณิชย์ 4,276,800 4,276,800 

 

19.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำบริกำร  
  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  บริษัทได้ท ำสัญญำบริกำรที่สำมำรถยกเลิกสัญญำได้ เมื่อฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดบอกกล่ำวให้

คู่สัญญำทรำบล่วงหน้ำ 30-60 วัน จ ำนวนเงิน 29.48 ล้ำนบำท 
 

19.3 ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน  
  ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563  บริษัทมีภำระผูกพันเกี่ยวกับปรับปรุงระบบและโครงกำรก่อสร้ำงเป็น 
         จ ำนวนเงิน 38.39 ล้ำนบำท 

 
20. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 
  บริษัทและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่ง

ประกอบด้วยเงินท่ีพนักงำนจ่ำยสะสมส่วนหนึ่งและบริษัทจ่ำยสมทบส่วนหนึ่ง บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน
ทิสโก้ จ ำกัด เพื่อบริหำรกองทุนดังกล่ำว กองทุนจะจ่ำยเงินให้พนักงำนในกรณีที่ออกจำกงำนตำมระเบียบกำรท่ีก ำหนด 

  เงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพในส่วนของบริษัทที่จ่ำยส ำหรับพนักงำน และได้บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มีจ ำนวน 4.49 ล้ำนบำท และ 4.47 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

 
21. การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงนิ 
 
  บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงิน ดังนี ้
  21.1 นโยบำยกำรบัญชี 
    นโยบำยกำรบัญชีได้เปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 3 

21.2 ควำมเส่ียงจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ 
  บริษัทอำจเกิดควำมเส่ียงจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ กรณีที่คู่สัญญำไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดใน

สัญญำ ซึ่งก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษัท 
  ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรกระจุกตัวของสินเชื่อ ซึ่งเกิดขึ้นจำกลูกหนี้กำรค้ำมีไม่มำก เนื่องจำกบริษัทมี

ลูกหนี้จ ำนวนมำกรำยและกระจำยอยู่ทั่วไป 
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ส ำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน รำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่ำวได้
หักส ำรองต่ำง ๆ เพื่อให้เป็นรำคำยุติธรรมโดยประมำณ โดยส ำรองดังกล่ำวถือเป็นมลูค่ำสูงสุดของควำมเส่ียงที่
จะเกิดจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ 

 
21.3 ควำมเส่ียงเกี่ยวกับอัตรำดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงิน 
  ควำมเส่ียงที่จะเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย ซึ่งอำจก่อให้เกิดผลเสียหำยแก่บริษัทใน

งวดปัจจุบันและงวดต่อ ๆ ไป บริษัทคำดว่ำจะสำมำรถบริหำรควำมเส่ียงที่อำจเกิดขึ้นได้ เนื่องจำกบริษัทได้มี
กำรวำงแผนและติดตำมสถำนกำรณ์อยู่ตลอดเวลำ 

21.4 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน 
  บริษัทใช้วิธีกำรและข้อสมมติฐำนดังต่อไปนี้ ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน 
  - สินทรัพย์ทำงกำรเงิน แสดงรำคำตำมบัญชี ซึ่งเท่ำกับมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณ 
  - หน้ีสินทำงกำรเงิน แสดงรำคำตำมบัญชี ซึ่งเท่ำกับมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณ 

 
22. การบริหารจัดการทนุ 
 

 วัตถุประสงค์ของบริษัทในกำรบริหำรจัดกำรทุนน้ัน บริษัทจะต้องจัดให้มีโครงสร้ำงทำงกำรเงินที่เหมำะสม และกำร
ด ำรงไว้ซึ่งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น 
 

23. การแพร่ระบาดของโรคตดิตอ่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 

 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ท ำให้เกิดกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสำหกรรมส่วนใหญ่ ฝ่ำยบริหำรของบริษัทได้ติดตำมสถำนกำรณ์ดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง และประเมินผลกระทบทำงกำรเงิน
เกี่ยวกับมูลค่ำของสินทรัพย์ ประมำณกำรหนี้สินและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึ้นอย่ำงสม่ ำเสมอ 

 
24. การอนุมัติงบการเงนิ 
 

 งบกำรเงินน้ีได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรของบริษัทแล้ว เมื่อวันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2564 
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สรุปสารสนเทศที่ส าคัญ 
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
   

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2524 ด าเนินกิจการเป็น
โรงพยาบาลเอกชนระดับตติยะภูมิ (Tertiary Care) ขนาด 208 เตียง ด้วยทุนจดทะเบียน 160 ล้านบาท จดทะเบียนเป็น
บริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี 2537 ให้บริการรักษาพยาบาลด้วยศูนย์เฉพาะทางกว่า 20 สาขา พร้อมทีมบุคลากร
ทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ ทันสมัยด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ ความพร้อมของศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพ (Wellness Center) ด้วยรถเอกซเรย์ระบบดิจิตอลแบบเคล่ือนที่ ให้บริการตรวจสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่ 
รถพยาบาลฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง  

 

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล ดังนี้ 

 ระบบคุณภาพมาตรฐานอาหารส าหรับผู้ป่วย GMP/HACCP ตั้งแต่ปี 2550 

 ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA&HPH : Hospital Accreditation ตั้งแต่ปี 2550 

 มาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15189 ตั้งแต่ปี 2550 

 ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล Joint Commission International(JCI) ตั้งแต่ปี 2554 

 ระบบคุณภาพโรงพยาบาลท่ีมีการออกแบบระบบงานเพื่อการดแูลผู้ป่วยที่มีคณุภาพ โดยอาศัยพื้นฐานทางวิชาการ 
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดี ได้รับ Good Practice of Endometriosis ของการดูแลผู้ป่วยโรคเยื่อ
บุมดลูกเจริญผิดที่(Endometriosis) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ตั้งแต่ปี 2553 

 มาตรฐานคุณภาพการจัดการดา้นพลังงาน  ISO 50001 : 2011 ตัง้แต่ปี 2556 

 มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทยีม จากคณะอนุกรรมการตรวจรับรอง 
มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทยีม 
 

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของโรงพยาบาลนนทเวช  
1. รางวัลเกียรตยิศโรงพยาบาลคุณภาพ Hospital Quality Award 2009, 2011, 2014 
      (Reward and Recognition for Highest Quality Hospital) โรงพยาบาลได้รับรางวัล Platinum 
       Award ด้านการรักษาพยาบาลทางการแพทย์และระบบบริการบริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล 
      แอสชัวร์รัน จ ากัด (เอไอเอ)  
2. รางวัลเกียรติยศการบริการ การประสานงาน และการให้บริการตรวจสุขภาพยอดเยี่ยม(AACP Best 

Customer Service Award 2008-2009, 2011 , AACP Most Admired Award 2013, Allianz Ayudhya 
Excellent Check Up Award 2013 , Allianz Ayudhya Most Admired Award) 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 2018 จาก บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต 

3. รางวัลเกียรติยศโรงพยาบาลดีเยี่ยมด้านมาตรฐานการรักษาพยาบาลและการบริการ Good 
Provider Award 2005-2007 3 ปีซ้อนจากบริษัทบูพาประกันสุขภาพ จ ากัด (BUPA) 

4. รางวัลยอดเยี่ยมดา้นความร่วมมือระหวา่งองค์กร (The Best of Network Co-Operation Award) ในโครงการ 
Muang Thai Life Assurance MODERN Hospital Award 2015 จาก บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต  
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5. รางวัลดีเด่นอันดับที่ 1 โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการลูกค้า 
(The Best of Customer Satisfaction Award) ในโครงการ “Muang Thai Life Assurance Hospital Award 
2016” 

6. เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์ประกาศให้เป็น  “โรงพยาบาลกลุ่มสีเขียว”( 
โรงพยาบาลที่คิดราคายาอย่างเป็นธรรมและสนับสนุนข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้พิจารณาประกอบการ
ตัดสินใจใช้บริการ 

             

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร  และเป้าหมายการด าเนนิธุรกิจของบริษทั ดงันี ้
  วิสัยทัศน(์ Vision ) 

เป็นโรงพยาบาลชั้นน า ทีใ่ห้บริการรักษาพยาบาลครอบคลุมทุกสาขาอยา่งมืออาชีพด้วย เทคโนโลยีที่
ทันสมัย เป็นท่ีพึงพอใจ และไว้วางใจของผู้รับบริการ  

พันธกิจ( Mission ) 
ให้บริการดา้นการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่

ทันสมัย โดยบุคลากรทางการแพทย์มืออาชีพและมีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล  
 

ค่านิยมองค์กร(Core Values) : “ CARES ” 
  C  :  Customer Centric               มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ 
  A  :  Accountability & Integrity     มุ่งเน้นรับผิดชอบในหน้าทีแ่ละปฏิบัติตามจริยธรรม 

  R  :  Result-oriented               มุ่งเน้นบรรลุเป้าหมายในการท างาน 
  E  :  Excellent Teamwork           มุ่งเน้นการท างานเป็นทีมและเคารพให้เกยีรติผู้อื่น 

  S  :  Safety                  มุ่งเน้นการยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย 
 

เป้าหมายและกลยทุธก์ารด าเนินธุรกิจ   
บริษัทฯ มีเปา้หมายขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งองค์กร โดยมี 6 กลยุทธ์ดังนี้ 

1. ด าเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้สว่นเสยี 
2. ด าเนินธุรกจิดว้ยการพัฒนาคณุภาพการรักษาพยาบาลและวิชาการอย่างต่อเนื่องโดยเทียบเคียง   
    ผลการรักษากับมาตรฐานสากล 
3. ด าเนินธุรกจิดว้ยความจรงิใจ ใส่ใจ ให้ใจ เข้าใจ ด้วยจิตวิญญาณแห่งวชิาชีพ 
4. ด าเนินธุรกจิโดยให้ความส าคญักับพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรอนัทรงคุณคา่ด้วยการดูแลและส่งเสริม    
    ให้ท างานอยา่งมีความสุข มีสขุภาพดี มีการเติบโตในหน้าที่อยา่งภาคภูมิใจ 
5. ด าเนินธุรกจิโดยใชคุ้ณธรรม และจิตวิญญาณเพื่อการดูแลผู้ป่วย โดยการฝึกสมาธิและเจริญสติ 
    รักษาจิต 
6. ด าเนินธุรกจิดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีการบริหารทรพัยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ และ 
    มีการจัดการส่ิงแวดล้อมที่ดใีนทุกกระบวนการท างาน 
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
 ปี2558 : ได้น านวัตกรรมเพื่อการผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้อง 3 มิติ "3D Full High Definition Laparoscopic 

Surgery"  ยกระดับการบริการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อเสริมศักยภาพการรักษาพยาบาลให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพอย่างครบวงจรภายใต้คุณภาพมาตรฐานระดับ
สากล  

 ปี2559 :  ได้รับการรับรอง HA Re-Accreditation ครั้งที่ 2 เมื่อเดือน สิงหาคม ที่ผ่านมา  ได้ร่วมลงนาม
ท าบันทึกข้อตกลงความรว่มมือทางวิชาการ (MOU) กับโรงพยาบาลราชวิถ ี  เพื่อร่วมมือทางวชิาการและ
การท าวิจัยทางการแพทย์  การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์  เพือ่ส่งเสริมใหก้ระบวนการรักษาพยาบาล
มีคุณภาพ  มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ป่วยและผู้รับบริการในอนาคต  

 ปี2560 : ได้รับการรับรอง Re-Accreditation JCI 5th Edition Standards  ในเดือนมถิุนายน และมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทยแ์ละการตรวจวินจิฉัยในสาขาต่างๆ เช่น พัฒนาศูนยเ์ทคโนโลยีผ่าตัดผ่าน
กล้อง อาทเิช่น ศูนย์กระดกูและข้อผ่าตัดซ่อมเอ็นหัวเขา่ผ่านกล้อง , ศูนย์สุขภาพสตรี ผ่าตัดผ่านกล้อง
ทางนรีเวช และศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง ผ่าตดัศัลยกรรมตกแต่งผ่านกล้อง  เน้นการรักษาแบบองค์รวม 
โดยส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพ  การป้องกันโรค การคดักรอง การรักษาโรคและฟื้นฟูสภาพร่างกายของ
ผู้ป่วยให้กลับคืนเป็นปกต ิ   ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯครบรอบ 36 ปี ได้จัดโครงการ “36 ดวงตา คนืชีวา ให้
ชีวิต” ร่วมกับจงัหวดันนทบุรี โดยใหก้ารรักษาผู้ป่วยต้อกระจกดว้ยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย รวมถึงการให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยตั้งแต่การผ่าตัดไปจนถึงการติดตามผลผู้ป่วย โดยไม่เสีย
ค่าใช้จา่ยเพื่อถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    

 ปี2561 :  บริษัทฯ ได้ขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน  โดยได้ด าเนินการตั้งส านกังานใน
เมืองย่างกุ้งประเทศพมา่เพื่อให้ค าปรึกษาและส่งผู้ป่วยมารกัษาที่โรงพยาบาล     
การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์  ในส่วนของการผ่าตัดโรงพยาบาลมุง่เน้นการผ่าตัดผ่านกล้องโดย
สาขาที่มุง่เน้นประกอบด้วย  สาขาทางนรีเวช กระดูกและข้อ  สมองและระบบประสาท  และศัลยกรรม  
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปว่ยได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการรักษาพยาบาล  พร้อมกันนี้ยังได้ลงทุนในเครื่องมือ
ทางการแพทย์เพือ่ช่วยใหก้ารฟ้ืนฟูร่างกายเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น  อาทเิช่น หุ่นยนตฝึ์กเดิน 
(GAIT ROBOT) และเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าส าหรับผู้ป่วยที่มีปัญหา  เป็นต้น 
 ในวาระครบรอบ 37 ปีโรงพยาบาลได้ร่วมบริจาคเงิน  37  บาทส าหรับทุกๆยอดค่า
รักษาพยาบาลตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป ตลอดเดือนกันยายน  เพื่อสมทบทุนบ ารุงสภากาชาดไทยรวม
เป็นเงินท้ังส้ิน 1.33 ล้านบาท  และได้จัดกจิกรรมโครงการ "แคใ่ห้ก็สุขใจ" (ร่วมบริจาคโลหิต) ประจ าป ี
2561   เพื่อใหเ้ป็นส่วนหนึ่งในการจัดหา และร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาต ิ
สภากาชาดไทย  จ านวน 49,050 มิลลิลิตร 

 ปี2562 :  บริษัทฯผ่านการรับรอง HA Re-Accreditation เป็นครั้งที่ 3 เมื่อเดือน ตุลาคม ที่ผ่านมา มีการ
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของแต่ละศูนย์การรักษาโดยการเพิ่มแพทยแ์ละเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
เพื่อให้ทันสมัยและช่วยให้การวินิจฉัยและการรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น  เช่นศูนย์หลอดเลือดครบ
วงจร  ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องในสาขาต่างๆทั้งทางนรีเวช  ศัลยกรรม และระบบประสาท  พร้อมกับการ
ขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ   
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 ในโอกาสครบรอบ  38 ปีของบริษัท  ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานมี
คุณธรรมและรู้จักการแบ่งปันโดยจัดให้มีการบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ "แค่ให้ก็สุขใจ" เพื่อจัดหา
โลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ตลอดปีตามเป้าหมาย  38,000 มิลลิลิตร แต่ด้วย
ความที่พนักงานมีจิตศรัทธาท าให้ได้จ านวนโลหิตที่ร่วมบริจาคถึง 51,750 มิลลิลิตร 

ในรอบปีที่ผ่านมามีกระแสเรื่องราคายาของโรงพยาบาลเอกชน  ทางกรมการค้าภายในได้ขอ
ความร่วมมือให้โรงพยาบาลแสดงราคาเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาข้อมูลราคายาและสามารถเปรียบเทียบ
ราคายากับโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆ  โดยผลสรุปจากการเปรียบเทียบราคายากับโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆ 
แสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลมีการคิดราคายาในราคาที่เหมาะสม  ท าให้โรงพยาบาลนนทเวชได้รับมอบ
เกียรติบัตร จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม ธรรมภิบาลสูง ราคา
และค่าบริการ โปร่งใส เป็นธรรม (Good Governance Hospital)   

 ปี2563 : ได้รับการรับรอง Re-Accreditation JCI 6th Edition Standards เป็นครั้งที่ 4 ในเดือน
พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยให้กระบวนการให้บริการมีความ
รวดเรว็  มีประสิทธิภาพ  และเพื่อบริหารความเส่ียงตา่งๆที่อาจเกิดขึ้นจากส่ือออนไลน์และระบบ
เครือข่ายของโรงพยาบาล  นอกจากนี้ยังได้ลงทุนในเครื่องมือแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการวินจิฉัยและ
การรักษาของศูนยก์ารรักษาต่างๆที่โรงพยาบาลมีความเชี่ยวชาญอาทิ ศูนย์หวัใจ  ศูนย์กระดูกและข้อ 
ศูนย์สุขภาพสตรี  และศูนย์ผ่าตดัผ่านกล้องในสาขาต่างๆ  เป็นตน้  นอกจากนีย้ังได้มกีารพัฒนาบุคลากร
ทางการแพทย์ทุกสหสาขาวชิาชพี ให้มีความรู้ ความสามารถ  เพื่อรองรับการให้บริการอยา่งมืออาชีพที่มี
คุณภาพท่ีดี     

 ในระหว่างปีท่ีผ่านมา  ประเทศไทยประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  
COVID 19 ซึ่งธุรกจิส่วนใหญ่ไดร้ับผลกระทบ  โรงพยาบาลก็ได้รบัผลกระทบเช่นกันเนื่องจากประชาชนมี
ความตื่นตระหนก  หวาดกลัวจากสถานการณ์ดังกลา่ว ส่ิงที่โรงพยาบาลได้ด าเนินการ เพือ่ช่วยให้
ประชาชนลดความวิตก  คือการให้ความรู้ วิธกีารป้องกันเพื่อลดความเส่ียงที่อาจจะเกิดการตดิเชือ้  โดย
รณรงค์วิธกีารล้างมือและการสวมหน้ากากอนามัยที่ถกูต้อง  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน
บริจาคโลหิตอยา่งต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ "แค่ให้ก็สุขใจ" เพื่อจัดหาโลหิตให้กับศูนย์บรกิารโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย ตลอดปีตามเป้าหมาย  39,000 มิลลิลิตร แต่ดว้ยความที่พนักงานมจีิตศรัทธา
ท าให้ได้จ านวนโลหิตที่ร่วมบริจาคถึง 47,700 มิลลิลิตร   

 

1.3 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษัท 
  - ไม่มี –  
 

1.4  ความสัมพันธก์ับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุน้ใหญ่ 
  - ไม่ม ี– 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท   โรงพยาบาลนนทเวช   จ ากัด  (มหาชน)     ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของจังหวัดนนทบุรี 
ได้เปิดด าเนินการเมื่อ วันท่ี  3  กันยายน  2524  โดยมีส านกังานใหญต่ั้งอยู่ที ่      เลขที่  432 ถนนงามวงศ์วาน    ต าบล
บางเขน    อ าเภอเมืองนนทบุร ี    จังหวัดนนทบุรี   11000    โทรศัพท์     0-2596-7888   โทรสาร 0-2589-8753 
www.nonthavej.co.th เป็นโรงพยาบาลระดับตติยะภมู ิ ตั้งอยูบ่นเนื้อท่ี 4 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา  ให้บริการด้านการ
รักษาพยาบาล โดยเปิดบริการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน (In Patient) และ ผู้ป่วยนอก (Out Patient) ตลอดถงึผู้ป่วยฉุกเฉิน 
พร้อมด้วยบรกิารรถพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง  นอกจากนี้ยงัให้บริการตรวจสุขภาพท้ังในและนอกสถานท่ี โดยทีมแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในทุกสาขาและทีมงานท่ีมีความช านาญ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์การรักษาพยาบาลท่ีทันสมัยมี
ประสิทธิภาพสูง ปัจจุบันมีเตียงส าหรับผู้ป่วยใน 188   เตียง (จดทะเบยีน  208  เตียง)  ห้องตรวจผู้ป่วยนอก 90 ห้อง 
สามารถให้บริการผู้ป่วยนอกได้ประมาณ 2,200 รายต่อวัน  ได้ขยายเวลาให้บริการคลินกิผู้ป่วยนอก  จนถึงเวลา  24.00 น. 
  
 โครงสร้างรายได้จ าแนกตามประเภทผู้ป่วย                     
           (หน่วย : ล้านบาท ) 

ประเภทผู้ป่วย 2563 2562 2561 
 มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 
ผู้ป่วยนอก 1,109.04 59.01 1,259.67 55.83 1,200.38 54.63 
ผู้ป่วยใน 767.25 40.89 996.69 44.17 997.15 45.37 
รวม 1,876.29 100.00 2,256.36 100.00 2,197.53 100.00 
การให้บริการรักษาพยาบาลเพิ่ม(ลด) -380.07 -16.84 58.83 2.68 143.64 6.99 
             
  โครงสร้างรายได้จ าแนกตามประเภทการให้บรกิาร           
                  (หน่วย : ล้านบาท) 
ประเภทการให้บรกิาร 2563 2562 2561 
 รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

ค่ายาและเวชภัณฑ ์ 546.30 29.11 659.03 29.21 651.74 29.66 

ค่าธรรมเนียมแพทย ์ 460.04 24.52 513.52 22.76 491.19 22.35 
ค่าห้องและบริการ 206.33 11.00 267.99 11.88 273.55 12.45 
ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์แพทย ์ 233.24 12.43 263.14 11.66 251.51 11.45 
ค่าตรวจวินิจฉยั 328.37 17.50 387.63 17.18 377.63 17.19 
อื่น ๆ 102.01 5.44 165.06 7.32 151.91 6.90 
รวมทั้งสิน้ 1,876.29 100.00 2,256.36 100.00 2,197.53 100.00 

 

 
 
 
 
 

http://www.nonthavej.co.th/
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ       
   โรงพยาบาลนนทเวช เป็นโรงพยาบาลระดับตติยะภูมิ ขนาด 208 เตียง ให้บริการรักษา 
พยาบาลแบบสหสาขาวชิาชีพ ครบทุกสาขา  โดยคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญ  และมากดว้ย
ประสบการณ์   พร้อมทั้งอุปกรณท์างการแพทย์ที่ทันสมัยครบวงจร   เปิดให้บริการท้ังผู้ปว่ยนอกผูป้่วยในตลอด 24 
ชั่วโมง   โดยมีการจัดตั้งศูนย์การแพทย์เฉพาะทางและคลินิกรักษาโรคเฉพาะทางระบบ ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค   
และบริการหลักต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

2.1.1 ผู้ป่วยนอก มีห้องตรวจ จ านวน 90 ห้อง ประกอบด้วย ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง จ านวน 24 ศูนย ์
แผนกเฉพาะทาง 5 แผนก  ดังนี้ 

24 ศูนย์การแพทย์ และ 5 แผนกเฉพาะทาง 

 ศูนย์เทคโนโลยีผ่าตดัแผลเล็ก (MIS)  ศูนย์กระดกูและข้อ 

 ศูนย์นรีเวช  ศูนย์เด็กและวยัรุ่น 

 ศูนย์มะเร็ง  ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ 

 ศูนย์รักษ์เตา้นม  ศูนย์หัวใจ 

 ศูนย์ผ่าตดัผ่านกล้องทางนรีเวชและมะเรง็ทางนรีเวช  ศูนย์เบาหวาน 

 ศูนย์รักษามะเร็งทางนรีเวช  ศูนย์สมองและระบบประสาท 

 ศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม  ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย 

 ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ  แผนกตา หู คอ จมูก 

 ศูนย์ระบบทางเดินหายใจ  ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ 

 ศูนย์ฉุกเฉินหลอดเลือดสมองและหัวใจ  ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง 

 ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ  แผนกอายุรกรรม 

 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบ าบัด  แผนกโรคไต 

 ศูนย์โรคผิดปกตกิารหลับ  แผนกสุขภาพใจ 

 ศูนย์ฉุกเฉิน  แผนกควบคมุน้ าหนัก 

 ศูนย์ครรภ์คุณภาพ  

2.1.2 ผู้ป่วยใน ประกอบดว้ยห้องพักประเภทต่างๆ ดังนี้ 

 ห้องคลอด  ห้องทารกแรกเกดิ 

 ห้องเดีย่ว  ห้องคู ่

 ห้อง Deluxe  ห้อง VIP 
2.1.3  บริการสนับสนุนต่างๆ ดงันี ้

 แผนก ไอซียู และซีซีย ู  แผนกห้องผ่าตดั 

 แผนกไตเทียม  แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 

 แผนกโภชนาการ/โภชนบ าบัด  นนทเวชสหคลินิก 

 บริการตรวจสุขภาพนอกสถานท่ี  บริการรถพยาบาล รับ – ส่ง ผู้ป่วยตลอด 24ชม. 
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2.2 การตลาดและการแข่งขนั    
2.2.1 นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลิตภัณฑห์รือบรกิาร 

                   2.2.1.1 กลยุทธท์างการตลาด 
           (1) นโยบายการตลาด   

เน้นการตลาดเชิงรุกไปพร้อมๆกับการสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ท้ัง
กลุ่มลูกค้าทั่วไปและลูกค้าที่เป็นบริษัทฯ  การรักษาลูกค้าเก่าโดยการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) เฉพาะกลุ่มและ
รายบุคคลเพิ่มมากขึ้น โดยผ่านการจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ เพื่อส่งเสริมการตลาดทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนการผลิต
ส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ เพื่อเป็นการส่ือสารและให้ข้อมูลรวมทั้งการใช้ส่ือดิจิตอล(Digital) นอกจากนี้   โรงพยาบาลยังให้
ความส าคัญกับการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ( Holistic Health Promotion ) เป็นการช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้บริษัทมีการพัฒนาคุณภาพการบริการทั้งด้านเทคโนโลยี และการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องให้เทียบเท่า
โรงพยาบาลเอกชนชั้นน า ในการเข้าสู่มาตรฐานการให้บริการระดับสากล เพื่อขยายตลาดให้ครอบคลุมทั้งตลาดในประเทศ
และต่างประเทศ  

(2) นโยบายดา้นพัฒนาคุณภาพการรักษา  
ยึดถือจดุประสงคเ์พื่อพัฒนาศูนย์การแพทยเ์ฉพาะทาง   ( Excellent Center)   เน้นการสรรหาและพัฒนา

บุคลากรผู้เชี่ยวชาญการรักษาเฉพาะทางในแต่ละสาขา  น าเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงมา
ให้บรกิาร โดยทีมบคุลากรทางการแพทย์ที่มีความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์  

   (3) นโยบายพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
    มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และปรับปรุงกระบวนการให้บริการผู้ป่วย  สนับสนุนการใหบ้ริการตาม
มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง   โดยการสร้างความพงึพอใจใหก้ับลูกค้าสูงสุดด้วยบริการท่ีสะดวกและรวดเร็ว โดยการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเสริมการให้บริการ 

                   2.2.1.2 การจัดจ าหนา่ยและช่องทางการจ าหน่าย 
ด้วยประสบการณก์วา่ 39 ปีท าใหโ้รงพยาบาลมคีวามเชื่อมัน่ในกลุ่มพันธมติรธุรกิจกว่า 1,000 แหง่ โดยได้รับการ

ยอมรับจากบรษิัทต่างๆ เชน่ บรษิทัประกันชัน้น า รวมทัง้บริษัทคู่สัญญาลูกคา้ชั้นน าระดับประเทศและตา่งประเทศที่ด าเนินงานใน
ประเทศไทย จากอตุสาหกรรมตา่งๆ เช่น อตุสาหกรรมพลังงาน อตุสาหกรรมอเิลคทรอนคิส์ อตุสาหกรรมยานยนต์ อตุสาหกรรมการ
บิน และอตุสาหกรรมเครือ่งดืม่ เปน็ต้น   

โรงพยาบาลไดเ้พิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายอยา่งต่อเนื่อง รวมทั้งเพิ่มขดีความสามารถในการยอมรับกลุ่ม
ลูกค้าให้หลากหลายมากขึ้น  

 
โรงพยาบาลมีสัดสว่นของการให้บริการ  ดังนี ้
  สัดส่วนการให้บริการแก่ลกูค้าแต่ละประเภท 

           (หน่วย : ล้านบาท) 
 2563 % 2562 % 2561 % 

รายได้จากบริษัทที่ท าสัญญากับทาง
โรงพยาบาล 764.21 40.73 908.68 40.27 861.62 39.21 
รายได้จากลูกคา้ทั่วไป 1,112.08 59.27 1,347.68 59.73 1,335.91 60.79 
รายได้รวม 1,876.29 100.00 2,256.36 100.00 2,197.53 100.00 
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2.2.1.3 ลักษณะลกูค้า 
 จ าแนกเป็น   2   ประเภท ดังนี ้
 

1.ลูกค้าทัว่ไป 
 

คือ กลุ่มลูกคา้ที่เขา้มารับบริการรักษาพยาบาล หรือ
ตรวจสุขภาพโดยรับผิดชอบคา่ใชจ้่ายด้วยตนเองทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

2.ลูกค้าที่มีสัญญาให้บรกิาร 
2.1  ลูกค้าบริษัทคู่สัญญา 
 

 
คือ กลุ่มลูกคา้ที่มีสัญญาตรวจสขุภาพพนักงานหรือ
สัญญารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาล   

2.2  ลูกค้าบริษัทประกัน คือ กลุ่มลูกคา้ซึ่งท าสัญญาในรูปแบบประกันสุขภาพ
หรือประกันชีวิต  กับบริษัทประกนัชีวิตโดยค่าใชจ้่าย
บริษัทประกันฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบให้ตามเงื่อนไขแห่ง
สัญญาซึ่งผู้เอาประกันได้ท าไว้กบับริษัทประกัน 

 

2.2.2 สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

        2.2.2.1 โครงสร้างอุตสาหกรรมธุรกิจการแพทย ์
ปัจจุบันประชาชนมคีวามรู้ความเข้าใจ ให้ความส าคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพและการสร้างคุณภาพชีวิตที่

ดี  ให้ความส าคัญในเชงิป้องกนัดูแลรักษาสุขภาพเพิ่มขึ้น นอกจากการรักษาพยาบาลเมือ่เจ็บป่วย ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการ
โรงพยาบาลเพิม่สูงขึ้น 

        2.2.2.2 สถานภาพในการแข่งขัน 
 ธุรกิจโรงพยาบาลมกีารแขง่ขันสูง ประสบการณ์ในการให้บริการมีผลกับความน่าเชื่อถือของโรงพยาบาล ใน
ปัจจุบันการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐมกีารพัฒนาบริการเทียบเท่ากับบริการของโรงพยาบาลเอกชน ท าให้โรงพยาบาล
ต้องเผชญิกับคู่แขง่ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและโรงพยาบาลเอกชน  

โรงพยาบาลนทเวชมีแนวทางในการบริหารจดัการเพื่อเสริมสร้างข้อได้เปรียบและรองรับสภาวะการ 
แข่งขันสูงของอุตสาหกรรมและความต้องการท่ีเปล่ียนแปลงของลกูค้าดังนี้ 

  (1) มุ่งส่งเสริมการเป็นโรงพยาบาลครอบครัวชั้นน าทั้งด้านภาพลักษณ ์และบริการ เนื่องจาก บริษัทเปิด
ให้บริการมากว่า 39 ปี เป็นที่รู้จักกลุ่มลูกค้า มีฐานลูกค้าครอบคลุมทุกชว่งอายุ    

  (2) มุ่งพฒันาการรักษาในโรคที่มลัีกษณะเฉพาะทางและซับซ้อนมากยิง่ขึ้น และต่อยอดการรับรอง
คุณภาพรายโรค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น มาตรฐาน JCI และ HA รายโรค รวมทั้งน าเทคโนโลยีทางการ
รักษาพยาบาลที่ทันสมัยมาเพื่อเพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาล 

        (3) มุ่งพฒันาคุณภาพอย่างต่อเนือ่ง โดยการรักษาระดับคุณภาพมาตรฐานสากล (JCI ) และมาตรฐาน
คุณภาพระดับประเทศ (HA)  รวมทั้งมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ (ISO 15189 :2012)  มาตรฐานระบบคุณภาพอาหาร
ส าหรับผู้ป่วย  HACCP/GMP และมาตรฐานคณุภาพบริการทางการแพทย์ที่เป็นแบบอยา่งทีด่ี (Good Practice) 
  (4) ขยายพื้นท่ีการให้บริการเนื่องจากท าเลที่ตัง้ของบรษิัท ตั้งอยู่บนถนนงามวงศ์วาน ซึง่เป็นศูนยก์ลาง
ของชุมชน มีอัตราการเติบโตของชุมชนและท่ีอยูอ่าศยัในพ้ืนท่ีใกลสู้ง ติดห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ใกล้กับสถานท่ีราชการ  
รัฐวิสาหกจิขนาดใหญ่   
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           (5) มีการบริหารความเส่ียงด้านทรัพยากรบุคคล ท าให้สามารถวางแผนทรัพยากรเพื่อรองรับการ 
เติบโต และการโยกย้ายบุคลากรทางสายวิชาชีพ ท าให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ และมีปริมาณเพียงพอต่อการขยายตัวและ
ให้บริการ 
 

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการ 
    การจัดให้ได้มาซึง่ผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจ าหน่าย ประกอบด้วยปัจจัยที่ส าคัญ  2   ประการ คือ 
 2.3.1 การจัดหาทีมแพทย์และพยาบาล ที่มีความเชีย่วชาญในแต่ละสาขาของโรค เพื่อสามารถให้บริการ

แก่ผู้ป่วยได้อยา่งทัว่ถงึ  แพทย์และพยาบาลทุกท่านล้วนมีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านการคดัเลือกจากองค์กร
แพทย์ 

ก าลังการให้บริการและปริมาณการให้บริการที่เกดิขึน้ 
 

 2563 2562 2561 

ก าลังการให้บริการ     
ผู้ป่วยใน (188 เตยีง)  68,620 68,620 73,000 
ผู้ป่วยนอก (2,200 คนต่อวัน)  803,000 803,000 803,000 

 
 2563 2562 2561 

ปริมาณการให้บริการที่เกดิขึน้    
ผู้ป่วยใน (เตยีง) 31,917 45,745 48,240 
ผู้ป่วยนอก (คน) 514,881 621,133 620,547 

 
 2563 2562 2561 

การใช้ก าลังการให้บรกิารผู้ป่วยใน    
ผู้ป่วยใน (%) 46.51 66.66 66.08 
ผู้ป่วยนอก (%) 64.12 77.35 77.28 

    
     2.3.2 การจดัหาวัตถุดิบและผู้จ าหนา่ยวัตถุดิบ(Suppliers) 
  2.3.2.1 วตัถุดิบได้แก่ ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลืองตา่งๆ ท่ีใชใ้นการรักษาพยาบาล 
         (หน่วย : ล้านบาท) 

 2563 2562 2561 

การส่ังซื้อภายในประเทศ 432.23 499.95 487.77 
การส่ังซื้อภายนอกประเทศ - - - 

รวม 432.23 499.95 487.77 
     
     การส่ังซื้อวัตถุดิบ จ าพวก ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ที่ใชใ้นการรักษาพยาบาล เป็นการส่ังซื้อจาก

ผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายภายในประเทศทั้งส้ิน โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาการน าเข้ามาใช้ในโรงพยาบาล  
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   2.3.2.2 การก าจัดวัตถุดิบที่ใช้แล้ว 
  บริษัทฯ มีการคัดแยกวัตถุดิบที่ใช้แล้ว เป็นประเภทขยะrecycle ขยะทั่วไป และขยะอันตราย ซึ่งขยะอันตรายจะ

จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ ขยะติดเชื้อ ขยะสารเคมี ขยะมีคม  โดยส านักงานเทศบาลนนทบุรีเข้ามารับขยะทั่วไปและขยะอันตรายทุก
วัน เพื่อน าไปก าจัดท าลาย ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการวัตถุดิบที่ใช้แล้วมีความปลอดภัยต่อชุมชนและรักษาส่ิงแวดล้อม 

 
     สถิติจ านวนน้ าหนักขยะในแต่ละปี ดังนี้ 

ล าดับ รายการ ปี 63 ปี 62 ปี 61 

1 ขยะทั่วไป (กก.) 268,661 259,421 281,273 

2 ขยะอันตราย (กก.) 116,259 144,695 125,669 

จ านวนน้ าหนักรวม (กก.) 384,920 404,116 406,942 

จ านวนผู้ป่วยนอก (ราย) 514,881 621,133 620,547 

สัดส่วนจ านวนน้ าหนกัขยะตอ่จ านวนผู้ป่วย(กก./ราย) 0.75 0.65 0.66 
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3.  ปัจจัยความเสี่ยง  

3.1 ปัจจัยความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk) 
ปัจจัยความเสี่ยงในการแข่งขนัการประกอบธุรกิจ  
ธุรกิจโรงพยาบาลและการให้บริการทางการแพทยม์ีการแข่งขันสูงทั้งจากภาครฐัและภาคเอกชน 

ทุกแห่งตา่งพฒันาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเส่ียงในการแขง่ขัน บริษัทฯ จึงมีนโยบายคงไวซ้ึ่งความเป็น
โรงพยาบาลชั้นน าที่มคีุณภาพการให้บริการดเียี่ยม โดยเขม้งวดกับระบบการรักษาพยาบาล น าระบบคุณภาพมาตรฐาน
โรงพยาบาล   Hospital Accreditation (HA), ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล Joint Commission International 
Accreditation (USA), มาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 15189, ระบบคุณภาพอาหาร  ระดับสากล  GMP/HACCP 
และมาตรฐานวิชาชีพตา่งๆ ทางการแพทย์มาใช้อยา่งต่อเนื่อง   จัดหาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการให้บริการ   พฒันาบุคลากรทางการแพทย์ใหม้คีวามรู้  ความสามารถและพฒันาการให้บริการท่ีเป็นเลิศ 
(Excellent Services )  เพื่อสร้างความประทับใจและความพงึพอใจอยา่งสูงสุดให้ผู้รับบริการ 
 

3.2 ปัจจัยความเสี่ยงด้านปฏิบตัิงานของหน่วยงาน ( Operation Risk ) 
ปัจจัยความเสี่ยงด้านบุคลากรทางการแพทย์  

  ความรู้ความสามารถและความเพียงพอ ของบคุลากรทางการแพทย์ในสาขาวชิาชีพต่างๆ มีความ 
ส าคัญต่อคุณภาพของการให้บริการรักษาพยาบาลอยา่งยิ่ง บริษทัฯจึงให้ความส าคัญในการสรรหา  พัฒนาและธ ารงรักษา
บุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถและมีผลการปฏิบัติงานดี   จึงมกีารปรับปรุงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล โดย 

         1.พัฒนากระบวนการสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติ    มีความรู้    ความสามารถ   ให้เพียงพอกับความ
ต้องการในแต่ละต าแหน่งงาน   

      2.พัฒนาการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ    
                      3.พัฒนาเส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพต่างๆ  
                              4. พัฒนาด้านแรงงานสัมพันธ์   เพื่อสร้างความผูกพนัและความผาสุกให้กับพนักงานขององค์กร   
   

3.3 ปัจจัยความเสี่ยงด้าน IT ( IT Risk ) 
จัดท าแผนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (IT Infrastructure) , ด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ,  

ด้านการละเมดิลิขสิทธิ์ รวมทั้งการพัฒนาระบบ HIS เพื่อให้เกดิความเสถียรภาพของการใช้งานในระบบ 
 

3.4 ปัจจัยความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย 
ปัจจัยความเสี่ยงจากการเกดิข้อพพิาททางกฎหมาย 
การประกอบธุรกิจโรงพยาบาลมีความเส่ียงที่ส าคัญคือการถูกฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย เพื่อเป็นการป้องกัน

ความเส่ียงดังกล่าว บริษัทฯได้จัดให้มีระบบการบริหารความเส่ียงในการรักษาพยาบาล  โดยน า 
ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล ต่างๆอาทิ ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI จากสถาบัน Joint Commission 
International Accreditation (USA) ,ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA :  Hospital  Accreditation  และมาตรฐาน
คุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 15189  มาบังคับใช้และถือเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินการที่เกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลมีคุณภาพ ความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐาน จะช่วยให้บริษัทฯบริหารความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นได้เป็น
อย่างดี  
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4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ  
                      บริษัทมีสินทรัพย์รวมสุทธิ  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2563  จ านวน  2,511.45 ล้านบาท ถือเป็นสินทรัพยถ์าวร
ที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจทัง้ส้ินจ านวน  1,273.85  ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ  50.72  ของสินทรัพย์รวม  โดยมีรายละเอียด 
สินทรัพย์ถาวรหลักที่บริษัทใชใ้นการประกอบธุรกจิ  ดังนี ้
 

(1) ที่ดิน มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 575.21 ล้านบาท ประกอบด้วย 
                     

ประเภท/ 
ลักษณะทรัพย์สิน 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

มูลค่า 
 (ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1.ที่ดิน  5 แปลง 
รวมเนื้อท่ี 4 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา 
ที่ตั้ง 432 ถนนงามวงศว์าน ต าบลบางเขน 
อ าเภอเมือง จงัหวัดนนทบุร ี

บริษัทเป็นเจ้าของ 7.87 ลบ. ค้ าประกันเงินกู้ระยะยาว 
วงเงิน 400 ล้านบาท กับ 
สถาบันการเงินแห่งหน่ึง
(ปัจจุบัน  ไม่มเีงินกู)้        สาขาปากเกรด็ 

2.ทีด่ิน  3 แปลง 
รวมเนื้อท่ี 3 งาน 29.7 ตารางวา 
ที่ตั้ง 432 ถนนงามวงศว์าน ต าบลบางเขน 
อ าเภอเมือง จงัหวัดนนทบุร ี

บริษัทเป็นเจ้าของ 12.96 ลบ. ไม่มีภาระผูกพัน        สาขาปากเกรด็ 

3.ที่ดิน  5 แปลง 
รวมเนื้อท่ี 7 ไร่ 2 งาน 38 ตารางวา 
ที่ตั้ง 530 ถนนรัตนาธิเบศร์  
ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง  
จังหวดันนทบุรี 

บริษัทเป็นเจ้าของ 197.47 ลบ. ไม่มีภาระผูกพัน        สาขาปากเกรด็ 

4.ที่ดิน  4 แปลง 
รวมเนื้อท่ี 4 ไร่ 1 งาน 33.7 ตารางวา 
ที่ตั้ง 432 ถนนงามวงศว์าน ต าบลบางเขน 
อ าเภอเมือง จงัหวัดนนทบุร ี

บริษัทเป็นเจ้าของ 356.91 ลบ. ไม่มีภาระผูกพัน 

    
 (2) อาคารและส่ิงปลูกสร้างโรงพยาบาล ประกอบด้วย อาคาร 6 ชั้นและอาคาร 16 ชั้น มีมูลค่าสุทธิหลังหัก 
ค่าเส่ือมราคาสะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เทา่กับ 284.78 ล้านบาท  
 (3)  เครื่องมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย์ มีมูลคา่สุทธิหลังหัก คา่เส่ือมราคาสะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2563 เท่ากับ 252.02 ล้านบาท  
 (4)   สินทรัพย์ถาวรอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุ  มีมูลค่าน้อยกวา่ร้อยละ 10 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท 
มูลค่าสินทรัพย์ถาวรอื่นๆสุทธ ิณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 161.83 ล้านบาท 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย  
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ซึง่อาจก่อใหเ้กิดผลเสียหายต่อบริษัทฯ เกินกว่า
ร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฏหมายอื่นใดที่อาจก่อให้เกดิผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจอย่างมี
นัยส าคัญ 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 
     

6.1 บริษัท 
ชื่อบริษทั บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากดั (มหาชน) 
ชื่อสถานทีท่ าการ               โรงพยาบาลนนทเวช 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ให้บริการการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วย

ใน  ตลอด 24 ชั่วโมง 
ที่ตั้งส านกังานใหญ ่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวัดนนทบุร ี
ที่ตั้งสาขา 530 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบุร ี 
                 จังหวดันนทบุร ี
เลขทะเบียนบริษทั  0107536001087 
Home Page   www.nonthavej.co.th 
E-Mail    nonthavej@nonthavej.co.th 
โทรศัพท ์   0-2596-7888 (อัตโนมัติ 200 หมายเลข) 
โทรสาร    0-2589-8753 
จ านวนและชนิดของหุ้นที่จ าหน่าย  หุ้นสามัญจ านวน 160 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ  1  บาทและเรยีกช าระแล้ว       
   เต็มมูลค่า 
 

6.2 จ านวนและชนดิของหุน้ทีจ่ าหนา่ยได้แล้วทั้งหมดของนติิบุคคลทีบ่ริษัทถือหุน้ ตั้งแต ่
ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายได้แลว้ทัง้หมดของนิตบิุคคลนัน้ 

- ไม่มี – 

 
6.3  บุคคลอ้างองิอืน่ ๆ 

 นายทะเบียนหลักทรัพย ์
 ชื่อส านักงาน  :  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 ที่ตั้ง   :  เลขที่ 93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

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

 ที่ตั้ง   :  เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400   
 โทรศัพท ์   :  0-2009-9000  
 โทรสาร   :  0-2009-9991 

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

 ผู้สอบบัญช ี
 ชื่อส านักงาน  :  บริษัท  ส านักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์  จ ากดั 

ที่ตั้ง   :  518/3 อาคารภาณุนี ชั้น 7  
             ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 
 โทรศัพท์ / โทรสาร   :  0-2252-2860 , 0-2255-2518 , 0-2254-8386-7 
 
 ที่ปรึกษากฎหมาย 
 ชื่อส านักงาน  :  ส านักงานกฎหมายฟาร์อีสฑ์  (ประเทศไทย)  จ ากัด 

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

ชื่อส านักงาน  :  ส านักงานกฎหมายธรรมโชต ิ
ที่ตั้ง   :  6 ซ.นนทบุรี 24/2 ถนนสนามบนิน้ า 

            ต าบลท่าทราย  อ าเภอเมือง จงัหวัดนนทบุรี  11000 
 โทรศัพท ์   :  0-81815-5160 
 โทรสาร   :  0-2526-6697 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.set.or.th/
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
             7.1 จ านวนทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้ว 
                       บริษัทมีทุนจดทะเบียน  160   ล้านบาท    เรียกช าระแล้วครบท้ังจ านวน   160   ล้านบาท เป็น หุ้นสามญั 
160  ล้านหุ้น  มูลค่าหุ้นละ  1  บาท   

 

7.2 ผู้ถือหุน้ 
 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ ่

               (ก) รายชื่อผู้ถอืหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย 
  

                               ชื่อ – สกุล จ านวนหุ้น % ของจ านวนหุน้
ทั้งหมด 

1. นางสาวประพิชญา  พรมมาส    73,486,800      45.929 

2. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก 39,151,514 24.469 

3. นายภาโณตม์                  พรมมาส  11,430,000 7.144 

4. นายพรมพันธ ์ พรมมาส 9,670,000 6.044 

5. นางปัทมา              พรมมาส 6,040,000 3.775 

6. นายสราวฒุิ   สนธิแก้ว 1,332,000 0.833 

7. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 1,258,000 0.786 

8. นางสาวฐิตยิา                  ปราสาททองโอสถ 1,000,000 0.625 

9. นายคตมิันต ์ สนธิแก้ว 1,000,000 0.625 

10. นายจรูญ ไชยโรจน์ 700,000 0.438 
 รวมทั้งสิน้ 145,068,314 90.668 

               

ที่มา : บริษัท ศูนย์รบัฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 

              (ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการด าเนนิงานของบริษัท
อย่างมีนัยส าคัญ 

 - ไม่มี - 
    
 7.3 การออกหลักทรัพย์อืน่ 
 - ไม่มี - 
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 7.4   นโยบายการจ่ายเงนิปนัผล 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิของปีนั้น ๆ 
สถิติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี ดังนี ้

 
หมายเหตุ :  มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ

ด าเนินงาน 

ก าไรสุทธิ/หุ้น

(บาท/หุ้น) 

ร้อยละของก าไร

สุทธิที่จ่าย 

จ่ายเงินปันผล/หุ้น

(บาท/หุ้น) 

วันท่ีจ่ายเงินปันผล 

2563 เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2562 2.63 60.11 1.58 30 เมษายน  2563 

2562 เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2561 2.42 60.39 1.46 29 พฤษภาคม 2562 

2561 เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2560 2.21 60.10 1.33 25 พฤษภาคม 2561 
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8. โครงสร้างการจัดการ  

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  คณะกรรมการบรรษทัภิบาล  และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดยมีแผนผังองค์กรของบรษิัท 
ณ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี ้

โครงสร้างบรรษัทภิบาลของบริษัท   
 

 
 

                                                                                                                            แต่งตั้ง ถอดถอน และก าหนดค่าตอบแทน                                             
                                                                                        

สร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าในระยะยาว 

. 
 
 
 

         แต่งตั้ง ถอดถอน และก ากับดูแล 
     
                    รายงานผลการด าเนินงาน 

 
 
                                                         

 
                                                                                                              

  
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           ให้ความเป็นธรรม และสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

 
 
 

คณะกรรมการ 
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน  

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
 

รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
(สายงานแพทยแ์ละการแพทย์) 

 

รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล                                   
(สายงานบริหาร) 

 

ผู้อ านวยการฝา่ยบัญชี การเงิน 
และนักลงทุนสัมพันธ์ 

 

ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และบริหารความเส่ียง  
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8.1 คณะกรรมการบริษทั 

ปัจจุบันคณะกรรมการของ บริษทั โรงพยาบาลนนทเวช  จ ากัด (มหาชน)  มีจ านวน  7  คน แบ่งเป็น 
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร        4 คน  
กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร  3 คน  โดยมีกรรมการอิสระ 3 คน  
ณ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ มีรายนามดงัต่อไปนี้ 

รายชื่อ 
ต าแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ และ           
กรรมการชุดย่อย ณ 31 ธันวาคม 2563 

วันจดทะเบียนแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการของบริษทัฯ 

กรรมการที่เปน็ผู้บริหาร    
1. ดร.กมเลศน์  สันติเวชชกุล  กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร / 

ประธานกรรมการ /  
กรรมการ บรรษัทภิบาลและบริหารความ
เส่ียง  

29 กันยายน 2536 
19 กุมภาพันธ์ 2563 
10 สิงหาคม 2563 

2. นางพร้อมพรรณ  ศิริพัฒน ์ กรรมการ กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร /  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

29 กันยายน 2536 

3. นพ.สราวุฒิ  สนธิแก้ว  กรรมการ กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร /   
กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน /             
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความ
เส่ียง   

29 กันยายน 2536 
 
 

10 สิงหาคม 2563 

4. นพ.ปิยะศิลป ์ จันทร์ภู่ กรรมการ กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร  / 
กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน   

30 เมษายน 2562 
22 ธันวาคม 2563 

 
กรรมการที่ไม่เปน็ผู้บริหาร    
5. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล  กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  29 เมษายน 2552 
6. ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ / 

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
และบริหารความเส่ียง / 
กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน                     

  6 สิงหาคม 2563 
10 สิงหาคม 2563 

 
22 ธันวาคม 2563 

7. นพ.ไพบูลย์ สมานโสตถิวงศ ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 17  กรกฎาคม 2562 
 

 

เมื่อวันท่ี  6 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ได้แต่งตัง้กรรมการใหม่ 1  คน  คือ ศ.ดร.อุทัย  ตันละมยั 
แทนกรรมการเก่าทีค่รบก าหนดออกตามวาระ  
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ทั้งนี้คณะกรรมการบรษิัท ได้ด าเนินการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทนต าแหน่งกรรมการเดิม  และ
ด าเนินการแจง้เปล่ียนแปลงกรรมการและอ านาจกรรมการ ต่อกรมพัฒนาธุรกจิการค้า และออกหนังสือรับรองบริษัท  เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  

กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ  นางพร้อมพรรณ  ศิริพัฒน์    นายสราวุฒิ    สนธิแก้ว   นายกม
เลศน์   สันติเวชชกุล  นายปิยะศิลป์  จันทร์ภู่   โดยกรรมการสองในส่ีนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน   และประทับตราส าคัญของบริษัท 
นิยามผู้บริหารในความหมายของบริษทั 
 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร (Executive director) หมายถึง กรรมการท่ีมีต าแหน่งเป็นผู้บริหาร ซึง่มเีงนิเดือนประจ าใน
บริษัท ท าหน้าที่บริหารจัดการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร (Non-Executive director) หมายถงึ กรรมการท่ีเป็นกรรมการเพียงอยา่งเดียวโดยไม่ได้
เป็นผู้บริหาร  
  
นิยามกรรมการอิสระของบริษทั 
 กรรมการอิสระของบริษัท  มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์(กลต.) ดังนี ้
 1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย 
 2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง  พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้ที่มี
อ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือของผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท   เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี   ทั้งนี้   ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่
รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ  หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท 
 3.  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต  หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
 4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท   และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย   ผู้มีอ านาจควบคุม  หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี   ซึ่งมีผู้สอบบัญชี
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด  ๆ  ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน   ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น
ด้วย   เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
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 7.  ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่    หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 8.  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท  หรือบริษัทย่อย  
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง  พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจ า  หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้น   ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
 9.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

1. บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค์  และข้อบังคับของบริษัท    ปฏิบัติ 
ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท  และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
อย่างสม่ าเสมอโดย 

 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care) 

 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) 

 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและ 
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) 

 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา 
(Duty of Disclosure) 

2. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ นโยบายและทิศทางการด าเนินงานของ 
บริษัท  โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจ าทุกปี   ก ากับดูแล  ให้ฝ่ายจัดการด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3. ติดตามการด าเนินกิจการของบริษัทตลอดเวลา  และรับรู้ถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดในสัญญาที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท  เพื่อให้การด าเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 

4. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น  และปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติส าหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน  
เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความโปร่งใส  ชอบธรรม  และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย 

5.  รับผิดชอบต่อรายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัท และข้อมูลทั่วไป ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วนและโปร่งใส 

6.  ก ากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติ และ
เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ 

7. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตส านึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จริยธรรม
ธุรกิจและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัท พร้อมทั้งก ากับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่
เหมาะสม เพื่อลดความเส่ียงด้านการทุจริตและการใช้อ านาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระท าผิดกฎหมาย 

8.  ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นท้ังรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริม 
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและได้รับข่าวสารอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และทันเวลา 

9. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อ 
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ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ก ากับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับขอ้
ร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
สามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง 

10. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการใหญ่ และก ากับดูแลให้ 
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจ าทุกปี และมีระบบการก าหนดค่าตอบแทนแก่
ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการด าเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

11. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี โดยให้มีการประเมินผล 
การปฏิบัติงานเป็น 3 แบบ คือประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole) ประเมินตนเองเป็น
รายบุคคล (Self-Assessment) รวมทั้ง ติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อ
พิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท 

12. ก ากับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการ 
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม 

13. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรท่ี 
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในการ
ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอาจขอค าปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามี
ความจ าเป็นและเหมาะสม 

 
บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 
 ประธานกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้  
 1. พิจารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและดูแลให้
กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม  เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถ
ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
 2. เป็นผู้น าของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
  2.1 ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และ 
        กฎหมาย 
  2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปล่ียน 
         ความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงผู้มี 
         ส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน 
  2.3 สรุปมติที่ประชุมและส่ิงที่จะต้องด าเนินการต่อไปอย่างชัดเจน 
 3. เป็นผู้น าในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายโดยจัดสรร
เวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันและดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือ
หุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส 

4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ 
(Code of  Conduct)  ของบริษัท 

 5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร และสนับสนุนการ 
ปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารตามนโยบายของบริษัท 
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 6. ก ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์
 7. ก ากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม 

8. ก ากับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ  
และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 9. ก ากับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการ 
บริษัทรายบุคคล ประธานกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อน าผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้าง
ความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ 

 
การแต่งตั้งกรรมการบริษัทและองค์ประกอบ  สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
 1. บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด ต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร 
 2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม    ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ดังนี้ 
  2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหน่ึงเสียง 

2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 2.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว   หรือหลายคน
เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี  หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 
 3.  ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด   
กรรมการท่ีออกตามวาระน้ันมีสิทธิได้รับเลือกให้เข้าเป็นกรรมการใหม่ได้ 
   4.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย กว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนหุ้นที่
ถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 5.  กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท    การลาออกมีผลนับแต่วันท่ีใบลาออกไปถึง
บริษัท 
 
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
 มีข้อบังคับของบริษัทได้ก าหนดจ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี กรรมการบริษัทต้องออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 
3  โดยให้กรรมการบริษัทท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง  ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งส้ิน จ านวน 7 คน 
อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ 
 
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   

1. บริหารกิจการของบรษิัทฯ ใหเ้ปน็ไปตามนโยบาย กฎหมาย  วตัถุประสงค์  ข้อบงัคับของบรษิัทฯ    มติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท มติที่ประชมุคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบยีบปฏิบัติที่
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เกี่ยวข้อง ด้วยความซื่อสัตย์สจุริต  ระมัดระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท  และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
สม่ าเสมอ 

2. ส่ังการหรือด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นและสมควร เพื่อให้การด าเนนิการตามข้อ 1. ส าเรจ็ลุล่วงไปได้ด้วยดี และ
หากเป็นเรื่องส าคัญให้รายงานตอ่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 

3. พิจารณาและอนุมัติการบรรจุ แตง่ตั้ง โอนย้าย ถอดถอน รวมถึงพจิารณาความดคีวามชอบ มาตรการทางวินยั 
ตลอดจนก าหนดคา่ตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้ด าเนินการต่างๆ ต้องไม่ขัดแยง้กบัอ านาจของ
คณะกรรมการบริหาร 
 

นโยบายการด ารงต าแหน่งในสถาบันภายนอกบริษัทของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง 
บริษัทได้ก าหนดนโยบายการก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการ 

เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการท่ีกรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาสาหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยก าหนดให้กรรมการบริษัทด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีแนวปฏิบัติในกรณี
ประธานเจ้าหน้าบริหารและผู้บริหารระดับสูงจะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น โดยจะมีการเสนอเรื่องการด ารง
ต าแหน่งในบริษัทอื่นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ 
 

นโยบายและแนวปฏบิัตกิารเป็นกรรมการในสถาบันภายนอกบริษทัของผู้บริหารระดับสงู 
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายให้ประธานเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถ

เป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย และบริษัทร่วม หรือใช้เวลาของบริษัทท างานในสถาบันภายนอกได้ใน 3 กรณี
ดังนี ้

(1) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของภาครัฐซึ่งไม่ได้ตั้งขึ้น เพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมือง และเป็นการ
ให้ความช่วยเหลือแก่ทางราชการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

(2) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของเอกชนท่ีตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย หอการค้าไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ 

(3)การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาคเอกชนท่ีตั้งขึ้นเพื่อการค้าและไม่ขัดกับผลประโยชน์ของบริษัท และไม่ใช้
เวลาอันจะเป็นผลเสียแก่บริษัท 

ทั้งนี้ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ ผู้บริหารระดับสูงเสนอขออนุมัติการเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
หรือสถาบันภายนอกจากคณะกรรมการบริษทั และในกรณีของผู้บริหารระดับสูงให้เสนอขออนุมัติตามอ านาจด าเนินการของ
บริษัท โดยให้พิจารณาตามเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งให้พนักงานทุ่มเทและตั้งใจท างาน ตลอดจนอุทิศเวลาการท างาน
ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ รวมทั้งปฏิบัติตามแนวจรรยาบรรณเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทที่พนักงานจะไม่
ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท อนึ่งการพิจารณาอนุมัติให้ผู้บริหาร
ระดับสูงเป็นกรรมการหรือใช้เวลาของบริษัททางานให้กับสถาบัน/บริษัทภายนอก เป็นดุลยพินิจของบริษัทท่ีจะพิจารณาตาม
ความเหมาะสมเป็นกรณีๆไป ซึ่งบริษัทได้สื่อสารให้ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วถึงกันด้วยแล้ว 
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8.2 ผู้บริหาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผู้บริหารจ านวน 4 คน ดังนี้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1.  ดร.กมเลศน์  สันติเวชชกุล ประธานเจา้หน้าที่บริหาร และ รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล สายงานบริหาร   
2.  นพ.สราวุฒิ  สนธิแกว้ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
3.  นพ.ปิยะศิลป์  จันทร์ภู่ รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล สายงานแพทย์และบริการการแพทย์    
4.  นางสาวสุรีย์  ศงักรพานชิ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์ /  เลขานุการบริษัท  

 
8.3 เลขานกุารบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี  
     8.3.1 เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อท าหน้าที่ดูแลและจัดการการประชุมของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยตา่งๆ การประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือ
หุ้น รายงานประจ าปี และจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายก าหนด  นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ช่วยให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
การก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาว  สุรีย์  ศังกรพานิช    ด ารงต าแหน่ง  เลขานุการบริษัท และ  
ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี การเงิน (CFO) และนักลงทุนสัมพันธ ์ตั้งแต่วันท่ี 11 สิงหาคม 2551 

บทบาทหน้าทีค่วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทมีดังนี้ 
 1. ให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และ 
     ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และรายงานการเปล่ียนแปลงที่มีสาระส าคัญต่อกรรมการ 
 2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย   
   3. บันทึกรายงานการประชุมรวมทั้งติดตามให้มีปฏิบัติตามมติที่ประชุมทั้งการประชุมผู้ถือหุ้นและ 
     การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานก ากับดูแล 
     ของบริษัท 
 5. ติดต่อและส่ือสารกับผู้ถือหุ้น 
 6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท     
 
 ประวัติเลขานุการบริษัท โดยย่อ ดังนี้ 
 ชื่อ-สกุล นางสาวสุรีย์  ศังกรพานิช  อาย ุ 55  ปี 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์ / เลขานุการบริษัท  
 วันเข้าด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท    :  ปี2547 ถึง ปัจจุบัน 
  คุณวุฒิทางการศึกษา  
  -   ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
  -   ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
  -   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
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 การอบรมหลักสูตรด้านเลขานุการบริษัท 
  - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนาเลขานุการบริษัท 
   - หลักสูตรนักลงทุนสัมพันธ์ 
  - หลักสูตรการบันทึกรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
  2540 - ปัจจุบัน : ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์   
  2547 – ปัจจุบัน  : เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ 
  2533 - 2540 : ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายตรวจสอบ บริษัท นิลสุวรรณ จ ากัด 
 

        8.3.2 คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี 
  บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการจัดท ารายงานทางการเงินให้มีคุณภาพ  และการก ากับดูแลให้มีความ
สอดคล้องกันกับแนวทางของส านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ท้ังนี้ 
บริษัทฯ มีผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินมากกว่า 5 ปี และผ่านการอบรมต่อเนื่องด้านบัญชี และ
ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินมากกว่า 5 ปี และผ่าน
การอบรมต่อเนื่องด้านบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ประวัติผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) โดยย่อ ดังนี้ 
 ชื่อ-สกุล นางสาวสุรีย์  ศังกรพานิช  อาย ุ 54  ปี 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์ / เลขานุการบริษัท  
 วันเข้าด ารงต าแหน่งผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน 
  คุณวุฒิทางการศึกษา  
  -   ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
  -   ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
  -   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
 การอบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้ด้านบัญชี  ในปี 2563 ดังนี้ 
  - หลักสูตร  ประเด็นทุจริตที่ต้องรู้เท่าทัน  ของสภาวิชาชีพบัญชี 
  - หลักสูตร  ท าความเข้าใจการวัดมูลค่ายุติธรรม TFRS 13  ของสภาวิชาชีพบัญชี 
 ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
  2540 - ปัจจุบัน : ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์   
  2547 – ปัจจุบัน  : เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ 
  2533 - 2540 : ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายตรวจสอบ บริษัท นิลสุวรรณ จ ากัด 
 ประวัติผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี โดยย่อ ดังนี้ 
 ชื่อ-สกุล นางกิ่งกมล  วงศ์ฟัก  อาย ุ 48  ปี 
 ต าแหน่ง ผู้จัดการแผนกบัญช ี  
 วันเข้าด ารงต าแหน่งผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี      ตั้งแต่ ปี 2551 ถึงปัจจุบัน 
  คุณวุฒิทางการศึกษา  
  -   ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
  -   ปริญญาโท   บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยรามค าแหง   
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 การอบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้ด้านบัญชี  ในปี 2563 ดังนี้ 
  - หลักสูตร e-Learning วิชาสารสนเทศทางการบัญชี 2 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

- หลักสูตร e-Learning วิชาจรรยาบรรณและมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ 
    กิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์  
            - หลักสูตร e-Learning วิชาการวิเคราะห์งบการเงิน ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
  2551 – ปัจจุบัน  : ผู้จัดการแผนกบัญชี  บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 
  2545 – 2551     : รองผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)  
  2542 – 2545     : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 
  2537 – 2539     : ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี   บริษัท นิลสุวรรณ จ ากดั 
 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

8.4.1.1 คา่ตอบแทนที่เปน็ตัวเงิน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ จาก 

ขนาดธุรกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาด 
(Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และผลการด าเนินงานในแต่ละปีเพื่อน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทก่อนน าเสนอที่ประชุมใหญส่ามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

(1) ค่าตอบแทนประจ า 
รายการ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท    

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (บาท) 4,206,000 3,868,000 3,541,000 

- ค่าเบีย้ประชุม (บาท/คน/ครัง้) 15,000 12,000 12,000 

- สิทธิประโยชน์อื่น -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ    

- ประธานกรรมการตรวจสอบ(บาท) 360,000 300,000 300,000 

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

- ค่าเบีย้ประชุม (บาท/คน/ครัง้) -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

-  สิทธิประโยชน์อื่น -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรรษัทภิบาล    

- ค่าเบีย้ประชุม (บาท/คน/ครัง้) 15,000 12,000 12,000 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

   

- ค่าเบีย้ประชุม (บาท/คน/ครัง้) 15,000 12,000 12,000 
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รายละเอียดค่าตอบแทนจ่ายกรรมการเป็นรายบุคคลในป ี2563 ดังนี ้

รายชื่อ 
 

ต าแหน่ง 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ  
ค่าตอบแทน
คณะกรรมกา
รบริษัทรายปี 

ค่าตอบแทน
คณะกรรม 

การตรวจสอบ  

ค่าเบี้ย
ประชุม  

สิทธิ
ประโยชน์

อื่น 

รวม 

1.  ดร.กมเลศน์  สันติเวชชกุล ประธานกรรมการบริษัท 
(แต่งตั้งวันที่ 19 ก.พ.63) / 
กรรมการบรรษัทภิบาลและ
บริหารความเสี่ยง 

600,857 - 162,000 -ไม่มี- 762,857 

2.  นางพร้อมพรรณ  ศิริพัฒน์ กรรมการ / ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

600,857 - 144,000 -ไม่มี- 744,857 

3.  นพ.สราวุฒิ  สนธิแก้ว กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิ
บาลและบริหารความเสี่ยง  / 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

600,857 - 186,000 -ไม่มี- 786,857 

4.  นพ.ปิยะศิลป์  จันทร์ภู ่  กรรมการ / กรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน 
(แต่งตั้งวันที่ 22 ธ.ค.63)  

600,857 - 120,000 -ไม่มี- 720,857 

5.  ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากลุ กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ  

600,857 360,000 120,000 -ไม่มี- 1,080,857 

6.  นพ.วิรุณพร  พรหมพงศา กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ   (ลาออกจาก
กรรมการเม่ือวันที่ 6 ส.ค.63)                                               

357,888 70,000 60,000 -ไม่มี- 487,888 

7. ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ (แต่งตั้งวนัที่ 6 
ส.ค.63) / ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและบริหาร
ความเสี่ยง(แต่งตั้งวันที่ 10 
ส.ค.63) / กรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน
(แต่งตั้งวันที่ 22 ธ.ค.63) 

242,970 50,000 90,000 -ไม่มี- 382,970 

8. นพ.ไพบูลย์  สมานโสตถิวงศ ์ กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

600,857 120,000 120,000 -ไม่มี- 840,857 

รวม  4,206,000 600,000 1,002,000 -ไม่มี- 5,808,000 

 
 
8.4.1.2 ค่าตอบแทนที่ไม่เปน็ตวัเงิน และสิทธิประโยชน์อืน่ ๆ 

-ไม่มี- 
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8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาก าหนดจ านวนและรูปแบบ 

การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ โดยพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการ ผลส าเร็จทางธุรกิจตลอดจน
เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ส าหรับผู้บริหารระดับสูง ประธานกรรมการมอบหมายให้ประธานและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาความ
เหมาะสมในการก าหนดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลจากผลการบริหารงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ทั้งนี้การปรับอัตรา
เงินเดือนและโบนัสประจ าปี ซึ่งจะสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
 
 8.4.2.1  ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เปน็ตวัเงนิ 
  (1) ค่าตอบแทนของผู้บริหาร  
                                  ในปี 2563 บริษัทฯได้จา่ยคา่ตอบแทนให้กบัผู้บริหาร  ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส รวมทั้งสิ้น  
11.31  ล้านบาท 
  
                            (2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร 
 - ไม่มี –  
 

8.4.2.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่เป็นตัวเงิน และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ 
-ไม่มี- 

 
8.5 บุคลากร  
                        บริษัทฯ มีพนักงานระดับบริหาร จ านวน 110 คน และพนักงานท่ีปฏิบัติงาน จ านวน 1,376 คน 
รวมทั้งส้ิน 1,486 คน  โดยในปี 2563 บริษัทฯได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่บุคลากรจ านวนทั้งส้ิน  454.26  ล้านบาท ซึ่ง
ผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือนและค่าตอบแทน  โบนัส  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีสวัสดิการอื่นๆ อาทิ ประกันสุขภาพ  ประกันอุบัติเหตุ  หอพักพนักงาน  ห้องออกก าลังกาย 
รวมถงึมีการฝึกอบรมเรยีนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถบุคลากรอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีการบริหารจัดการสภาพการ
จ้าง สภาพการท างาน และสวัสดิการตา่งๆ ภายใตก้ฎหมายแรงงานและ ข้อก าหนดมาตรฐานแรงงานไทย โดยยดึหลักความ
ยุติธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส นอกจากนี้บริษัทฯ ยงัใหค้วามส าคัญกับการสรรหา คัดเลือก ว่าจา้ง และบรรจุบคุลากร
เข้าท างาน โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับต าแหน่งตามทีบ่ริษัทฯ ก าหนด พร้อมกับ

 ปี 2563 จ านวน 
พนักงานระดับบริหาร 110 
พนักงานท่ีปฏิบัตงิาน 1,376 
    รวม (คน) 1,486 
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) 454.26 
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การพิจารณาให้ค่าตอบแทนและการเลื่อนต าแหน่ง โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัตงิานตาม KPI ที่บริษัทฯ 
ก าหนด  

บริษัทฯ มีนโยบายและมีการบริหารจัดการดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามข้อก าหนด กฎหมาย และมาตรฐานดา้นความปลอดภัย และอาชีวอนามยั ทั้งนี้
ผู้บริหารทุกระดับมีหน้าทีดู่แลรับผิดชอบ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยพนักงาน
ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ มีการสนบัสนุนงบประมาณ  เวลา  
บุคลากร  และทรัพยากรอื่นๆ อย่างเหมาะสมเพยีงพอ เพื่อให้การด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ใหบ้รรลุตามเปา้หมายที่ก า หนด และพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้พนกังานตระหนัก
ถึงความปลอดภัยในการท า งาน โดยจัดอบรมให้ความรู้ การฝึกซอ้ม และการจดักิจกรรมอยา่งต่อเนื่อง 

บริษัทฯ มีความมุง่มั่นทีจ่ะพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 บริษัท
ฯ ได้จัดใหม้ีการฝึกอบรมพนักงานท้ังภายในและภายนอกเฉล่ีย 40 ชั่วโมงต่อคนต่อป ี 
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9. การก ากบัดูแลกิจการ 

9.1 การก ากับดูแลกิจการทีด่ี 
บริษัทฯ  ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดท ากฎและข้อบังคับ(Rule and 

Regulation )  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจ ประกอบด้วย  นโยบายก ากับดูแลกิจการ  โครงสร้างการก ากับ
ดูแล  จริยธรรมองค์กร  (Code of Conduct) และแนวปฏิบัติ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้
มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ท าหน้าที่ก ากับดูแลด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท ทั้งการก าหนดนโยบายและแนว
ปฏิบัติ ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายบรรษัทภิบาล บริษัท 
รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล  ตลอดจนพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับการ
ด าเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางด้านบรรษัทภิบาลในระดับประเทศ เป็นประจ าทุกปี โดยให้เรื่องบรรษัทภิบาล
เป็นวาระหลักวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ทั้งนี้ในปี 2563  บริษัท ได้ปฏิบัติตามนโยบายก ากับดแูลกิจการ สรุปได้ดังนี้   
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

   บริษัทใหค้วามส าคัญของสิทธิของผู้ถอืหุ้นทุกราย ท้ังผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ ผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิ
ก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัท หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น
จึงเป็นเวทีส าคัญส าหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ซักถาม พิจารณาลงคะแนนเสียงชี้ขาด และคัดเลือก
คณะกรรมการเพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแลบริษัทแทนผู้ถือหุ้น      ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
รวมทั้งมีเวลาเพียงพอส าหรับการพิจารณาและรับทราบผลการประชุม 

 ในปี 2563 บริษัทได้ด าเนินการในเรื่องต่างๆที่เป็นการส่งเสริม และอ านวยความสะดวกใน 
การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ในการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้ 
 

1.1 ก าหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
       บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการประชมุสามัญผู้ถือหุน้ ปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน 

นับแต่วันส้ินสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบ
หรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติ
จากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป 
           ใน ปี 2563   บริษัทฯ  ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในวันท่ี  6 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ 
ห้องประชุมนนทเวช โรงพยาบาลนนทเวช   โดยในห้องประชุมจัดที่นั่งมีระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1 เมตร จ านวนไม่
เกิน 60 ที่นั่ง  และปฏิบัติตามค าแนะน าของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด   ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์
ระบาดของโรค CORONA VIRUS (COVID-19) บริษัทฯ  ได้จัดการประชุมใหญส่ามัญผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กส์ทรอนิกส์ 
 (E-AGM) ส าหรับผู้ทีพ่ านักในต่างประเทศ    
          ในระหว่างปีบริษัทฯ ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
  

1.2 การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า 
           ในปี 2563  จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563  เมื่อวันท่ี  25 มิถุนายน 2563  มีมติ
ให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นในวันที่  6  สิงหาคม 2563 โดยได้เปิดเผยมติการประชุม วันประชุม ระเบียบ
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วาระการประชุม และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในวันที่
คณะกรรมการมีมติ ก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ด าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อมูลประกอบที่
ส าคัญและจ าเป็นส าหรับการตัดสินใจ/ ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน 
รายงานประจ าปีพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมเอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน
ตนได้ โดยระบุวิธีการใช้ไว้ชัดเจนตามที่บริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น  หนังสือเชิญ
ประชุมส่งออกวันท่ี 17 กรกฎาคม 2563 และได้ท าการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง 3 วัน ก่อน
วันประชุม  (วันท่ี 22-24 กรกฎาคม 2563) เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอส าหรับการเตรียมตัว
ก่อนมาเข้าร่วมประชุม   ทั้งนี้ ในการประชุมใหญส่ามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้น าข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสาร
ประกอบเปิดเผยในเว็บไซต์ของ บริษัทฯล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน (เริ่มตั้งแต่วันท่ี  16 กรกฎาคม 2563 ) 
 

1.3 การด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น 
       ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุน้แต่ละครัง้  ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการ 

บริษัทแนะน าคณะกรรมการบริษัท ประธานและคณะกรรมการย่อย และผู้สอบบัญชีของบรษิัท ซึ่งท าหน้าที่เป็นคนกลางให้ที่
ประชุมรับทราบ รวมถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน   เมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  และซักถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ   
จากนั้นประธานฯ และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน  ตรงประเด็น และให้ความส าคัญกับทุกค าถามแล้วจึงให้ที่
ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ ส าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ จะด าเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็น
รายบุคคล  ประธานฯ จะด าเนินการประชุมตามล าดับวาระการประชุม และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบล่วงหน้า เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปล่ียนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผู้ถือ
หุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้น ที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่
ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ก าหนดไว้เป็นที่
เรียบร้อยแล้วตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ไม่มีการเปล่ียน
ล าดับระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในท่ีประชุมอย่างใด  
          อนึ่ง ในการประชุมทุกครั้งจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วย
การลงมติพร้อมกับนับคะแนนเสียง ซึ่งรวมระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งประมาณ 1-2 ชั่วโมง ทั้งนี้ในการ
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ได้ก าหนดการประชุมเวลา 10.00 น. โดยเริ่มรับลงทะเบียนเวลา 08.00 น. ณ ตอน
เปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมรวมจ านวนทั้งส้ิน 43 ราย จ านวนหุ้นรวมทั้งส้ิน 90,065,903 หุ้น จากจ านวนหุ้น
ทั้งหมด 160,000,000 หุ้น คิดเป็น 56.29 % เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทถือว่า
ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ 
   1.4 การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น 
         ในปี 2563 บริษัทฯ จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ภายในช่วงเย็นหลังจากเสร็จส้ินการประชุม (วันที่ 6 สิงหาคม 2563) และจะจัดส่งรายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจดบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียง   รวมทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ
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อย่างละเอียดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ   และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ภายในก าหนด 14 วัน รวมถึงเผยแพร่รายงานการ
ประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

(1) ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยการมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้   โดยใช้หนังสือ
มอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม  นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ 
Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย 

(2) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ พร้อมจัดท าบัตรลงคะแนนส าหรับแต่ละวาระ เพื่อให้ขั้นตอนในการลงทะเบียนและการนับ
คะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง มีตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นสักขีพยานใน
การนับคะแนนเสียง โดยเมื่อจบการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้ 
       (3) ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้เลขานุการ 

            บริษัทแนะน าคณะกรรมการบริษัท ประธานและคณะกรรมการย่อย และผู้สอบบัญชีของบรษิัท  
                        ซึ่งท าหน้าที่เป็นคนกลางให้ท่ีประชุมรับทราบ รวมถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้อง 
                        ลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ 
                         วาระอย่างชัดเจน  และระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 
                         ทุกรายสามารถเสนอแนะ ซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นได้ทุกวาระ โดยประธานและผู้บริหารจะ 
                         ให้ความส าคัญกับทุกค าถาม และตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น  

(4) เลขานุการบริษัทได้บันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้
สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลัง
การประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็วและสามารถ
ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทมุ่งเน้นการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ทันเวลา เท่าเทียมกัน 
และโปร่งใส เพียงพอส าหรับการตัดสินใจในการลงทุนของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 

       จากการพัฒนาปรับปรุงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”  ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น   ( Annual General Meeting– AGM )  ประจ าปี 2563  ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
 
                    2. การปฏิบัตติ่อผู้ถือหุน้อย่างเท่าเทียมกนั 
   บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะ 
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยได้ด าเนินการต่างๆ ดังนี ้
 

   2.1 การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
          บริษัทก าหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนแนวทางการพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
เสนอวาระการประชุมฯ และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาก าหนดเป็น
ระเบียบวาระการประชุมใหญส่ามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้โอกาสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการก ากับดูแลบริษัท และการคัดสรรบุคคลที่
มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ฝ่ายโดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่านเดียวหรือหลายท่านท่ีมีหุ้นรวมกันและต้องถือหุ้นบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึง
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วันท่ีเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ส าหรับการประชุมใหญส่ามัญผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2563 บริษัทฯได้น าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการ
ประชุมฯ และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า     อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และไม่มี
การเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทรับทราบแล้ว 
 
   2.2 การอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น 
         การด าเนินการท่ีผ่านมา ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 บริษัทฯ ได้อ านวยความสะดวก
ให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ  
การเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง  น าระบบคอมพวิเตอรม์าใชใ้นการรับลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเรว็    
และด้วยสถานการณ์ระบาดของโรค CORONA VIRUS (COVID-19) บริษัทฯ ได้จัดการประชมุใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิ
เล็กส์ทรอนิกส์ (E-AGM)  ส าหรับอ านวยความสะดวก ใหก้ับผู้ถือหุ้นที่พ านักในตา่งประเทศ 
   2.3 การมอบฉันทะ 
          เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุม ประจ าปี 2563 ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ  ท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระท่ีเข้าร่วมประชุมทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ ได้ระบุ
รายชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด เพื่อให้เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้น
ได้โดยไม่มีเงื่อนไข ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่น บริษัทฯให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือ
หุ้นท่านหน่ึง  นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบ พร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ  ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นๆ 
เช่น เว็บไซต์ อีเมล์ เป็นต้น 

 
   2.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
         คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ ( Insider 
Trading) เป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงานใน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว 
ดังนี ้
   • ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตร
มาสและงบการเงินประจ าปี (Blackout Period) 
   • ในกรณีท่ีทราบข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึง่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไมซ่ื้อ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกวา่จะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว 
   การติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ให้เลขานุการบริษัทรายงานเมื่อมีการเปล่ียนแปลง
หลักทรัพย์  ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง ที่มีการประชุม และมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงาน
ประจ าป ี
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                  3. บทบาทของผูม้ีส่วนได้เสีย 
 บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม    เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้มีการก าหนดข้อพงึปฏิบัติเกีย่วกับผู้มส่ีวนได้เสียในคู่มือพนักงาน
ของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงาน ,เจ้าหน้าที่และผู้บริหารตระหนักถงึความส าคัญของสิทธิของผู้มีส่วนได้ ดังนี้ 
  ผู้ถือหุ้น  บริษัทฯ มุ่งมั่นในการด าเนินธุรกจิเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แกผู้่ถือหุ้นและการ 
    เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ดว้ยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ โดยบริษัทฯ มีนโยบาย 
    ปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ยึดถือ 
    นโยบายดงักล่าวและปฏิบัติมาโดยตลอด (ดูข้อ 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น) 
  ลูกค้า  บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้บริการท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน มุ่งตอบสนองต่อความต้องการ 
    และความคาดหวังของลูกค้าโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง  โดยท าการส ารวจความ 
    คาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้า  เพื่อปรับปรุงกระบวนการการให้บริการและจัด 
    ให้มีแผนกบริการลูกค้าที่ท า หน้าที่รับและติดตามเรื่องร้องเรียนข้อเสนอแนะ  มา 
    ด าเนินการให้ลูกค้า   
  พนักงาน   บริษัทฯ ให้การดูแล  ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงาน 
    อย่างต่อเนื่อง   เสริมสร้างวัฒนธรรมและจริยธรรม ในการ ท างาน  ในปี2563 บริษัทฯ  
    ได้จัดอบรมหลักสูตร เรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ, นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น , 
    นโยบายความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม, แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย , การ
    ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ  การช่วยเหลือและฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ,การอนุรักษ์ 
    พลังงาน  และจัดกิจกรรม NTV Safety Week ให้กับพนักงานและผู้บริหารทุกระดับ  
    รวมทั้งให้มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจ  รวมถึงการ ส่งเสริมให้มีความรู้ด้านความ 
    ปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย  การป้องกันและควบคุม 
    การติดเชื้อ  และมีการจัดกิจกรรม NTV Safety Week ให้พนักงาน ผู้บริหาร และ 
    แพทย์ เข้าร่วมอบรมทุกคน     และให้ความรู้เกี่ยวกยันโยบายการจัดการด้านพลังงาน  
    โดยคณะกรรมการจัดการพลังงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจและร่วมกันอนุรักษ์ 
    การใช้พลังงาน และดูแลส่ิงแวดล้อมส่งเสริมให้มีการท างานเป็นทีม  ปฏิบัติต่อ 
    พนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม  และให้ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรม และเหมาะสมตาม 
    ความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน   โดยมี 
    นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ในระยะส้ัน โดยอิงตามระดับผลการประเมินผลการ 
    ปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ เทียบเคียงกับตลาด และ 
    อุตสาหกรรมเดียวกันได้  
    ส่วนในระยะยาวบริษัทฯ มีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงาน โดย 
    จัดให้มีการเติบโตตามสายอาชีพ (Carrer Path) อันสอดคล้องกับแผนทดแทน 
    ต าแหน่งงานของบริษัท(Succession Plan) นอกจากนี้จัดให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
    และสวัสดิการต่างๆให้กับพนักงาน โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อดูแลสวัสดิ 
    ภาพและความปลอดภัยของพนักงานและสวัสดิการท่ีเหมาะสม ดังนี ้
     - ให้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลแก่พนักงาน และมีส่วนลดพิเศษส าหรับ 
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    ครอบครัวพนักงาน 
             - จัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานเป็นประจ าทุกปี โดยท าการประเมิน 
    ความเส่ียงด้านสุขภาพโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์พร้อมจดัโปรแกรมการตรวจสุขภาพ 
    ให้เหมาะสมกับพนักงานแต่ละกลุ่ม และให้ความรู้กับกลุ่มที่มีผลการตรวจสุขภาพ 
    ผิดปกติ เข้าพบแพทย์และรับ ค าแนะน าในการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องในปี 2563   
    ก าหนดให้พนักงานทุกระดับตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี 
               - ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพและร่างกายที่แข็งแรงโดยน าข้อมูลจากผล 
    การตรวจสุขภาพของพนักงานมาพิจารณาเพื่อให้ความรู้ในเรื่องโรคที่พนักงานเป็น 
    จ านวนมากในปีที่ผ่านมาได้จัดบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง โรคเบาหวาน  ความดันและ 
    ภาวะการมีไขมันในเลือดสูง  และโรคที่สาเหตุมาจากพฤติกรรมในระหว่างท างาน  
    (Office Syndrome)   รวมทั้งรณรงค์ให้พนักงานออกก าลังกายมากขึ้น  ท าให้มีสถิติ 
    การใช้ห้อง  Fitness   เพิ่มมากขึ้น     
     - จัดให้มีการช่วยเหลือบุตรในด้านการศึกษาโดยมีการมอบทุนให้กับบุตร 
    ของพนักงาน      
 
            คู่แข่งขัน  บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุน  นโยบายการแข่งขันทางการคา้อยา่งเสรีและเป็นธรรม   
 
 คู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้  บริษัทฯ สร้างความเชื่อมั่น ให้แก่คู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหน้ีของบริษัท ด้วยการยึดมั่นใน 
    ความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาและ ข้อตกลงที่ท าไว้กับคู่ค้า/ 
    พันธมิตร/เจ้าหน้ี อย่างเคร่งครัด  บริษัทฯได้มีการช าระเงนิให้กับคูค่้า/พันธมิตร/เจา้หนี้  
    ทุกรายอย่างถูกต้อง ตรงต่อเวลา และครบถ้วนมาโดยตลอด นอกจากนั้น บริษัทฯ ยัง 
    ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันท าให้เกิดความเสียหายแก่คู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหน้ี  
    ของบริษัทในปีที่ผ่านบริษัทได้เชิญคู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหน้ี มาร่วมรับทราบ จริยธรรม 
    ทางธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น นอกจากนี้ยัง 
    เผยแพร่จริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นผ่านทางเว็บไซด์ของ 
    บริษัท เพื่อให้บริษัทและคู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหน้ีต่างๆที่มาจะเข้ามาท าธุรกิจกับบริษัทฯ  
    เกิดความมั่นใจ  
  สังคม ชุมชน บริษัทฯตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมซึง่มีหนา้ที่รับผิดชอบในการชว่ยเหลือ 
 และสิ่งแวดล้อม สังคมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชมุชน โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ Health 

Promotion และเน้นใหค้วามรู้เรือ่งการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แกพ่นักงานบรษิัท   
  ท ากิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ กับสังคมหมู่บา้นในจังหวัดนนทบุรี และในรัศมี 
  โรงพยาบาล และการเขา้ร่วม ซ้อมแผนรองรับการเกดิอุบัติภัยหมู่ และซ้อมแผน 
  ป้องกันเมื่อเกดิอัคคีภัยรว่มกับหน่วยบรรเทาสาธารณภัย   เทศบาล จังหวดันนทบุรี 
   และชุมชนใกล้เคียง ซึ่งบริษัทฯไดด้ าเนินการเป็นประจ าทุกปี  

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ครบรอบ 39 ปี ได้จัดกิจกรรมโครงการ "แค่ให้ก็สุขใจ" (ร่วม
บริจาคโลหิต 39,000 มิลลิลิตร) ประจ าปี 2563   เพื่อใหเ้ป็นส่วนหนึ่งในการจัดหา 
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และร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยชีวติ
เพื่อนมนุษย์โดยมี จ านวนโลหิตที่บริจาคทัง้ส้ิน 47,700 มิลลิลิตร เกินกว่าเป้าหมาย 
8,700 มิลลิลิตร   
บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมนโยบายเกี่ยวกับการลด ละ เลิกการใช้ภาชนะ 
โฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพท่ีดขีองพนักงาน  และร่วมรักษาส่ิงแวดล้อม   และการ
อนุรักษ์พลังงานโดยการให้ความรู้และสร้างความตระหนักใหเ้กิดขึ้นกับพนักงาน
เพื่อให ้ พนักงานทุกคนชว่ยกันอนุรกัษ์พลังงาน และส่ิงแวดล้อม มีการควบคมุการ
ปล่อยน้ าเสียออกสู่ ชุมชนให้อยูใ่นระดับที่ต่ ากว่าคา่มาตรฐานที่ยอมรับได ้

    

 นโยบายจริยธรรมองค์กร  
คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มจีริยธรรมองค์กร  โดยให้ท้ังกรรมการ ผู้บริหาร แพทย์ และพนักงานทุกระดับ 

ยึดถือปฏิบัต ิ เพื่อให้บริษัทฯมีการด าเนินงานอย่างถกูต้องตามหลักจริยธรรม เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างเสมอภาค เป็นธรรมและตรวจสอบได ้ซึ่งครอบคลุมเรื่องตา่งๆ ที่บริษัทฯให้ความส าคัญ ดังนี ้ 

1. การปฏิบัตติามกฎหมาย และยึดหลกัสทิธิมนษุยชน  
บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ  และข้อบังคับของทางราชการท่ีเกี่ยวขอ้ง และ

จริยธรรมกับการด าเนินธุรกจิ รวมทั้งระเบยีบข้อบังคับของบริษัท เคารพต่อวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ยึดหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในการด าเนินธุรกิจ   
2. การใช้สิทธิทางการเมือง  

บริษัทฯ เป็นองค์กรทีเ่ป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการด าเนินการใด ๆ ที่เป็นไปตามระบอบการ
ปกครองของประเทศ และสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้สิทธิทางการเมืองของตน
ตามครรลองของกฎหมาย เพื่อให้บริษัทฯด าเนินธุรกิจโดยจากปราศจากความกดดันทางการเมือง  
3. การมีส่วนได้สว่นเสียและความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

บริษัทฯ ก าหนดใหก้รรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กระท าการใดๆ โดยยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
เป็นส าคัญ และไม่เกี่ยวข้องในกจิกรรมที่อาจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน ์. 
4. การเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมลู และการใช้ขอ้มูลภายใน  

บริษัทฯจะรักษาข้อมูลท่ีเป็นความลับมิให้ร่ัวไหลไปยังบุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมลูที่อาจ
มีผลกระทบต่อบริษัทฯหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

บริษัทฯไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น เพื่อให้
เกิดความยตุิธรรมและเสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
5. การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชนอ์ื่นใด  

บริษัทฯก าหนดแนวปฏิบัตเิกี่ยวกบัการรับ การให้ของขวัญหรือของก านัล หรือประโยชน์อื่นใด การเลี้ยง 
หรือการรับเลี้ยง กระท าไดใ้นวิสยัที่สมควรแต่ต้องไมม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทฯ 
6. ทรัพย์สิน ทรัพย์สนิทางปัญญา และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
   โทรคมนาคม  

บริษัทฯมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯให้เกิดประโยชน์อยา่งเตม็ที่ และดูแลมิ
ให้สูญหายหรือน าไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตวัหรือเพื่อบุคคลอื่น  
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บริษัทฯจัดให้มเีทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกจิ โดยกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานต้องใช้อยา่งถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามกฎหมาย และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

นอกจากนี้บริษัทฯ มคีวามระมดัระวังในการใชง้านทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยต้องเคารพลิขสิทธิ์
ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา 
7.การปฏิบัตติ่อผู้ถือหุ้น 

  บริษัทฯ มุ่งมั่นทีจ่ะด าเนินงานโดยยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม สร้างความเจริญเติบโต เคารพสิทธิ 
  ของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จ าเป็น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกัน  

8. การปฏิบัตตินของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 
  บริษัทฯ ปฏิบัติต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบนพ้ืนฐานของศักดิ์ศรคีวามเป็นมนุษย์และให้ความ 
เคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล  

บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญกับคุณคา่ของพนักงาน ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพัฒนาความรู้
ความสามารถ มคีุณธรรม มีพฤตกิรรมที่เหมาะสม  

บริษัทฯ จัดให้มีสภาพแวดล้อมการท างานท่ีปลอดภัย และปฏิบัตติ่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาค   
บริษัทฯ จดัให้มีสภาพการจา้งงานท่ียุติธรรม ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ตามความรู้ ความสามารถ  

ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตัิงานของพนักงานแต่ละคน มีโอกาสก้าวหน้าในบริษัทฯ อยา่งเปน็ธรรม  
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่า

เทียมและเสมอภาค  
บริษัทฯ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน การเปิดเผยหรือการถา่ยโอนข้อมูล

ส่วนตัวของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานสู่สาธารณะจะท าไดต้่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานผู้นั้น เว้นแต่ได้กระท าไปตามระเบียบของบริษัทฯ หรือตามกฎหมาย 
9. การปฏิบัตติ่อลกูค้า 

    บริษัทฯ ค านงึถึงความพงึพอใจของลูกค้าและมุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รบับริการท่ีดีมคีุณภาพ ปลอดภัยและ 
 เคารพสิทธิของผู้ป่วย  

10. การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติตอ่คูค่้า 
 บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่
บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเล่ียงสถานการณ์ที่ท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์  รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญา  ให้ข้อมูลที่เป็นจริงรายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหา
ทางออกตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
11. การปฏิบัติตอ่คู่แข่งทางการค้า 

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แขง่ทางการค้า อยา่งยตุิธรรม โดยค านึงถึงจริยธรรมในการประกอบการคา้  
12. การรับผิดชอบตอ่ชุมชนและสังคม 

บริษัทฯถือเป็นสมาชกิหนึ่งในสังคม ให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วม และสร้างความสัมพันธอ์ันดีให้
เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯและสังคม บนพื้นฐานของความถูกตอ้ง โปร่งใส เป็นธรรม น าไปสู่การพัฒนาสังคมอยา่ง
ยั่งยืน  
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13. ความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ มุ่งมั่นทีจ่ะด าเนินธุรกิจ ด้วยความปลอดภัยและค านึงถึงผลกระทบดา้นอาชีวอนามัยและ

ส่ิงแวดล้อม และก าหนดให้มีระบบการจัดการในระดับสากล ให้ความส าคัญและปฏิบัตติามกฎหมาย นโยบาย 
มาตรฐาน  และข้อก าหนดทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อมของ ในแต่ละพื้นที่ของบริษัทฯ
อย่างเครง่ครัด 
14. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
ถูกต้อง และเชื่อถือได ้บริษัทฯ ก าหนดนโยบายก ากับดูแลใหม้ีระบบการควบคุมภายในท่ีดี มีการบริหารความเส่ียง
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีการตดิตามประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ โดยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และ
ตามทีค่ณะกรรมการการตรวจสอบก าหนด โดยยึดหลักการด าเนินงานและตดิตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
รายงานทางการเงิน บัญชี และผลการด าเนินงาน อย่างถกูต้อง ครบถ้วน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎระเบียบอยา่ง
ถูกต้อง  
15. การตอ่ต้านการคอร์รัปชั่น  
 บริษัทฯ มีการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
 ตามหลักบรรษัทภิบาลท่ีดี ก าหนดแนวปฏิบัติในการด าเนินการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่นกับทุก 
กิจกรรมทางธุรกจิ  
 

 การแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือขอ้ร้องเรียน (Whistleblower Policy) 
 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) ให้ความส าคัญในการก ากับก ากับดูแลกิจการท่ีดี ด้วยความโปร่งใส 
และตรวจสอบได้ ด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาลท่ีดี ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีสว่นได้
เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียนขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้กรรมการ 
ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนในกรณีท่ีเกิดความผิดปกตใินการด าเนิน
ธุรกิจ การฝ่าฝืน หรือการกระท าที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่ส่อไปทางทจุริต คอร์รัปชั่น โดยผ่านช่องทาง
พิเศษและก าหนดนโยบายการคุม้ครองและให้ความเป็นธรรมแกผู้่รายงานหรือผู้ร้องเรียน รวมถงึข้อมูลและเรื่องที่แจง้จะถกู
เก็บเป็นความลับ เพื่อป้องกันกรณีถูกละเมดิสิทธิ และได้รับความเสียหาย จงึมีแนวทางปฏิบัติดงันี้ 
 
 

ผู้มีสิทธิ์แจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือร้องเรียน 
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่พบเห็นการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคับ

บริษัท หรือจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบริษัท หรือนโยบายต่างๆที่บริษัทก าหนด 
 

  

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือขอ้ร้องเรียน 
  เพื่อเป็นการกล่ันกรองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและหลักการก ากับดูแลกจิการท่ีดี บริษัทจงึได้ก าหนด
ประเภทของเรื่องแจง้เบาะแสการกระท าผิดหรือรับข้อร้องเรียน ดังนี้ 
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ประเภทของเร่ืองแจ้งเบาะแสการ
กระท าผิดหรือ ร้องเรียน 

ผู้รับเรื่องแจ้งเบาะแสการ
กระท าผิดหรือรับข้อร้องเรียน 

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการ
กระท าผิดหรือร้องเรียน 

เรื่องการกระท าผิดกฎหมาย ระเบียบ
บริษัทและจรรยาบรรณของพนักงาน 

ผู้บังคับบัญชาทีต่นเองไว้วางใจ
ในทุกระดับ / หรือ ผู้จัดการฝ่าย
บริหารทรัพยากรมนษุย ์

(1) ทางไปรษณยี์ :  ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์  
เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ต าบล
บางเขน อ าเภอเมืองนนทบุร ีจงัหวัด
นนทบุรี 11000 
(2) ทางโทรศัพท์ : 02-596-7888 
(3) ทางอเีมล์:hr@nonthavej.co.th 

เรื่องการกระท าผิดจรรยาบรรณของ
กรรมการ 

ประธานกรรมการบริษัท/หรือ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
หรือเลขานุการบรษิัท 

(1) ทางไปรษณยี์ :  ประธานกรรมการ
บริษัท /หรือประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/หรือเลขานุการบริษัท 
เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ต าบล
บางเขน อ าเภอเมืองนนทบุร ีจงัหวัด
นนทบุรี 11000 
(2) ทางโทรศัพท์ : 02-596-7888 
(3) ทางอเีมล ์
sb@nonthavej.co.th  

เรื่องการกระท าผิดจรรยาบรรณ
ทางการแพทย ์

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล หรือ
รองผู้อ านวยการสายงานแพทย์
และการแพทย ์

(1) ทางไปรษณยี์ :  ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล   
เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ต าบล
บางเขน อ าเภอเมืองนนทบุร ีจงัหวัด
นนทบุรี 11000 
(2) ทางโทรศัพท์ : 02-596-7888 
(3) ทางอเีมล์: md@nonthavej.co.th 

เรือ่งการทุจริต คอร์รัปชั่นหรือความ
ผิดปกติของรายงานทางการเงิน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
หรือ / ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและบริหารความ
เส่ียง 

(1) ทางไปรษณยี์ :  ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ /หรือ ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง 
เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ต าบล
บางเขน อ าเภอเมืองนนทบุร ีจงัหวัด
นนทบุรี 11000 
(2) ทางโทรศัพท์ : 02-596-7888 
(3) ทางอเีมล ์: ia@nonthavej.co.th 

เรื่องที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือ
ภาพพจน์ของบรษิัท 

ประธานกรรมการบริษัท หรือ/
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล หรือ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

(1) ทางไปรษณยี์ : ประธานกรรมการ
บริษัท/หรือ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
หรือ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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หรือ / ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและบริหารความ
เส่ียง 

หรือ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และบริหารความเส่ียง 
เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ต าบล
บางเขน อ าเภอเมืองนนทบุร ีจงัหวัด
นนทบุรี 11000 
(2) ทางโทรศัพท์ : 02-596-7888 
(3) ทางอเีมล์:cg@nonthavej.co.th  
เว็บไซด์ : www.nonthavej.co.th 

 
 

วิธีการร้องเรียน 
 แจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือร้องเรียนต่อผู้รับข้อร้องเรียนคนใดคนหนึ่งได้โดยตรงผา่นช่องทางทีก่ าหนดดงันี ้

1. ร้องเรียนได้โดยตรงดว้ยวาจา หรอืลายลักษณ์อกัษร  
2. ผ่านทางโทรศัพท์ หรือโทรสาร ของผู้รับเรื่องแจง้เบาะแสการกระท าผิดหรือข้อร้องเรยีน 
3. ผ่านทาง E-mail Address ของผูร้ับเรื่องแจง้เบาะแสการกระท าผดิหรือข้อร้องเรียน 
4. ท าเป็นจดหมายถงึผู้รับเรื่องแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรยีนตามประเภทเรื่อง  

ส่งที่ :  บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)  
                เลขที่ 432 ถนนงามวงศว์าน ต าบลบางเขน อ าเภอเมืองนนทบุร ีจังหวัดนนทบุรี 11000 

5. ในกรณีท่ีผู้ร้องเรยีนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อต้องระบุรายละเอียดขอ้เท็จจรงิหรือหลักฐาน 
ทีช่ัดเจนเพียงพอท่ีแสดงให้เห็นวา่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระท าที่เปน็การฝ่าฝืน 
กฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบริษัทเกดิขึ้น ทัง้นี้
การร้องเรียนจะถือเป็นความลับท่ีสุดและผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกวา่หน่ึงช่องทาง และ
ไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน แต่หากเปดิเผยตนเองจะท าให้บริษัทสามารถแจ้งผลการ
ด าเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได ้

 
ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการรายงาน 
 1. ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ด าเนนิการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงหรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงาน
ทีไ่ว้วางใจเป็นผู้ตรวจสอบข้อเทจ็จริง 

2. ผู้รับข้อร้องเรียนนหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเชิญให้พนกังานคนหนึ่งคนใดมาให้ข้อมูล หรือขอให้จัดสง่
เอกสารใดๆ ทีเ่กีย่วข้องมาเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง 

3.  หากเรื่องทีถู่กแจ้งถกูพิจารณาแล้วมคีวามเป็นจริงทีจ่ะเกดิการทุจริต หรือเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผล 
ประโยชน์ของบริษัท ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสืบสวนและรายงานต่อประธานกรรมการ
ตรวจสอบและประธานบรรษัทภิบาล โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ค าแนะน าในวิธีการจัดการต่อคณะกรรมการ
บริษัท ถ้าเรื่องดงักล่าวถูกสงสัยวา่จะเกี่ยวข้องกับการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัท รายงานการสืบสวนดงักลา่ว
จะต้องสง่ตรงให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา 
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        หากตรวจสอบแล้วพบว่าเปน็ความจริงบรษิัทจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

 รวบรวมข้อมูลท่ีเกิดขึ้นจริงทีเ่กี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน การละเวน้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลัก
จรรยาบรรณนั้น โดยผู้ที่ดูแลข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดแก่ผู้ด าเนินการรวบรวม
ข้อมูลและตรวจสอบการกระท าผิดหรือข้อร้องเรียน 

 ประมวลผลและวิเคราะห์ผลข้อมลูเพื่อท าการพิจารณาหาต้นเหตวุา่มีการกระท าใดที่ฝ่าฝืน ละ
เว้นหรือไม่ปฏิบัติ  ตามหลักจรรยาบรรณนั้นหรือไม่ และรายงานการประมวลผลและการ
วิเคราะห์ข้อมูล แก่ผู้ที่มีอ านาจสั่งการในเรื่องนั้นๆ ต่อไป 

 รายงานข้อเทจ็จริงแจ้งต่อประธานกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อสรุปรายงานข้อเทจ็จริงแจ้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริง และก าหนดการมาตรการด าเนินการ
เพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของบริษัท ฯ    

 แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปดิเผยตน  
     4. ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนเป็นเรื่องทีบ่ริษัทกระท าผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณของบริษัทจะ
เสนอเรือ่งพร้อมความเห็น และก าหนดแนวทางในการปฎิบัติทีถ่กูต้องต่อผู้มีอ านาจด าเนินการในบริษัทพิจารณาด าเนินการ 
และในกรณีท่ีเป็นเรื่องส าคัญ เช่น เป็นเรื่องทีก่ระทบต่อชื่อเสยีงภาพลักษณ์หรือฐานะทางการเงินของบริษัท ขัดแย้งกับ
นโยบายในการด าเนินธุรกจิของบริษัท หรือเกี่ยวขอ้งกับผู้บริหารระดับสูง ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลเพือ่พิจารณา และน าเสนอรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท รับทราบในท่ีประชุมกรรมบริษัทเป็น
ประจ าทุกไตรมาส   

5. ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนใหเ้กดิความเสียหายต่อผู้ใดผู้หน่ึง จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและ
เป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย 

6. ในกรณีท่ีข้อกล่าวหานั้นไมเ่ป็นที่น่าสงสัยเพียงพอท่ีจะเกิดการทุจริต และไม่มีความจ าเป็นต้องสืบสวน ฝ่าย
ตรวจสอบภายในจะต้องแจ้งไปยงัเบาะแสให้ทราบว่าเหตใุด จงึไมม่ีการสืบสวน   

7.   ถ้าเหตุสงสัยว่าทจุริตเรื่องปลีกย่อยไม่ส าคัญ และปราศจากความเป็นจรงิหรือไม่มีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ของบริษัท หัวหน้าของพนักงานท่ีแจง้เรื่องปลีกย่อยนัน้จะเป็นผู้รับรายงานเรื่องดงักล่าวต่อไป  
 
การคุ้มครองปกป้องผู้ที่แจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือข้อร้องเรียน 

 1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นวา่การเปิดเผยอาจท าให้เกิดความเสียหายกับตนเอง 
แต่ต้องระบุรายละเอยีดข้อเท็จจรงิหรือหลักฐานท่ีชัดเจนเพยีงพอท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่มีเหตุอันควรเชื่อวา่มีการกระท าที่เป็นการ
ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น อย่างไรกต็ามหากเลือกที่
จะเปิดเผยตนเองกจ็ะท าให้ผู้รับขอ้ร้องเรียนสามารถด าเนินการไดอ้ย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 2. ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง บริษัทถือเป็นความลับ และจะเปดิเผยเท่าที่จ าเป็น โดยค านงึถงึความปลอดภัย และความ
เสียหายของผู้รายงาน แหล่งทีม่าของข้อมูล หรือบุคคลท่ีเกีย่วข้อง ทั้งนีผู้้รับผิดชอบในทกุขั้นตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลท่ีได้
รับรู้ชั้นความลับสูงสุด และไม่เปดิเผยต่อบคุคลอื่น หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระท าความผิดวินัย 
 3. กรณีทีผู้่ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหายผู้ร้องเรียนสามารถ
ร้องขอให้บริษัทก าหนดมาตรการคุ้มครองทีเ่หมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจก าหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรยีนไม่ต้องร้อง
ขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องทีม่ีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรอืความไม่ปลอดภัย 
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 4. พนักงานท่ีปฏิบัติต่อบุคคลอืน่ด้วยวิธีการท่ีไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการท่ีไม่เหมาะสม หรือก่อใหเ้กิด
ความเสียหายต่อบคุคลอื่นน้ัน อันมีเหตุจงูใจมาจากการท่ีบุคคลอื่นน้ันได้ร้องเรียน ได้แจง้ข้อมูล ร้องเรียนหรือใหเ้บาะแส
เกี่ยวกับกรทุจรติหรือการไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคับหรือจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมไป
ถึงการทีบุ่คคลอืน่น้ัน ฟ้องร้องด าเนินคดี เป็นพยาน ให้ถ้อยค า หรือให้ความรว่มมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรฐัถือเป็น
การกระท าความผิดวินัยที่ต้องไดร้ับโทษ ทั้งนีอ้าจได้รับโทษตามทีก่ฎหมายก าหนดไว้หากการกระท าความผิดตามกฎหมาย 
 5. ผู้ทีไ่ด้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายดว้ยวธิีการหรือกระบวนการที่มีความ
เหมาะสม และเป็นธรรม 
 
บทลงโทษ 
ผู้ใดกระท าการใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบน้ี รวมทั้งมีพฤติกรรมที่กลั่นแกล้งข่มขู่ลงโทษทางวินัย 
หรือเลือกปฏิบัติ ด้วยวิธีการอันไม่ชอบเนื่องมาจากการร้องเรยีนต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ร้องเรียนกับระเบียบน้ี ถือวา่ผู้นั้น กระท าผิดวินัย และต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
การกระท าดังกล่าว ตลอดจนรับผิดในทางแพ่งและทางอาญาหรอืตามกฎหมายต่อไปด้วย 
 

           4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 4.1 ช่องทางในการเปดิเผยข้อมูล  

บริษัทฯ ตระหนักถงึความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลทางการเงนิ ข้อมูลท่ัวไป และสารสนเทศที่ 
ส าคัญใหเ้ป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. เพื่อให้ผู้
ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอยา่งทัว่ถงึ จงึได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์( Investor Relations) 
เป็นตัวแทนในการส่ือสารกับนักลงทุน  ผู้ถือหุ้น  นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวข้อง รวมทัง้มีการเผยแพร่
ข้อมูลของบริษัทผา่นทางต่างๆ ดังนี ้ 

1. การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต ์ 
       เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถสืบค้นข้อมูลท่ีเปดิเผยต่อสาธารณะได้อยา่งรวดเรว็
บริษัทได้น าเสนอข้อมูลท่ีส าคัญของบริษัทซึง่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยูเ่สมอ บนเว็บไซต ์ ของบริษัทฯที ่
www.nonthavej.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถสืบค้นข้อมูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว 
บริษัทได้น าเสนอข้อมูลท่ีส าคัญของบริษัทบนเว็บไซต ์ โดยมอบหมายให้  คุณสุรีย ์ศังกรพานิช  ซึง่ท าหน้าที่เลขานุการ
บริษัทเป็นผู้ประสานงาน ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ โทร 0-2596-7888 ต่อ 2515 หรือที่ e-mail: suree.s@nonthavej.co.th หรือ 
ir@nonthavej.co.th 

2. การให้ข้อมูลผ่านส่ือสาธารณะต่างๆ ได้แก ่หนังสือพิมพ ์นิตยสารและวารสาร   
3. การจัดสง่หนังสือแจง้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย ์ 
4. เผยแพร่หนังสือข้อบังคับของบริษัทฯ นอกเหนือจากนโยบายบรรษัทภิบาลในเว็บไซด์ของ 

บริษัทฯ 
5. มีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ท าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับนักวิเคราะห์ นักลงทุนและบุคคล 

อื่นท่ีต้องการข้อมูลทางการเงิน ผลการด าเนินงาน ฐานะของบริษัทฯและธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ 
6. เผยแพร่ข้อมูลส าคัญของบริษทัฯ อย่างสม่ าเสมอผา่นช่องทางตลท. แบบแสดง 

รายการข้อมูลประจ าปี รายงานประจ าปี รวมถึงเว็บไซด์ของบริษัทฯ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

http://www.nonthavej.co.th/
mailto:ir@nonthavej.co.th
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7. มีนโยบายและมาตรการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระท าผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ 
หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง รวมถึงมีกลไกใน
การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสโดยเก็บข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการ
สอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
    4.2 การจัดท ารายงานทางการเงิน  
            เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดท ารายงานทางการเงินว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และรักษา

ทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้สูญหายหรือน าไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอ านาจหน้าที่ ป้องกันการทุจริตและการด าเนินการที่ผิดปกติ 
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีความเชื่อมั่นในรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท า
หน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน การใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมซึ่งถือปฏิบัติโดยสม่ าเสมอและสอดคล้องกับกฎหมาย
และประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสอบทานความถูกต้องและความเพียงพอของรายงานทางการเงิน  ในการนี้ 
คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยไตรมาสละหน่ึงครั้ง นอกจากคณะกรรมการยัง
ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  เพื่อสอบถามและขอความเห็น
จากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังจัดท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน ซึ่งครอบคลุมเรื่องส าคัญตามข้อพึงปฏิบัติส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์  โดย
แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ าปี โดยในปี 2563 บริษัทฯให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงานดร.
วิรัชแอนด์แอสโซซิเอสท์ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งมีความรู้ความช านาญในวิชาชีพ ไม่มีความขัดแย้งแห่ง
ผลประโยชน์ท่ีจะท าให้ขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลาง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนด เพื่อสร้างความมั่นใจ
แก่กรรมการและผู้ถือหุ้นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนให้เห็นฐานะทางการเงินและผลการด าเนินการของบริษัทที่
ถูกต้องและเชื่อถือได้ในทุกแง่มุมตามความเป็นจริงทุกประการ  
 บริษัทฯไม่เคยมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดย ก.ล.ต. และได้เปิดเผยงบการเงินประจ าปีและรายไตร
มาสต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนก่อนระยะเวลาครบก าหนด 
 
                    5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ในหลายๆด้าน  

ตลอดจนก ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่ม
มูลค่าสูงสุดให้กับบริษัทและความมั่นคงสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการมีการประชุมทุกไตรมาสเพื่อพิจารณาการ
รายงานผลการด าเนินกิจการของฝ่ายบริหาร โดยรายละเอียดของอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ สามารถดูได้
จากข้อ 8.1 โครงสร้างการจัดการคณะกรรมการบริษัท  
          คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส าคญัในการก ากับดแูลตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของ 
บริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้อย่างเป็นอิสระ 
ข้อบังคับของบริษัทก าหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน  ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประกอบไปด้วย
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ(ข้อก าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท 
ปรากฏอยู่ในภาคผนวก)  ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทมีจ านวน 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร จ านวน   
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4 ท่าน กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร จ านวน 3  ท่าน และกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจ านวน 
3 ท่าน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัททั้งหมด เพื่อท าหน้าที่ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณา
เรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    โดยได้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนินการ
ของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน 
 
  ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน ์
 คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดแผนการประชุมประจ าปีและก าหนดวาระการประชมุหลักใน
แผนการประชุม ในรอบปีบัญชีทีผ่่านมาคณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาการทบทวนและอนุมัติ วสัิยทัศน์ 
พันธกิจ กลยุทธ์ เปา้หมาย และแผนธุรกิจ ของบริษัท รวมถงึทบทวนนโยบายที่ส าคัญใหม้ีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อ
การด าเนินธุรกจิตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เช่น นโยบายการก ากับดูแลกจิการ จรยิธรรมทางธุรกิจ และนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชั่น  เป็นต้น   และถือเป็นหัวข้อหลักทีก่ าหนดไว้ในแผนการประชุมประจ าปีของบริษทั  พร้อมทั้งร่วมก าหนด
ตัวชีว้ัดและการตัง้คา่เป้าหมายของบริษัท     
 คณะกรรมการบริษัทได้ตดิตามดแูลให้มีการน าวิสัยทัศน์  พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายแผนธุรกจิ และ
นโยบายที่ส าคัญของบริษัทไปปฏิบัติ  โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ท าหน้าที่ตดิตามผลการด าเนินงานอยา่ง
สม่ าเสมอ ตลอดจนก าหนดวธิีการในการด าเนินการส าหรับตวัชีว้ัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายและติดตามผลการด าเนินงานของ
ฝ่ายบริหารอยา่งใกล้ชดิ เพื่อสอบทานให้การด าเนินงานของบริษทั เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรายงานผลการ
ด าเนินงานให้คณะกรรมการบรษิทัทราบเป็นประจ าอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง กรณีทีม่ีเรื่องส าคัญและเร่งดว่นประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร สามารถหารือและขอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ต้องรอให้ถึงก าหนดการประชมุที่จะมีขึ้นใน
ครั้งต่อไป 
 คณะกรรมการบริษัทไดจ้ัดใหม้ีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท าหน้าที่สอดส่อง  ดูแล  อย่างใกลช้ดิ 
โดยมีแผนกตรวจสอบภายในท าหน้าที่สอบทานระบบการควบคมุภายในของบริษัท เพื่อให้บริษัทมรีะบบการควบคุมภายใน
ที่ดีและเหมาะสม   รวมถงึการดแูลเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ า กรณีที่
เป็นเรื่องส าคัญและเรง่ด่วนคณะกรรมการตรวจสอบจะนัดหารือนอกแผนการประชมุประจ าปีเพื่อรายงานผลทันที 
              การบริหารความเส่ียง  คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร
ความเส่ียงรโรงพยาบาล    ท าหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารความเส่ียงขององค์กร  โดยมีคณะกรรมการจดัการความเส่ียง  ท า
หน้าทีดู่แลให้ทุกหนว่ยงานด าเนนิการบริหารคุณภาพและจัดการความเส่ียงใหค้รอบคลุมทุกด้านทั่วทั้งองค์กร  และรายงาน
ผลการบริหารความเส่ียงขององคก์รให้  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง  และคณะกรรมการบรษิัททราบ
เป็นประจ าอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
 

  ความขดัแย้งทางผลประโยชน ์
 บริษัทฯ  มีนโยบายที่ชัดเจนในการดูแลรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยขั้นตอนการ
เข้าท ารายการระหว่างกันของบริษัทฯกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะต้องผ่านกระบวนการกล่ันกรองจากฝ่ายบริหารและ
ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  และในกรณีที่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ  กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิ
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ออกเสียงในวาระดังกล่าว  มีคณะกรรมการตรวจสอบที่ท าหน้าที่ในการสอดส่อง  ดูแลเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์   
 

   ส าหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในนั้น  บริษัทได้มีนโยบายก าหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือ
พนักงานในหน่วยงานท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและไม่ซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัท  ภายในระยะเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี และ
ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนและ
ก าหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 
 
รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 
ล าดับ รายชื่อกรรมการ จ านวนหุ้น (หุ้น) จ านวนหุ้น (หุ้น) หมายเหตุ 

ณ 31ธ.ค.2563 ณ 31ธ.ค.2562 เพิ่มข้ึน(ลดลง) ระหว่างปี 

1. ดร.กมเลศน์  สันติเวชชกุล  275,000 275,000 -  
2. นางพร้อมพรรณ  ศิริพัฒน ์ 90,000 90,000 -  
3. นพ.สราวุฒิ  สนธิแก้ว  1,332,000 1,332,000 -  
4. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล  NA NA -  
5. ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย NA NA -  
6. นพ.ปิยะศิลป์  จันทร์ภู่ NA NA -  
7. นพ.ไพบูลย์  สมานโสตถิวงศ ์ NA NA -  

 
  จริยธรรมองค์กร 
 บริษัทฯ ก าหนดให้มีจริยธรรมองค์กร   โดยให้ทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดถือปฏิบัติ 
เพื่อให้บริษัทฯมีการด าเนินงานอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเสมอภาค 
เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่างๆ ที่บริษัทฯให้ความส าคัญ   ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่จริยธรรมองค์กรของ
บริษัท ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท เพื่อเป็นช่องทางในการส่ือสารให้กับ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน หรือบุคคลภายนอก  
ได้รับทราบ 
 ในปี 2563 บริษัทฯ ทบทวน จัดอบรมและทดสอบจริยธรรมองค์กรและแนวปฎิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน   ทั้งนีเ้พื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและผู้บริหารทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามจริยธรรมองค์กรได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม   ในการอบรมได้จัดท าค าอธิบายส าหรับปัญหาที่มักถามบ่อย   รวมทั้งการแจ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียนเมื่อพบผู้กระท าผิด  ให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนทราบ   และได้ด าเนินการให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนท า
แบบทดสอบ และน าผลที่ได้มาประเมินระดับความรู้ ความเข้าใจของพนักงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแบบทดสอบให้
สอดคล้องกับจริยธรรมองค์กร นโยบาบายและระเบียบปฏิบัติที่มีการเปล่ียนแปลง  และในการเข้าอบรมได้ให้พนักงานและ
ผู้บริหารทุกคนลงนามรับทราบ และเก็บไว้ในประวัติพนักงาน ทั้งนี้การเข้าอบรมและผลการทดสอบถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้จริยธรรมองค์กรคงอยู่ต่อไป คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้บรรจุจริยธรรมองค์กรอยู่ใน
แผนฝึกอบรมประจ าปีของพนักงานและผู้บริหารทุกระดับ 
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  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 
  คณะกรรมการบริษัทมี จ านวน     7 คน ประกอบด้วย 
 คณะกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร      4 คน 
               คณะกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร      3 คน 
 บริษัทฯมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง เพื่อให้การด าเนินงานมคีวามโปร่งใส  มีประสิทธิภาพ   
  

  การรวมหรือการแยกต าแหนง่ 
ประธานกรรมการเป็นตวัแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของหุ้นทัง้หมด 
ประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจา้หน้าที่บริหาร ทั้ง 2 ท่านเป็นตัวแทนจาก 

ผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน อยา่งไรก็ตามโครงสร้างของกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระเกินกวา่ 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมการท้ังหมด ท าให้เกดิการถว่งดุลและการสอบทานการบริหารงาน 
   
 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท าหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการ
เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมและท าหน้าที่ในการเสนอค่าตอบแทนของกรรมการ  เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 
 

  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัท ก าหนดแผนประชุมประจ าปี ไว้อยา่งน้อยปลีะ 6 ครั้ง เพื่อพิจารณางบการเงนิ  การวาง
นโยบายและติดตามผลการด าเนนิงาน  มีการประชุมพเิศษเพิ่มตามความจ าเป็น มีการก าหนดวาระการประชุมลว่งหน้า มี
การออกหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชมุ และส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 5-7 วัน เพื่อให้กรรมการ
ได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม  
 ในปี 2563  ได้มีการก าหนดตรางการประชุมคณะกรรมการบรษิทัประจ าปี 2563 เป็นการล่วงหน้า (ตาราง
การประชุมนี้อาจมีการเปล่ียนแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ ดังนี้ 

ครั้ง
ท่ี 

การประชุม 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรรษัทภิบาล
และบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

1 วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2563 วันท่ี 13 มกราคม 2563 วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2563 วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2563 
2 วันท่ี 19 มีนาคม 2563 วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2563 วันท่ี  14  กันยายน  2563 วันท่ี  25 มิถุนายน 2563 

3 วันท่ี   2 เมษายน 2563 วันท่ี 13 พฤษภาคม 2563 วันท่ี  22 ธันวาคม 2563 วันท่ี  22 ธันวาคม 2563 
4 วันท่ี 11 พฤษภาคม 2563 วันท่ี 10 สิงหาคม 2563   
5 วันท่ี 25 มิถุนายน 2563 วันท่ี   5 พฤศจิกายน 2563   

6 วันท่ี 10 สิงหาคม 2563 วันท่ี 22 ธันวาคม 2563   
7 วันท่ี   5 พฤศจิกายน 2563    
8 วันท่ี   3 ธันวาคม 2563    

9 วันท่ี 22 ธันวาคม 2563    



 105 

 
 บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับจ านวนองค์ประชมุขั้นต่ า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชมุ
คณะกรรมการต้องมีกรรมการอยูไ่ม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท้ังหมด 
 

ในปี 2563 คณะกรรมการไดจ้ัดประชุมทั้งส้ิน 9 ครั้ง มีอัตราการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการคดิเปน็ 
ร้อยละ  100  

รายชื่อ ต าแหน่ง 

จ านวนครั้งการ
เข้าร่วมประชุม

ของ
คณะกรรมการ 

อัตราการ
เข้าร่วม
ประชุม 

1. ดร.กมเลศน์  สันติเวชชกุล  ประธานกรรมการ  (ตัง้แตว่ันท่ี 19 
กุมภาพันธ์ 2563 )  / กรรมการบรรษัทภิ
บาลแ ละบริหารความเส่ียง 

9/9 100% 

2. นางพร้อมพรรณ  ศิริพัฒน ์ กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

9/9 100% 

3. นพ.สราวุฒิ  สนธิแก้ว  กรรมการ  / กรรมการบรรษัทภิบาลและ
บริหารความเส่ียง /  กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

9/9 100% 

4. นพ.ปิยะศิลป์  จันทร์ภู่   กรรมการ /  กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน(ตั้งแตว่ันท่ี 22 
ธันวาคม 2563) 

9/9 100% 

5. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  

9/9 100% 

6. ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
(ตั้งแต่วันท่ี 6 สิงหาคม 2563) / 
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ
บริหารความเส่ียง (ตั้งแต่วันท่ี 22 
ธันวาคม 2563) / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน(ตั้งแตว่ันท่ี 22 
ธันวาคม 2563) 

5/5 100% 

7. นพ.ไพบูลย์  สมานโสตถิวงศ ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  9/9 100% 
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  คณะอนกุรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการย่อย  ขึ้น  3 คณะ  ได้แก่  คณะกรรมการตรวจสอบ   
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้รายละเอียดของ
คณะกรรมการชุดย่อย และขอบเขตหน้าที่ตามที่ปรากฏในข้อ  9.2  คณะกรรมการชุดย่อย  
 
  ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน 
 บริษัทตระหนักถึงความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ได้มีการ
ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรมีการควบคุมดูแลการใช้
ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อเกิด
การถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม มีการควบคุมภายในทางด้านการเงิน มีระบบรายงานทางการเงินเสนอ
ผู้บริหารตามสายงานท่ีรับผิดชอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ในการสอดส่องการด าเนินงานของบริษัท และแผนก
ตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินส าคัญของบริษัทได้
ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท(Compliance Control) เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจึงก าหนดให้รายงานผลโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 การบริหารความเสี่ยง 
 บริษัทฯให้ความส าคัญกับการบริหารความเส่ียงเป็นอย่างมาก ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการความ
เส่ียง ท าหน้าทีค่้นหา ประเมิน และหามาตรการป้องกันความเส่ียงของการด าเนินกิจการ ตลอดจนมีการติดตามก ากับดูแล
และรายงานผลให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียงเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป 

      คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนกับฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายการ
บริหารความเส่ียง การปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความเส่ียงของบริษัท และให้น าเสนอรายงานเรื่องการ
บริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี เพื่อพิจารณาความเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียงและ
ประสิทธิผลของการบรหิารความเส่ียง เพื่อให้สามารถปรับเปล่ียนกลยุทธ์ แผนงาน และวิธีการบริหารจัดการ  

         บริษัทได้ก าหนดแนวทางในการบริหารความเส่ียงทั้งองค์กร ดังนี ้ 

 จัดให้มีคณะกรรมการจัดการความเส่ียงประกอบด้วยผู้บริหารของแต่ละฝ่าย ร่วมกันก าหนดนโยบายและ
ติดตามการบริหารความเส่ียงของบริษัทอย่างใกล้ชิด ติดตามและประเมินผลการบริหารความเส่ียงเพื่อ
น าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท  รวมทั้งจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงเพื่อก าหนดนโยบายและดูแลการบริหารความเส่ียง 

 จัดให้งานบริหารความเส่ียงอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย และจัดท าบัญชีความเส่ียงในงานให้
เชื่อมโยงบัญชีความเส่ียงองค์กร  

 ส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการบริหารความเส่ียงเป็นวฒันธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความส าคัญ
ของการบริหารความเส่ียง  
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การควบคุมการทุจริต  
คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นว่า การทุจริตเป็นความเส่ียงที่ส าคัญขององค์กร จึงได้ก าหนดมาตรการในการควบคุมการ

ทุจริต ดังนี ้ 

 มาตรการป้องกัน มีการจัดผังองค์กรให้เหมาะสมกับการควบคุมและการบริหารธุรกิจ มีคณะกรรมการตรวจสอบ
และแผนกตรวจสอบภายในท าหน้าที่สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน  และคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง เพื่อท าหน้าที่ก ากับให้ทุกหน่วยงานมีการบริหารความเส่ียงอย่างเหมาะสม ก าหนดให้มีจริยธรรมธุรกิจ  
และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  รวมทั้ง
ก าหนดให้มีระบบการแจ้งเบาะแสเมื่อพบปัญหา ท้ังนี้เพื่อให้เกิดการแก้ไขและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 การด าเนินการตรวจสอบ มีคณะกรรมการตรวจสอบและแผนกตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระจากผู้บริหารระดับสูง 
ท าหน้าที่ตรวจสอบ สอบทานและประเมินความเส่ียงขององค์กร และการด าเนินการของคณะกรรมการจัดการ
ความเส่ียง เพื่อให้องค์กรมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีและป้องกันความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงความเส่ียงที่อาจ
เกิดการทุจริต  

 การให้ความเป็นธรรม ได้ก าหนดวิธีการแจ้งเบาะแสและการด าเนินการ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูก
กล่าวหา และการคุ้มครองอย่างเหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแส  

 
การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท  
 คณะกรรมการบริษัท ได้มกีารประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการท้ังคณะตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และก าหนดให้คณะกรรมการบรษิัทมกีารประเมินผลงานดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี โดยมี
กระบวนการและหลักเกณฑ์การประเมินผลงานดงันี ้
 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยทกุชุด ซึ่งแต่ละชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง  และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท าการประเมินผลงาน โดย
สามารถแบง่หลักการประเมินผลงานเป็นรูปแบบต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินผลงานคณะกรรมการท้ังคณะ ตามหัวข้อการประเมินดังต่อไปนี ้
1.1 โครงสร้างและคุณสมบตัิของคณะกรรมการ 
1.2 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
1.3 การประชุมคณะกรรมการ 
1.4 การท าหน้าที่ของกรรมการ 
1.5 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจดัการ 
1.6 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 

2. การประเมินผลงานคณะกรรมการโดยตนเอง เป็นรายบคุคล ตามหัวข้อการประเมินดงัต่อไปนี ้
2.1 โครงสร้างและคุณสมบตัิของคณะกรรมการ 
2.2 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
2.3 การประชุมคณะกรรมการ 

3. การประเมินผลงานคณะกรรมการชุดย่อยทัง้คณะ ตามหวัข้อการประเมินดงัต่อไปนี้ 
3.1 โครสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
3.2 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
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3.3 การประชุมคณะกรรมการ 
3.4 การท าหน้าที่ของกรรมการ 
3.5 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจดัการ 
3.6 การพัฒนาตนเองของกรรมการ 

4. การประเมินผลงานคณะกรรมการชุดย่อย โดยตนเอง เป็นรายบุคคล ตามหวัข้อประเมินดังต่อไปนี้ 
4.1 โครงสร้างและคุณสมบตัิของคณะกรรมการ 
4.2 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
4.3 การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการทุกชดุรวบรวมผลการประเมินผลงานแบบท้ังคณะและรายบุคคลน าเสนอแกค่ณะกรรมการบริษัท  
เพื่อพิจารณาและน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนา
ศักยภาพของกรรมการรายบุคคลต่อไป 
 ส าหรับผลการประเมินการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อยทัง้แบบคณะ และแบบ
รายบุคคล ประจ าปี 2563  โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดถีึงดีมาก โดยคณะกรรมการบริษัทจะน าผลการประเมินมาปรับปรุง
และพัฒนาใหด้ีขึ้นต่อไป 

 
ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแบบ

ประเมินตนเองนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ แบบประเมินรายคณะกรรมการและรายบุคคล ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อย
ละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ โดยหากคะแนนมากกว่าร้อยละ 90 = ดีเยี่ยม คะแนนซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างมากกว่าร้อยละ  
85 = ดีมาก มากกว่าร้อยละ 75 = ดี มากกว่าร้อยละ 55= พอใช้ และต่ ากว่าร้อยละ 55 = ควรปรับปรุง ซึ่งสรุปผลได้ ดังนี ้ 

 

การประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ  
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะ ในภาพรวมแบ่งการประเมินเป็น 6 หัวข้อหลัก 

ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ได้แก ่
(1) บทบาท หน้าที ่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยการจดัการความเส่ียง การควบคมุ

ภายใน หน้าที่ทางกฎหมายและจริยธรรม และการตดิตามผลการด าเนินงาน  
 (2) โครงสร้าง องค์ประกอบ และความเป็นอิสระของกรรมการ  
 (3)  การก าหนดวาระการประชุม และการมีส่วนร่วมของกรรมการ  
 (4)  ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร  
 (5)  การประเมินผลและคา่ตอบแทนคณะกรรมการ  
 (6)  การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงแผนสืบทอดต าแหน่งของฝ่ายบริหาร  
โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้ 
1. ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2. คณะกรรมการบริษัทร่วมกันประเมิน  โดยถือเสียงข้างมากเป็นข้อยุติของผลการประเมินในข้อน้ันๆ 
3. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและแนว

ทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
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ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่า คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักการก ากับดูแลกิจการจริยธรรมทางธุรกิจ 
ของบริษัท มีส่วนส าคัญในการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนธุรกิจและงบประมาณประจ าปี โครงสร้างและ
องค์ประกอบคณะกรรมการมีความเหมาะสม การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพ โดยมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 
98 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ควรก าหนดแผนงานเพื่อปรับปรุงการรายงานเหตุการณ์ส าคัญ 
ปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะท าให้การด าเนินงานของบริษัทไม่เป็นตามเป้าหมายให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่าง
ทันท่วงที รวมทั้งปรับปรุงแผนการพัฒนากรรมการ และการพัฒนาและสืบทอดงานผู้บริหารให้มีความครอบคลุมและ
สมบูรณ์มากขึ้น  
 

 การประเมินกรรมการรายบุคคล 
แบบประเมินการปฏิบัติงานของตนเองรายบุคคลของกรรมการแบ่งการประเมินเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่  
(1) ความคดิเชิงกลยุทธ ์การก ากบัดูแลกิจการ  
(2) ความรู้ความสามารถในธุรกิจและความสามารถส่วนบุคคล  
(3) ความเป็นอิสระ  
(4) การเตรียมความพร้อมในฐานะกรรมการ  
(5) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ  
โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี ้
1. กรรมการบรษิัทประเมินตนเองเป็นรายบุคคลอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัตงิานของกรรมการบริษัทรายบุคคลและแนวทางการ 
     พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
ซึ่งผลการประเมินรายบุคคลพบวา่คะแนนส่วนใหญ่สูงกว่าร้อยละ  95  จึงสรุปผล การประเมินไดว้่า กรรมการมี

คุณสมบัติและได้ปฏิบัติภาระหนา้ที่และความรับผิดชอบอย่างดเียีย่มและเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ  
 

การประเมินคณะกรรมการชดุย่อย  
ในปี 2563 คณะกรรมการริเริ่มให้มีการประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ  ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   การประเมินผลของ
คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นการประเมินโดยตนเอง โดยแบบประเมินผลที่จัดท าขึ้นสอดคล้องกับหลักการกากับดูแล
กิจการท่ีดีและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ซึ่งครอบคลุม 4 หัวข้อ ได้แก่  

 
(1) โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย  
(2) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ  
(3) การประชมุคณะกรรมการชุดย่อย  
(4) การท าหน้าที่กรรมการ  
โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี ้
1. ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะ อยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2. คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะร่วมกันประเมิน  โดยถือเสียงขา้งมากเป็นข้อยุติของผลการประเมินในข้อ

นั้นๆ 
3. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชดุ     และ

แนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบรษิัท 
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ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล   คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน  มีองค์ประกอบท่ีเหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วนตามกฎบัตรที่บริษัทก าหนด โดยมีผลคะแนน 
ดังนี ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ                        ร้อยละ 100  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    ร้อยละ   97 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง   ร้อยละ   97  

ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้จัดท าเป็นประจ าทุกปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบใช้วิธีการประเมินตนเองทั้งคณะ โดยใช้แบบประเมินตามคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบของ ก.ล.ต. ซึ่งแบ่งเป็น 
 2 ส่วน คือ1) การท าหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ และ  
                                                  2) การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ  

จากผลการประเมินในปี 2563 ไม่มีค าถามในแบบประเมินในข้อใดที่มีค าตอบว่า “ไม่ใช่” หรือ “ไม่ได้ท า” และ 
ได้รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2563 นี้ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
ในการประชุมครั้งที่  1/2564  วันที่ 18  กุมภาพันธ์  2564 ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่า องค์ประกอบ คุณสมบัติ และการ
ปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในเกณฑท์ี่สอดคล้องกบัแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ แนวทางปฏิบัติที่ดี
ของสากล และครบถ้วนสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามที่ก าหนดไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
การประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 คณะกรรมการบริษัทยงัได้มกีารจัดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบัตงิานประจ าปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่ง
เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้มกีารจดัส่งแบบประเมินดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัท
เพื่อการประเมินผล ซึ่งประกอบดว้ยหัวข้อประเมินดังนี ้

1. ความเป็นผู้น า 
2. การก าหนดกลยุทธ ์
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ ์
4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน 
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ 
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก 
7. การบริหารงานและความสัมพันธก์ับบุคลากร 
8. การสืบทอดต าแหน่ง 
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 
10. คุณลักษณะสว่นตัว 
ผลการประเมินประธานเจา้หน้าที่บริหาร ในรอบปี 2563 ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัททัง้หมด 6 ท่าน 

(ไม่รวมประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ในภาพรวมทั้ง 10 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับดีเยีย่ม 
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การปฐมนเิทศกรรมการ (Director Orientation) 
 ส าหรับกรรมการท่ีเข้ารับต าแหน่งใหม่ในคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อให้กรรมการใหม่
ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น โครงสร้างการจัดการองค์กร ผลการ
ด าเนินงาน ข้อมูลระบบต่างๆ ที่ใช้งานภายใน  รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมธุรกิจ
และจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และนโยบายต่างๆซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับการเป็นกรรมการ 
ให้กับกรรมการ  
 ในปี 2563 ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย กรรมการใหม่ ได้รับการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยเลขานุการบริษัท  ได้
น าเสนอบรรยายชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับนโยบายธุรกิจของบริษัท  รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเห็นภาพรวมการด าเนินธุรกิจ
และผลการด าเนินงาน ของบริษัท  
 
การพัฒนากรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคญัต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ าเสมอ โดยกรรมการส่วนใหญ่มีประวัติได้เข้ารับการ
อบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว โดยให้การสนับสนุนและด าเนินการให้กรรมการพิจารณา
เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่นๆ  ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
ตลอดปี เพื่อน าความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป 
 
หลักสูตรทีก่รรมการบริษัทฯ เข้ารับการอบรมในปี 2563 ดงันี้ 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร 
1 ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล กรรมการอิสระ 

และประธาน
กรรมการ
ตรวจสอบ 

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องเกณฑ์ใหม่ในการประเมินผลการ
ด าเนินงานรัฐวิสาหกจิ The New Assessment Model of State 
Enterprise Policy Office (SEPO) “State Enterprise 
Assessment Model SE-AM”  

2 นพ.ไพบูลย์ สมานโสตถิวงศ ์ กรรมการอิสระ 
และกรรมการ
ตรวจสอบ 

หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)   
กับสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  รุ่น 38/2020 

 
แผนพัฒนาและสืบทอดงานต าแหน่งกรรมการและผู้บริหาร  

คณะกรรมการบริษัท ให้ความส าคัญต่อการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  โดยมีโครงการพัฒนาความรู้
ความสามารถและทักษะให้เหมาะสมกับหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการอบรมในหลักสูตร  Director Certification 
Program(DCP) และหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)   

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์เป็นผู้บริหารของบริษัท โดยการแต่งตั้งผู้บริหารเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบบริษัท 
ส่วนกรรมการบริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และเสนออนุมัติผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
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ในการวางแผนสืบทอดต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารนั้น คณะกรรมการได้มีการวางแผนเพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมทันทีท่ีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงต าแหน่งนั้นๆเกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงาน
ของบริษัทสามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 

 รายงานของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงาน
ประจ าปี งบการเงินได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติสม่ าเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 คณะกรรมการได้จัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง 
ครบถ้วนและเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกันการด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมี
สาระส าคัญ 
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็น
ผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายในความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 
 คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นและความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท 
 
9.2 โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย  
      
  

 

 

 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ในปี 2563 บริษัทมคีณะกรรมการตรวจสอบจ านวน  3  คน  ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนครั้ง
การประชุม

คณะกรรมการ 

การเข้าร่วม
การเข้า
ประชุม

คณะกรรมการ 
1. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

(กรรมการอิสระ) 
6/6 6/6 

2. นพ.ไพบูลย์  สมานโสตถิวงศ ์ กรรมการตรวจสอบ  
(กรรมการอิสระ) 

6/6 6/6 

3. ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย  กรรมการตรวจสอบ  
(กรรมการอิสระ) 
(แตง่ตั้งวันท่ี 6 สิงหาคม 2563) 

3/3 3/3 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน  

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และบริหารความเส่ียง 
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จากการประชมุใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2563 อนมุัติแต่งตัง้กรรมการแตง่ตัง้ใหม ่
จ านวน 1 คน คือ ศ.ดร.อุทัย  ตันละมัย แทนกรรมการเกา่ที่ครบก าหนดออกตามวาระ  

ในปี2563   นางเรณุกา บุญทองดี ด ารงต าแหน่งเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ    เพื่อท าหน้าที่ดูแลและ
จัดการการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง้จดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสาร
ตามทีก่ฎหมายก าหนด  นอกจากนี้ ยังช่วยให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับ
การเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ตามก ากับดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท  

 
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบท่านใดพ้นจากต าแหน่งก่อน
ครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจะเลือกผู้ด ารงต าแหน่งแทนโดยเร็ว และผู้ด ารงต าแหน่งแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้ตามระยะเวลาที่
เหลืออยู่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุปมีรายละเอยีดดงันี ้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม และ 

มีประสิทธิผล  

3.  พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้การพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจ้าง และ

ให้ความดีความชอบหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

4. พิจารณาอนมุัติแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี และประเมินคณุภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็น
ประจ าทุกป ี

5. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลัก 

       ทรัพย์ และกฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับธุรกจิของบริษัท 

6. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมคีวามเปน็อิสระเพื่อท าหน้าที่ผู้สอบบัญชขีองบริษัท 

และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของบุคคลดังกลา่ว    รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชโีดยไม่มี

ฝ่ายจัดการเข้ารว่มประชมุดว้ยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 6.  พิจารณารายการท่ีเกีย่วโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์ห้เป็นไปตามกฎหมายและ 

      ข้อก าหนดของตลาดหลักทรพัย์ ท้ังนี้เพื่อใหม้ั่นใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ 

      บริษัท 

 7.  จัดท ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดิเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท 

 8.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 9.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี  โดยประเมินการ ปฏิบัติงานของ 

                      คณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะและ ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล 
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 
 ในปี 2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครั้งที่ 5/2563 เมือ่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 อนุมัตใิห้
เปล่ียนแปลงชื่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เป็นคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง  และแต่งตัง้
คณะกรรมการใหม่ จ านวน  3  คน   ดังนี้ 

 รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนครั้ง
การประชุม

คณะกรรมการ 

การเข้าร่วม
การเข้า
ประชุม

คณะกรรมการ 
1. ศ.ดร.อุทัย  ตันละมัย ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

และบริหารความเส่ียง (เมื่อ
วันท่ี  10  สิงหาคม  2563) 

2/2 2/2 

2.  ดร.กมเลศน์  สันติเวชชกุล กรรมการบรรษัทภิบาลและ
บริหารความเส่ียง   

3/3 3/3 

3.  น.พ.สราวุฒิ  สนธิแก้ว กรรมการบรรษัทภิบาล และ
บริหารความเส่ียง 

3/3 3/3 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 
ด้านธรรมาภิบาล และจริยธรรมองค์กร 
1. ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการก ากับดูแลกจิการท่ีดีเพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท 

พิจารณาและอนุมัต ิ
2.   ให้ค าแนะน าหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีแก่ คณะกรรมการบริษัท 
3.    พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทให้เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจและ 
       สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิัท 
4.     เพื่อพิจารณาและอนุมตัิปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยา่งสม่ าเสมอ 
5.     ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เป็นประจ าทุกปี โดยประเมินการปฏิบัติงาน 
        โดยรวมทั้งคณะและประเมินตนเองเป็นรายบุคคล 
6.     ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. พิจารณา กล่ันกรองรายงานจากคณะกรรมการจริยธรรมองค์กร และน าเสนอคณะกรรมการบริษัท 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 
ด้านบริหารความเสี่ยง 

1. ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งโรงพยาบาล 
2. ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล ให้สอดคล้องกับนโยบาย

การบริหารความเสี่ยง  
3. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)   
4. ก ากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง   
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5. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง  เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระส าคัญและด าเนินการ 

6. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ส าคัญ 
7. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่ส าคัญอย่างสม่ าเสมอ 
8. ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง  รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมใน

การแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ 

9. พิจารณาแต่งตั้งบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงตามความ
เหมาะสม รวมถึงการก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ 

10. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
11. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานเกี่ยวกับการก ากับดูแลที่ดีและบริหารความเสี่ยงกับ

คณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง 
 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันท่ี 22 ธนัวาคม 2563 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่
เพิ่ม จ านวน  2  คน   ดังนั้นในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีกรรมการ  4 คน  ดังนี้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนครั้ง
การประชุม

คณะกรรมการ 

การเข้าร่วม
การเข้า
ประชุม

คณะกรรมการ 
1.  นางพร้อมพรรณ  ศิริพัฒน ์ ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน  
3/3 3/3 

2.  นายแพทย์สราวุฒิ  สนธิแก้ว กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน  

3/3 3/3 

3. ศ.ดร.อุทัย  ตันละมัย กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน (เมื่อวันท่ี  22  
ธันวาคม 2563) 

1/1 1/1 

4.  นายแพทย์ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน (เมื่อวันท่ี  22  
ธันวาคม 2563) 

1/1 1/1 

 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1. พิจารณารายชื่อผู้ท่ีเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการอื่น
เสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทพิจารณา  เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 

2. พิจารณากลั่นกรองผู้ที่เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งประธาน/รองประธานและกรรมการอื่น  ในกรณีท่ีมี
ต าแหน่งว่าง   
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3. พิจารณาแต่งตั้ง  โยกยา้ย  ถอดถอนพนักงานระดับบริหารของบริษัท 
4. เสนอแผนสืบทอดต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
5. ก าหนดวิธีการและหลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
6. พิจารณาแนวทางการก าหนดคา่ตอบแทนส าหรับกรรมการ  และคณะกรรมการ  ค่าเบี้ยประชมุ  

                        สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆทั้งที่เปน็ตัวเงินและมใิช่ตวัเงิน เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
7. ก าหนดวิธีการและหลักเกณฑก์ารก าหนดคา่ตอบแทนให้แกก่รรมการท่ีเป็นธรรมและ      สมเหตุสมผล  และ

น าเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิ 
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน โดยประเมินการปฏิบัติงาน

โดยรวมทัง้คณะและประเมินตนเองเป็นรายบุคคล 
 
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 
 (1) การสรรหากรรมการ 
       ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
พิจารณาคัดเลือกและกล่ันกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพ มีความหลากหลาย  และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความ
เห็นชอบจากกรรมการ จากนั้นจะน าเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตาม
หลักเกณฑ์ต่อไป 
      ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจ และแผนใน
อนาคตจึงได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการ โดยต้องเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องธุรกิจ  และมีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวอย่าง
น้อย 5 ปี  และเปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นอกจากนี้ยั ง
พิจารณากรรมการท่ีจะเสนอชื่อเพิ่มเติมจากท าเนียบกรรมการของบริษัท 
 
 (2) การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด  
      ในการสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่ง ผู้บริหารระดับสูงสุด ( เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ) 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกล่ันกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทและเข้าใจ
ในธุรกิจได้ และน าเสนอต่อต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
 
9.4 การก ากับดูแลการด าเนนิงานของบริษทัย่อยและบริษัทร่วม 
  - ไม่มี- 
 
9.5 การดูแลเรื่องการใชข้้อมูลภายใน 
 บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยได้ก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรใน จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งต้องลงนามรับทราบตั้งแต่แรกเข้าท างาน 
โดยสรุปนโยบายส าคัญดังนี้ 
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 บริษัทฯ ได้ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ก าหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน   
3 วัน นับจากวันที่มีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบ เพื่อจัดท าบันทึกการ
เปล่ียนแปลงและสรุปจ านวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล  เพื่อน าเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัท
รับทราบในการประชุมครั้งถ้ดไป นอกจากนั้น ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดดังกล่าวด้วย 
 บริษัทฯ มีข้อก าหนดห้ามน าข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบ 
เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามท าการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลา  1 เดือน ก่อนที่
ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน   
 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
 (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
       ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ  จ่ายให้ผู้สอบบัญชี บริษัท ส านักงานดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอสท์  จ ากดั 
 โดยแยกเป็น 
 

   
   
 
 
 

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

รายการ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
ค่าสอบบัญช ี 570,000 530,000 490,000 
ค่าสอบทานงบการเงิน (3 ไตรมาส) 480,000 465,000 450,000 

รวม 1,050,000 995,000 940,000 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม(Corporate Social Responsibilities : CSR) 
10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 

คณะกรรมการบริษัท ฯ มีนโยบายให้ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
ส่ิงแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย(Stakeholders) ตามหลัก 8 ข้อ และถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักขององค์กร 
ทั้งนี้ได้ระบุไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร  จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct ) และแนวทางปฏิบัติ
ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท  เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด  เพื่อน าไปสู่ความ
ยั่งยืนของบริษัทฯ  

 
10.2 การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน : 
(1) กระบวนการจดัท ารายงาน 

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติและตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีพึงมีต่อสังคมและชุมชมจนถือ 
เสมือนเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและ 
ชุมชนส่วนรวม 

  แนวทางปฏิบัติ 
1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงมีส่วนร่วม รวมทัง้จดัให้มกีิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในการ

พัฒนาและบริการสังคมและชุมชน  
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ด าเนินกจิกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมอย่าง

สม่ าเสมอ  
3. ป้องกันอุบัตเิหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยูใ่นระดับที่อยูใ่นเกณฑ์ค่ามาตรฐานท่ียอมรับได้ 
4. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตกุารณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชมุชน อัน

เนื่องมาจากการด าเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออยา่งเตม็ที่กับเจา้หน้าที่ภาครัฐและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง  
 

(2) การด าเนนิงานให้เปน็ไปตามนโยบายที่บริษัทได้เปดิเผยไว้ ตามแนวทางเกี่ยวกบัความรับผิดชอบต่อ
สังคม 8 ข้อ ดังนี ้

(1) การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม 
      บริษัทฯ ได้มีการก าหนดวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการในการจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าประเภทต่าง ๆ รวมถึง  

 อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ไว้อย่างชัดเจน และมีการก าหนดมาตรฐานของหนังสือ สัญญาให้เกิดความเป็น 
ธรรมในการเจรจาต่อรอง และการร่างหนังสือสัญญาอย่างถูกต้อง  โดยมีหน่วยงานท่ีท าหน้าที่ดูแล  ควบคุมและ 
จัดเก็บสัญญาเป็นการเฉพาะ   นอกจากนี้ยังมีนโยบายการประเมินผลและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้เป็น 
แนวทางในการประเมินคุณภาพและความพึงพอใจส าหรับผลิตภันฑ์ทั่วไปและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ โดย 
ค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ  ในปีที่ผ่านบริษัทได้เชิญคู่ค้า พันธมิตรและเจ้าหน้ี มาร่วมรับทราบ 
 จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นรวมทั้งได้เผยแพร่จริยธรรมทางธุรกิจ 
และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท เพื่อให้คู่ค้าพันธมิตร  และเจ้าหน้ีต่างๆที่เข้า มาท า 
ธุรกิจกับบริษัทฯ เกิดความเข้าใจและมั่นใจว่าจะได้รับความเป็นธรรม  
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(2) การต่อต้านการคอร์รัปชัน่ 
บริษัทฯ ก าหนดนโยบายในการด าเนินการต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมถึงแนวทางปฏิบัติเป็นลาย 

 ลักษณ์อักษร ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 และน าสู่การปฏิบัติโดย 
การอบรมกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับ และทดสอบความรู้ความเข้าใจ ส าหรับพนักงานและ 
ผู้บริหารที่เข้าใหม่ ถือเป็นหนึ่งในหัวข้อหลักในการปฐมนิเทศ นอกจากนี้เพื่อให้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นคงอยู่ 
อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ก าหนดให้อยู่ในแผนการฝึกอบรมประจ าปีของพนักงานและผู้บริหาร รวมถึงการจัดท าเป็นส่ือ 
การสอนไว้ในองค์ความรู้รวมของบริษัท เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าไปศึกษาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทางเว็บไซด์ของ 
บริษัท 

              ในปี 2557  ที่บริษัทได้สดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริตโดยได้ร่วมให้สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามค าประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วม
ดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ท าให้ได้รับผลการประเมินอยู่ระดับท่ี 1   

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้พัฒนาและน านโยบายสู่การปฏิบัติตามแนวทางที่บริษัท 
 ก าหนด และด าเนินการประเมินความเส่ียงของธุรกิจว่าการด าเนินงานของบริษัทที่มีความเส่ียงต่อการคอร์รัปชั่น  

มีการส่ือสารและฝึกอบรมแก่พนักงานทุกระดับเพื่อให้ความรู้เกี่ยวนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้าน 
 คอร์รัปชั่น  รวมทั้งการดูแลให้มีการด าเนินการตามนโยบายและมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายโดย 
 คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาปรับปรุงเพิ่มระดับ  
 Anti-Corruption  อย่างต่อเนื่อง  จากการเข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ 
 ทุจริต ทางสถาบันไทยพัฒน์ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)เป็น 
 ผู้ด าเนินการโครงการประเมินการด าเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicators ของ 
 บริษัทจดทะเบียนไทยประจ าปี 2558 ส่งผลให้ในปี 2558 บริษัทได้รับผลประเมิน อยู่ระดับที่ 3  ( Established )   

  ในปี 2559 บริษัทได้ยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น  วันที่ 2 
ธันวาคม 2559 เพื่อขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ
ในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย  ขณะนี้สถาบัน IOD อยู่ระหว่างการตรวจสอบ  ในปี 2560  
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต   พิจารณาว่าบริษัทยังไม่ผ่านการรับรอง   
อย่างไรก็ดี ในปี 2563 ทางบริษัทจะประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (CAC)  ต่อไป 
 

(3) การเคารพสทิธิมนษุยชน 
       บริษัทฯ ได้น าปฏิญญาสากลก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในจริยธรรมธุรกิจ  ให้กรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ   และข้อบังคับของทางราชการท่ีเกีย่วข้อง และจริยธรรม
กับการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งระเบียบข้อบังคับของบริษัท เคารพต่อวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและยึดหลัก
สิทธิมนุษยชนสากล ในการด าเนินธุรกิจ   
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(4) การปฏิบัตติ่อแรงงานอย่างเปน็ธรรม  

 บริษัทฯ ปฏิบัติต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบนพ้ืนฐานของศักดิ์ศรคีวามเป็น 
มนุษย์และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล  

 บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับคุณคา่ของพนักงาน ส่งเสริมใหก้รรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
พัฒนาความรู้ความสามารถ มีคณุธรรม มีพฤติกรรมที่เหมาะสม  

 บริษัทฯ จัดให้มีสภาพแวดล้อมการท างานท่ีปลอดภัย และปฏิบัตติ่อพนักงานทุกคนโดยเสมอ
ภาค   

 บริษัทฯ จัดให้มีสภาพการจ้างงานท่ียุติธรรม ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ตามความรู ้
ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน มีโอกาสกา้วหน้า 
ในบริษัทฯ อยา่งเป็นธรรม  

 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและรับฟงัข้อเสนอแนะจากพนกังานทุกระดับ
อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค  

 บริษัทฯ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน การเปดิเผย หรือการถ่าย 
โอนข้อมูลส่วนตัวของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานสู่สาธารณะจะท าได้ตอ่เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานผู้นั้น เว้นแต่ได้กระท าไปตามระเบียบของบริษัทฯ
หรือตามกฎหมาย 

 มีการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางองค์กร รวมทั้งมีการก าหนดเส้นทางการเติบโต 
 (Career Path) และแผนสืบทอดต าแหน่งงาน (Succession Plan) ในต าแหน่งงานท่ีส าคัญ   
สร้างเสริมบรรยากาศที่ดีในการท างานเพื่อให้เกิดขวัญและก าลังใจในการท างานของ
พนักงาน 
 

 

(5)  ความรับผิดชอบต่อลกูค้า   
       บริษัทฯ มุ่งตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า ส่งมอบบริการที่ดีมีคุณภาพ 

และความปลอดภัย ควบคู่กับการพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล โดยยึดค่านิยมองค์กร ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
(Customer Centric) อาทิเช่น ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI , ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA , 
มาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ISO 15189 : 2007) และมาตรฐานระบบคุณภาพอาหารส าหรับ
ผู้ป่วย GMP/HACCP โดยน าระบบคุณภาพดังกล่าวข้างต้นมาพัฒนากระบวนการให้บริการ นอกจากนี้บริษัทฯ  มี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพและบริการ พร้อมตอบสนองและ
ด าเนินการอย่างรวดเร็ว  ทั้งนี้ได้น าข้อเสนอแนะที่ได้รับมาเพื่อวางแผน พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง  

 
 

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  
         บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจ ด้วยความปลอดภัยและค านึงถึงผลกระทบด้านอาชีวอนามัย  

 และส่ิงแวดล้อม และก าหนดให้มีระบบการจัดการในระดับสากล ให้ความส าคัญและปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย  
มาตรฐาน  และข้อก าหนดทางด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ของบริษัท    
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       การอนุรักษ์การใช้พลังงานโดยก าหนดเป็นนโยบายด้านการจัดการพลังงาน ส่ือสารให้พนักงาน 
 ทุกระดับทราบ และปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานท่ีโรงพยาบาลก าหนด นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมโครงการ 
 พัฒนาต่อยอดการด าเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทย  กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และ 
 อนุรักษ์พลังงาน ไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลและสถานประกอบ 

 การแห่งแรกในประเทศไทย ที่สามารถด าเนินการพัฒนาการจัดการพลังงานจนประสบผลส าเร็จ ได้รับการรับรอง 
 มาตรฐานการจัดการพลังงาน (ISO 50001)   

                  การควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยและด้านส่ิงแวดล้อม บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่ 
เกี่ยวข้องกับการดแูลรักษาส่ิงแวดล้อม อาทิ กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจดัมูลฝอยตดิเชือ้ พ.ศ. 2545 ส่วนวิศวกรรม 
ส่ิงแวดล้อม ส านักงานอนามัยส่ิงแวดล้อม กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข, ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการ 
เก็บ ขน และก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2544 จากราชกิจจานุเบกษา 11 มีนาคม 2545, พระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2535, ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง 
ก าหนดประเภทอาคารเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือ 
ออกสู่ส่ิงแวดล้อม  

ในปี 2563  บริษัทฯ มีการตรวจวเิคราะหค์่าน้ าระบบบ าบัดน้ าเสีย  โดยห้องปฏิบัติการกรมอนามัย  
 กระทรวงสาธารณสุข และบริษัท  ALS Laboratory Group. Co., Ltd. ผลการตรวจวิเคราะหค์่าน้ าระบบบ าบัดน้ าเสีย   

อยู่ในเกณฑ์คา่มาตรฐานท่ีก าหนด   
 

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
       บริษัทฯ ถือเป็นสมาชิกหน่ึงในสังคม ให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์อันดี 

 ให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯและสังคม บนพ้ืนฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม น าไปสู่การพัฒนาสังคมอย่าง 
 ยั่งยืน  โดยจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาและบริการสังคมและชุมชนกิจกรรมเพื่อร่วม 
 สร้างสรรค์สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอและตอบสนองอย่างรวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพต่อ 
 เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน  

ในปี 2563 บริษัทฯ  ได้จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม อัน เนื่องมาจากการ 
 ด าเนินงานของบริษัท  โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ( ดูรายละเอียด 
 ข้อ 10.4) 

 
(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึ่งไดจ้ากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอ่ 

 สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนไดเ้สีย 
                       - ไม่มี – 
 

10.3 การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสงัคม(ถ้ามี) 
    -ไม่มี-  
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10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่สังคมและสิ่งแวดล้อม 
                  โครงการส่งเสริมสุขภาพ 

1. โครงการ Health Promotion 

 โครงการคุณแม่คุณภาพ  เป็นการบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่คุณแมต่ั้งครรภ์ และเตรียม
ความพร้อมในการดูแลลูกน้อยในครรภ์อย่างมคีุณภาพ ซึง่โรงพยาบาลจดักิจกรรมอยา่ง
ต่อเนื่อง เป็นประจ าทกุเดือน 

 ให้ความรูเ้รื่องวคัซีนไข้หวดัใหญ่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ ่

 ให้ความรูเ้รื่องวคัซีนมะเร็งปากมดลูก เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจและการลดความเส่ียง
ในการเป็นมะเรง็ปากมดลูกในสตรี 

 ให้ความรูเ้รื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชวีิต กับบริษัทคู่สัญญา และ
ประชาชนทัว่ไป  

 ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแก่ชุมชน โดยการออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นและใหค้วามรู้
วิธีการดูแลสุขภาพรวมถึงโภชนาการ กับหมู่บา้น  ชุมชนใกล้เคียง และบริษัทคู่สัญญา 
อาทิเช่น ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี  ,  
ตรวจมะเร็งเตา้นม,ตรวจคดักรองเบาหวานเบื้องต้น,ตรวจคดักรองมวลกระดกู 
เบื้องต้น และตรวจวัดสายตา เปน็ต้น 

 ให้ความรูเ้รื่องการล้างมือใหถู้กวธิี กับประชาชนทั่วไป และสถานศึกษา เพื่อลดความเส่ียง
ในการติดเชื้อ 

 ให้ความรูเ้รื่องมะเร็งเตา้นม และการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้ง
ภายในโรงพยาบาล บริษัทคู่สัญญา และชุมชน 

 ให้ความรูเ้รื่องโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร  โรคอ้วนและกระดกูพรุน  โรคหลอดเลือดสมอง
และไมเกรน  และการดูแลสุขภาพดวงตา  เพื่อป้องกันและเฝ้าตรวจดูอาการด้วยตนเอง 
โดยแพทย์ผู้เชีย่วชาญทัง้ภายในโรงพยาบาล บริษัทคู่สัญญา และชุมชน 

 ให้ความรูเ้กี่ยวกับการป้องกัน  การปฎิบัติ  การหลีกเล่ียงพฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสมอันเป็น
สาเหตใุห้เกดิการปวดต้นคอ  ปวดไหล่  และหลัง (Office  Syndrome) ทั้งพนักงานและ
ลูกค้าทั่วไป 

 ให้ความรูเ้รื่อง “กินอยู่อย่างไรในวัยผู้สูงอาย”ุ  โดยนักก าหนดอาหาร พร้อมกับสาธิตการ
ออกก าลังกายใหเ้หมาะสมกับวยัผู้สูงอายุ โดยนักกายภาพบ าบัด เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจการรู้เทา่ทันโรคต่างๆ ในวนัผู้สูงอายุ ณ ชุมชนเทศบาลพระอินทราชา 

 
       โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและสังคม 

 ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ครบรอบ 39 ปี  จัดกิจกรรมโครงการ "แค่ใหก้็สุขใจ" (รว่มบริจาค
โลหิต จ านวน  39,000 มิลลิลิตร)  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหา และร่วมบริจาคโลหิต
ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยชีวติเพื่อนมนุษย์    ซึ่งมีพนักงาน
ร่วมบริจาคโลหิต   จ านวนโลหิตที่บริจาคทัง้ส้ิน  47,700 มิลลิลิตร เกินกวา่เปา้หมาย 
8,700 มิลลิลิตร 
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 ร่วมรณรงคก์ารลด ละ เลิกการใชภ้าชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพท่ีดีของพนักงานและ
ร่วมรักษาส่ิงแวดล้อม 

 ร่วมรณรงคก์ารอนุรักษ์การใช้พลังงาน ในโรงพยาบาล 
 

โครงการอาชวีอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

 ซ้อมแผนรองรับการเกดิอุบัติภัยหมู่ ร่วมกับสถานประกอบการใกล้เคียง ชุมชนและภาครัฐ 

 ซ้อมแผนป้องกันเมื่อเกิดอคัคีภัย ในโรงพยาบาล ร่วมกับหน่วยบรรเทาสาธารณภัย  
เทศบาลนนทบุรี  

 ซ้อมแผนป้องกันเมื่อเกิดอคัคีภัย ร่วมกับสถานประกอบการ และชมุชนใกล้เคียง 

 บรรยายใหค้วามรู้เรื่องการป้องกนัและการอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย    

 บรรยายและสาธติวิธกีารใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ร่วมกับสถานประกอบการ และชุมชน
ใกล้เคยีง 
 

10.5 อบรมและพัฒนาความรู้พนกังาน เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม  ได้ก าหนดหลักสูตรการอบรมและพฒันา

ความรู้เกีย่วกับความปลอดภัย อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม ใหก้ับพนักงานและผู้บริหารทุกระดบั โดยบรรจุอยู่ใน
แผนฝึกอบรมประจ าปี  2563 ดงันี้ 

 อบรมจริยธรรมธุรกจิ และนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชั่น  

 อบรมการดับเพลิงขั้นต้น 

 อบรมแผนการป้องกันและระงับอคัคีภัย 

 อบรมการชว่ยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 

 อบรมนโยบายและระเบยีบปฏิบัติ(Policy&Procedure) การป้องกันและควบคมุการติด
เชื้อ(Prevention and Control of Infecttion)IPSG-5 Reduce the risk of health care-
acquired infection 

 อบรมนโยบายและระเบยีบปฏิบัติ ประจ าปี 2563 หมวด FMS และการจัดการพลังงาน 

 อบรมนโยบายและระเบยีบปฏิบัติด้านสารสนเทศ  และการให้ IT Usage by Appication 

 จัดกจิกรรม  NTV Safety Week  โดยให้พนักงาน แพทย์และผู้บริหารทุกระดับ เขา้ร่วม
อบรม และพัฒนาความรู้ เกี่ยวกบั นโยบายและแนวทางปฏิบัติดา้นคุณภาพ มาตรฐาน
การรักษาพยาบาล การบริการ ร และ ความปลอดภัย อาชวีอนามยั สภาพแวดล้อมใน
การท างาน  รวมถึงการอนุรักษ์พลังงาน และส่ิงแวดล้อม”   
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญ ต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท  ทั้งระดับบริหารและ
ระดับปฏิบัติการ   ได้มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ติดตามควบคุมและ
ประเมินผลออกจากกัน  เพื่อเกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหว่างกันอยา่งเหมาะสม มีการควบคุมภายในทางดา้นการเงนิ มี
ระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารตามสายงานท่ีรับผิดชอบ  
   คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ในการสอดส่องการด าเนินงานของบริษัท และฝ่าย
ตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินส าคัญของบริษัทได้
ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท(Compliance Control) เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจึงก าหนดให้รายงานผลโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัทฯให้ความส าคัญกับการบริหารความเส่ียงเป็นอย่างมาก โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร
ความเส่ียง (Corporate Governance & Risk Management Committee) ท าหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัตินโยบายและ
กรอบการบริหารความเส่ียงในทุกด้านให้มั่นใจวา่มกีารด าเนินการท่ีเหมาะสมเพื่อจัดการความเส่ียงนั้นๆ ท้ังนี้ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการจัดการความเส่ียง (Risk Management Committee) ท าหน้าที่ในการจัดให้มี
ระบบบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองค์กร ค้นหา ประเมิน และหามาตรการป้องกันความเส่ียงของการด าเนินกิจการ  พร้อมให้
รายงานผลต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ  ซึ่งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ จะสรุปผลการบริหารจัดการความเส่ียงต่อ
คณะกรรมการบริษัท รับทราบต่อไป 

      บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและความเส่ียงองค์กร เพื่อท าหน้าที่ในการจัดให้มีระบบ 
บริหารความเส่ียงทั่วทั้งองค์กร   และปรับปรุง  พัฒนาระบบการบริหารความเส่ียงให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง   

11.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมด้วยนั้น คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  ที่ใช้ในการบริหารงานและ
ควบคุมภายใน ในด้านต่าง ๆ  5 ส่วน คือ สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน การประเมินความเส่ียง การควบคุมการ
ปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล และระบบติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบ
ควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมตามสภาพปัจจุบันของกิจการ การด าเนินงานโดยรวมมีความโปร่งใสและมีการก ากับ
ดูแลกิจการท่ีดีสามารถตรวจสอบได้ 
               11.2   คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ส านักงาน ดร.วิรัช 
แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด ท่ีได้ให้ความเห็นว่าไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ  
                 11.3   คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายให้ นาง เรณุกา  บุญทองดี   ด ารงต าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน   เพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษทัฯ   มีประสบการณ์งานตรวจสอบภายใน  ในบริษัทจดทะเบียนกว่า  
5  ปี  ได้รับวุฒิบัตร  Certified  Professional  Internal  Audit  of  Thailand  (CPIAT)  จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย   และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษัทฯ 
                        คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ของบริษัทฯ มีความเหมาะสมที่จะปฎิบัติ
หน้าที่ดังกล่าว   ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง  ถอดถอน   โยกย้ายผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นไปตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
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12. รายการระหว่างกัน 
 บริษัท ก าหนดนโยบายการท ารายการท่ีเกีย่วโยงและรายการระหว่างกันของบรษิัท ที่ไม่เป็นไปตามการคา้ทั่วไป 
จะต้องมีการขอความเห็นชอบว่ามีความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ และน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการท ารายการต่อไป อย่างไรกต็ามในกรณีท่ีรายการท่ีเกี่ยวโยงหรือรายการ
ระหว่างกันนั้นๆ คณะกรรมการตรวจสอบท่ีจะเป็นผู้ให้ความเหน็ชอบไม่ความช านาญ บริษัทจะให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท 
หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบรษิัท  
 หากบริษัทมีการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงหรือรายการระหว่างกันอื่นๆที่เข้าขา่ยตามข้อก าหนด และ/หรือ หลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะปฏิบัติ
ตามอย่างเครง่ครัด 
 ในปี 2563 บริษัทไม่มีรายการท่ีเกี่ยวโยงและรายการระหว่างกันของบริษัท และมิได้มีการกระท าใดๆที่เป็นการผิด 
ข้อก าหนด กฏ ระเบียบ ทีเ่กี่ยวกบัรายการท่ีเกี่ยวโยงและรายการระหว่างกันโดยสรุปดังนี้ 

1. บริษัทไม่มีรายการท่ีเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทัท่ีไม่ใช่บริษัทย่อย โดยสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลจาก งบการเงินประจ าปี 2563 

2. บริษัทไม่มีกรณีที่เป็นการฝ่าฝืนและ/หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงและรายการระหว่าง
กันของบริษัท 
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