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1 นโยบายแลพภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
บริษัท วัฒนาการแพทย2 จำกัด (มหาชน) เริ่มประกอบธุรกิจโรงพยาบาลโดยกลุEมครอบครัวตั้งสืบกุล เมื่อปK 2528 

โดยไดOรวบรวมกลุEมแพทย2เพื่อจัดตั้งเปPนโรงพยาบาลเอกชนขนาด 25 เตียง ตEอมาในปK 2533 ไดOขยายและจดทะเบียนเปPน
โรงพยาบาลขนาด 100 เตียงจนปVจจุบัน และในปK 2539 บริษัทฯไดOเขOาเปPนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย2แหEงประเทศ
ไทย โดยมีทุนจดทะเบียน 100 ลOานบาท และมีทุนเรียกชำระแลOว 100 ลOานบาท 
1.1.1 วิสัยทัศนD พันธกิจ เปEาประสงคD ยุทธศาสตรD ของบริษัทฯ  

วสิัยทัศนD เปPนโรงพยาบาลเอกชนที่สEงมอบคุณภาพชีวิตที่ดีใหOกับผูOป^วย บุคลากร และชุมชน ดOวยบริการ 
การรักษาพยาบาลที่คุOมคEา เติบโตอยEางยั่งยืน เปPนผูOนำโรงพยาบาลคุณภาพสูEลุEมแมEน้ำโขง (ไทย 
ลาว) 

พันธกิจ  1. เราพัฒนาศักยภาพเครือขEายการรักษาพยาบาล เพื่อการเติบโตอยEางยั่งยนืในลุEมแมEน้ำโขง ไทย-
ลาว 

 2. โรงพยาบาลเอกชนตติยภูม ิมีมาตรฐานการรักษาระดับสากลและบริการดOวยใจอยEางคนใน
ครอบครัว 

 3. เราสรOางสรรค2ประสบการณ2ใหOผูOรับบริการ บุคลากร และชุมชน ไดOรับแรงบันดาลใจในการดูแล   
สุขภาพตนเอง จากทุกบริการของโรงพยาบาล 

 4. เราดูแลใสEใจบุคลากร อยEางคนในครอบครัว และสรOางคนเพื่อใหOมีชีวิตที่ดีทั้งกายและใจ 
เปEาประสงคD  

• เปPนองค2กรที่มั่นคงและเติบโตอยEางยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล 
• ใหOบริการสุขภาพแบบองค2รวมอยEางตEอเนื่องและอยEางยั่งยืน (รักษา ฟefนฟ ู ปgองกัน สรOางเสริม

สุขภาพ) ตามมาตรฐานสากล และผูOรับบริการประทับใจและบอกตEอ 
• เจOาหนOาที่มีสุขภาพด ีมีจริยธรรม มีสมรรถนะและผูกพันกับองค2กร 
• ดูแลชุมชนและสังคมใหOมีสุขภาพดีและปลอดภัย 

ยุทธศาสตรD 
• สรOางความไวOวางใจในชื่อวัฒนา เปPนองค2กรโปรEงใสตรวจสอบไดO มีประสิทธิภาพ 
• เพิ่มศักยภาพการใหOบริการโรคอยEางครอบคลุมเปPนองค2รวมโดยการบูรณาการสหสาขาวิชาชีพ 
• สรOางเสริมความผูกพันบุคลากร และพัฒนาสมรรถนะ เติบโตไปกับองค2กร 
• สEงเสริมสุขภาพเชิงรุกแกEสังคมและชุมชน 

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ 

• อำนาจในการควบคุมบริษัทในปKที่ผEานมา 
ในปKที่ผEานมาบริษัทไมEมกีารเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุมบริษัท 

• ลักษณะการประกอบธุรกิจในปKที่ผEานมา 
ในปKที่ผEานมาบริษัทไมEมกีารเปลี่ยนแปลงลักษณะการ ประกอบธุรกิจ 

• การเปลี่ยนแปลงโครงสรOางการถือหุOน การจัดการ หรือ การประกอบธุรกิจ หรือเหตุการณ2สำคัญอื่นในชEวง 
3 ปK ที่ผEานมา 
ในชEวง 3 ปK ที่ผEานมา บริษัทไมEมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรOางการถือหุOน การจัดการ  

• บริษัท มีผลิตภัณฑ2ใหมEในปK 2564 คือ ใหOบริการจำหนEายและฉีดวัคซีนปgองกันโควิด-19 (ซิโนฟาร2ม  
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และโมเดอร2นEา) และเปnดใหOบริการหอผูOป^วยโคฮอท เพื่อใหOการรักษาพยาบาลผูOป^วยติดเชื้อโรคโควิด-19  
1.1.3 การใชQเงินที่ไดQจากการระดมทุนเปSนไปตามวัตถุประสงคDหรือไม" 
(1) การใชQเงินที่ไดQจากการเสนอขายตราสารทุนหรือตราสารหนี ้

ไมEมีการระดมทุนในปKที่ผEานมา 
(2) กฎหมายที่ใชQบังคับกับตราสารหนี ้

ไมEมีการระดมทุนในปKที่ผEานมา 
1.1.4 ขQอผูกพันที่บริษัทใหQคำมั่นไวQในแบบแสดงรายการขQอมูลการเสนอขายหลักทรัพยDและ/หรือเงื่อนไขการอนุญาตของ
สำนักงาน (ถQามี) และ/หรือเงื่อนไขการรับหลักทรัพยDของตลาดหลักทรัพยDฯ (ถQามี) 
 ไมEมขีOอผูกพันที่บริษัทใหOคำมั่นไวOในแบบแสดงรายการขOอมูลการเสนอขายหลักทรัพย2และ/หรือเงื่อนไขการอนุญาต
ของสำนักงาน และ/หรือเงื่อนไขการรับหลักทรัพย2ของตลาดหลักทรัพย2ฯ  
1.1.5 ขQอมูลทั่วไปของบริษัท 

• ชื่อบริษัทวัฒนาการแพทย2 จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักประเภทโรงพยาบาลเอกชนขนาด 100   
เตียง ภายใตOชื่อโรงพยาบาลนอร2ทอีสเทอร2น – วัฒนา  เริ่มเปnดบริการเมื่อปK 2528  

• สถานทีต่ั้งของสำนักงานใหญE ตั้งอยูEที่ 70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแขOง อำเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี 41000  

• ประเภทธุรกิจ โรงพยาบาล 
• เลขที่ทะเบียนบริษัท 0107537002095  
• โทรศัพท2 0-4221-9888 โทรสาร 0-4224-1956   
• E-mail  Address : admin@wattanahospital.net   
• Website : www.wattanahospital.net   
• จำนวนและชนิดของหุOนที่จำหนEายไดOแลOวทั้งหมดของบริษัท บริษัทมีทุนจดทะเบียน 100 ลOานบาท โดย

เรียกชำระแลOว 100 ลOานบาท เปPนหุOนสามัญจำนวน  10,000,000 หุOนละ 10 บาท 
• จำนวนและชนิดของหุOนที่จำหนEายไดOแลOวทั้งหมดของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุOนตั้งแตEรOอยละ10 ขึ้นไปของ

จำนวนหุOนที่จำหนEายไดOแลOวทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น  - ไมEมี –  
 
1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
1.2.1 โครงสรQางรายไดQแยกตามประเภทผูQป`วย 

แยกรายไดQตามประเภทผูQป`วย (ลQานบาท) ปa 2564 % ปa 2563 % ปa 2562 % 
ผูOป^วยนอก 211.163 64.5% 166.085 54.3% 162.073 43.8% 
ผูOป^วยใน 153.377 46.8% 177.067 57.9% 245.321 66.4% 
รายไดOอื่นๆ 4.953 1.5% 1.116 0.3% 1.403 0.4% 
สEวนลดจEาย -41.842 -12.8% -38.358 -12.5% -39.147 -10.6% 
รายไดOรวม 327.650 100% 305.910 100% 369.650 100% 

 
1.2.2 ขQอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑD 
(1) ลักษณะของผลิตภัณฑDและบริการ 
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(ก) ลักษณะบริการผูOป^วยนอกคือการใหOบริการทั้งผูOรับบริการที่เจ็บป^วย คือการวินิจฉัยและรักษาโดยแพทย2 พยาบาล 
ตรวจวิเคราะห2หOองปฏิบัติการณ2 และทางรังสีวิทยา การใหOการรักษาประกอบดOวยการใหOยา, กายภาพบำบัด, 
ฟอกไต, ทันตกรรม เปPนตOน และผูOรับบริการที่ไมEเจ็บป^วยคือการตรวจสุขภาพประจำปKและการใหOการสEงเสริม
สุขภาพ  

    ออกหนEวยตEางๆ ซึ่งประกอบดOวยการวินิจฉัยและใหOคำแนะนำโดยแพทย2 พยาบาล ตรวจวิเคราะห2ทางหOองปฏิบัติ
และทางรังสีวิทยา การใหOวัคซีนปgองกันโรคตEางๆ เปPนตOน 

(ข) ลักษณะบริการผูOป^วยใน ประกอบดOวยการรักษาตEางๆในสถานะผูOป^วยนอกแลOว แพทย2มีความเห็นตOองรักษา
ตEอเนื่องคOางคืนในโรงพยาบาล โดยแบEงระดับความรุนแรงเปPนทั่วไป และวิกฤติ  

 
(2) การตลาดและภาวะการแข"งขัน 

(ก) การทำการตลาดของผลิตภัณฑDและบริการที่สำคัญ 

• นโยบายการตลาดในปKที่ผEานมา 
จากสถานการณ2การแพรEระบาดของโควิด-19 ที่ตEอเนื่องมาจากปK 2563 จนถึงปVจจุบัน ไดOสEงผลกระทบตEอ
การดำเนินธุรกิจในรูปแบบเดิม บริษัทไดOปรับตัวทางธุรกิจใหOสอดคลOองกับความตOองการของผูOป^วยและ
สังคม ซึ่งในปK 2564 กิจกรรมหลักของประเทศไทยคือการสรOางภูมิคุOมกันใหOแกEประชาชนดOวยการฉีดวัคซีน
ปgองกันโควิด-19 ซึ่งบริษัท ไดOรEวมใหOบริการดังกลEาวทั้งวัคซีนภาครัฐ และวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร2ม และ
โมเดอร2นEา 
 
และมีการระบาดหนักของโควิด-19 สายพันธุ2เดลตOาตามดOวยโอไมครอน ซึ่งแมOวEาในตEางจังหวัดจะไมEระบาด
หนักเทEาในกรุงเทพฯ โรงพยาบาลไดOเปnดบริการหอผูOป^วยโควิด ทำใหOบริการผูOป^วยในมีการเพิ่มขึ้นชEวง
ปลายปK 2564 

• กลยุทธ2ทางการตลาดของบริษัท 
จากเหตุการณ2แพรEระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำใหO บริษัทพัฒนาบริการและปรับกลยุทธ2ทางการตลาดของ
บริษัทไดOอยEางทันทEวงที เชEน 
- Alternative Hospital Quanrantine (AHQ): การพักและกักตัวในโรงพยาบาลเพื่อรองรับการรักษา 

ซึ่งแมOวEาบริษัทไดOเตรียมการเปPนอยEางดี แตEเนื่องจากขOอกำหนดที่มีความตOองการดOานเอกสารเปPน
จำนวนมาก ทำใหOมีผูOป^วยที่เขOาถึงการใหOบริการในสEวนนี้ไมEมากนัก โดยเฉพาะในตEางจังหวัดที่ไมEมีการ
เดินทาง  
ทางอากาศจากตEางประเทศ ทำใหOลำบากในการเขOาถึงบริการนี ้

- Home service/ Telemedicine: เปPนอีกบริการที่บริษัทไดOใหOแกEผูOป^วย เพื่อเพิ่มการเขOาถึงสำหรับ
ผู Oป^วยที ่ไมEสามารถเดินทางมาโรงพยาบาลไดO หรือไมEสะดวกในการเดินทาง ซึ ่งสำหรับบริการ 
Telemedicine คือการพบแพทย2 สั่งยาทางระบบวีดีโอคอล และยังเชื่อมกับการใชOประกันสุขภาพไดO 
ทำใหOไดOรับความสนใจจากผูOถือกรมธรรม2ผูOป^วยนอก และสำหรับผูOป^วยตEางชาติที่อยูEอาศัยในสปป.ลาว 
ทำใหOไดOรับการดูแลรักษาอยEางตEอเนื่อง 

- Covid Vaccination Center: เปPนบริการที่ไดOรับการตอบรับเปPนอยEางดี เนื่องจากบริษัทจัดบริการ
ในโรงพยาบาลมีแพทย2 พยาบาลประจำศูนย2 แยกพื้นที่ใหOบริการอยEางสะดวกสบาย มีชEองทางการซื้อ
วัคซีนแบบออนไลน2 พรOอมนัดหมายทางออนไลน2 หรือ Hotline 
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- Covid Ward: เปPนบริการผูOป^วยในที่เนOนการดูแลผูOป^วยติดเชื้อโควิด โดยแบEงโซนหอผูOป^วยที่แยกจาก
หอผูOป^วยปกติ ทำใหOมั่นใจวEามีการปgองกันการแพรEกระจายเชื้อไดOอยEางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ โดย
บริษัทใหOบริการทั้งผูOป^วยสิทธิ ucep-covid และสิทธิประกันชีวิต 

- Insurance services: บริษัทใหOบริการผูOป^วยสิทธิประกันชีวิตทั้งในประเทศและประกันตEางประเทศ 
โดยจัดบริการเบิกจEายตรง ผูOป^วยไมEตOองสำรองจEาย เพื่อเพิ่มการเขOารับบริการของผูOป^วย 

- Wattana Cuisine: บริษัทใหOความสำคัญเรื ่องความอยูEดีมีสุขของผูOป^วยชEวงเขOารับบริการของ
โรงพยาบาล จึงพัฒนาเมนูอาหารที่มีหลากหลายและรสชาติที่ถูกปากผูOรับบริการ 

• กลุ"มลูกคQา 
กลุEมลูกคOาเปgาหมายคือลูกคOาระดับกลางถึงระดับบน สEวนใหญEมาจากในจังหวัด และมีสEวนที่เพิ่มขึ้นในปKที่
ผEานมาคือกลุEมชาวตEางชาติทั้งที่อาศัยอยูEในจังหวัดอุดรธานีและใกลOเคียง และชาวตEางชาติจาก สปป.ลาว 
บริษัทเนOนการตลาดตEอเนื่องกับลูกคOารายเกEาใหOกลับมาใชOบริการซ้ำ และขยายสูEรายใหมEจากการแนะนำ
บอกตEอ และจากการไดOรับความเชื่อมั่นในคุณภาพและราคาที่ยุติธรรม  

• แบEงตามลักษณะการใหOบริการ 
-ดOานการรักษาพยาบาล แบEงกลุEมลูกคOาออกเปPนผูOป^วยฉุกเฉิน และผูOป^วยไมEฉุกเฉิน (โรคเรื้อรัง

และโรค 
ทั่วไป) 
-ด OานการสEงเสร ิมส ุขภาพและปgองก ันโรค แบEงกล ุ Eมล ูกค OาออกเปPนผ ู Oมาตรวจสุขภาพ

ประจำปK,ตรวจ 
สุขภาพเขOาทำงาน, ตรวจสุขภาพไปตEางประเทศ, รับวัคซีนปgองกันโรคทั้งเด็กและผูOใหญE 
-ดOานการฟefนฟูสภาพ แบEงเปPนกลุEมลูกคOาฟefนฟูสภาพแบบผูOป^วยนอกและแบบผูOป^วยใน  

• แบEงตามเชื้อชาติและภูมิลำเนา 
แบEงเปPนลูกคOาคนไทยเปPนสEวนใหญE และตEางชาติเปPนสEวนนOอย ซึ่งชาวตEางชาติที่มารับบริการสEวน

ใหญEเปPนชาวตEางชาติที่มีภูมิลำเนาอยูEในสปป.ลาว 
• แบEงตามสิทธิการรักษาพยาบาล 

แบEงเปPนลูกคOาชำระเงินสด และใชOประกันชีวิต 
 

• ช"องทางการจำหน"าย 
แบEงเปPนกลุEมผูOป^วยที่เขOามาเอง กับผูOป^วยที่รถพยาบาลไปรับจากบOาน หรือมีรถพยาบาลมาสEงที่โรงพยาบาล 

 
(ข) สภาพการแข"งขัน 

จำนวนประชากรของจังหวัดอุดรธานีจากศูนย2ขOอมูลประเทศไทยรายงานที่จำนวน 1,275,347 คน และมี
ประชากรแฝงในรูปของชาวตEางชาติที่พำนักใน สปป.ลาว เขOามาใชOจEายในจังหวัดอุดรธานีอีกประมาณ 830,000 
คนตEอปK ในภาพรวมแลOวมีประชากรจำนวนประมาณ 2 ลOานคนที่มีความตOองการใชOบริการ ทางสาธารณสุขใน
พื้นที่  
 ในดOานการรองรับความตOองการทางสาธารณสุขนั้น ขณะนี้มีโรงพยาบาลรัฐบาล ขนาดใหญEอยูEในจังหวัด
จำนวน สองโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลศูนย2อุดรธานีและโรงพยาบาลคEายประจักษ2ศิลปาคม และโรงพยาบาล
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เอกชน อีกหลายแหEง (รายละเอียดตามตารางดOานลEาง) รวมจำนวนเตียง ทั้งสิ้นประมาณ 2,043 เตียง ซึ่งปVจจุบัน
ยัง เพียงพอตEอความตOองการของผูOบริโภค 

2564 จังหวัด จำนวน 
(เตียง) 

รOอยละ 

โรงพยาบาลศูนย2อุดรธาน ี(รพ.รัฐบาล) 
โรงพยาบาลคEายประจักษ2ศิลปาคม (รพ.รัฐบาล) 
โรงพยาบาลนอร2ทอีสเทอร2น -วัฒนา (รพ.ของบริษัท) 
โรงพยาบาลเอกอุดร   
โรงพยาบาลกรุงเทพ อุดรธานี 
โรงพยาบาลหนองคาย - วัฒนา  
โรงพยาบาลขอนแกEนราม 
โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแกEน 
โรงพยาบาลราชพฤกษ2 

อุดรธานี 
อุดรธานี 
อุดรธานี 
อุดรธานี 
อุดรธานี 

หนองคาย 
ขอนแกEน 
ขอนแกEน 
ขอนแกEน 

924 
200 
100 
100 
200 
100 
199 
103 
117 

45.23 
9.79 
4.89 
4.89 
9.79 
4.90 
9.74 
5.04 
5.73 

รวม  2,043 100.00 
ที่มา : สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

การมีสินคOาทดแทน เชEนการแพทย2ทางเลือกหรือการซื้อยาทานเอง มีแนวโนOมลดลงเนื่องจากผลลัพธ2ใน
การรักษาสุขภาพดOวย สินคOาทดแทนอื่นๆนั้นไมEเปPนที่นEาเชื่อถือแตEอยEางใด  

ภาวะการตลาดและการแขEงขันขOางตOนของตลาดยEอยที ่บริษัทแขEงขันอยู Eค ือการแขEงขันระหวEาง
โรงพยาบาลเอกชนในพื้นที ่ 

ภาวะการตลาดและการแขEงขันของโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดที่บรษิทัตัง้อยูEนัน้ มีโรงพยาบาลเอกชนที่
เปPนคูEแขEงอยูE 2 ราย คือ โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร (ขนาด 200 เตียง) และ โรงพยาบาลเอกอุดร (ขนาด 100 
เตียง) มีการแบEง segment ของตลาดที่ชัดเจน คือโรงพยาบาลเอกชนแหEงอื่นในจังหวัดอุดรธานีลOวนกำหนด
เปgาหมายที่ลูกคOา กลุEมบน แตEบริษัทกำหนดเปgาหมายที่ลูกคOากลุEมกลางถึงบน ทำใหOการแขEงขันเกิดขึ้นในการ
ขยายจำนวนลูกคOากลุEมบนนั่นเอง ในปKที่ผEานมาการแขEงขันดังกลEาวมีระดับที่สูงขึ้นเนื่องจากมีการขยายตัวของ
กลุEมโรงพยาบาลกรุงเทพเขOามาในจังหวัดซึ่งเปPนที่ยอมรับในกลุEมบน ทำใหOบริษัทตOองปรับเปลี่ยนกลยุทธ2เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแขEงขันโดยเพิ ่มความเชื ่อมั ่นผEานระบบคุณภาพของโรงพยาบาลที ่ไดOรับการรับรอง
ระดับประเทศพรOอมกับการใชOกลไลราคาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขEงขัน บริษัทมีความไดOเปรียบทางการ
แขEงขันในดOานตOนทุนทำใหOสามารถมีความยืดหยุEนดOานราคาไดOมากกวEาคูEแขEง  

 
(3) การจัดหาผลิตภัณฑDหรือบริการ 

• บุคลากรทางการแพทยD 
 บุคลากรทางการแพทย2จัดเปPนกลุEมบุคลากรที่หายากและตOองใชOเวลาในการพัฒนาสมรรถนะเพื่อใหOเกิด
ความพรOอมใหOบริการ ดังนั้นการสำรองอัตรากำลังไวOจึงเปPนสิ่งสำคัญและจำเปPน โรงพยาบาลไมEสามารถลดหรือ
เพิ่มจำนวนบุคลากรทางการแพทย2ไดOตามจำนวนผูOรับบริการโดยตรง  

 การเพิ่มสาขาใหOบริการตOองทำพรOอมกันกับการเตรียมบุคลากรซึ่งอาจไดOมาจากการสรรหาหรือการเพิ่มพูน
ทักษะแกEบุคลากรที่อยูEเดิม 
 พบปVญหาการยOายงานที่สูงของบุคลากรทางการแพทย2เนื่องจากเปPนที่ตOองการจึงทำใหOการยOายงานทำไดO
งEาย และสEงผลกระทบตEอการบริหารอัตรากำลังของบุคลากรกลุEมนี้ 
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• การจัดหายาและเวชภัณฑD 

 ยาและเวชภัณฑ2สEวนใหญEซื้อภายในประเทศ แตEเนื่องจากโรงพยาบาลอยูEตEางจังหวัดทำใหOตOองมีการสำรอง
สินคOายาและเวชภัณฑ2ในปริมาณที่สูงกวEาเล็กนOอย พบวEาปVจจุบันระบบการสEงสินคOาของบริษัทผูOจำหนEายทำไดO
อยEางมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงสรOางความมั่นใจและสามารถลดปริมาณการสำรองคลังสินคOาไดOบOาง 

 
• การจัดหาอุปกรณDและเครื่องมือทางการแพทยD 

 อุปกรณ2และเครื่องมือทางการแพทย2สEวนใหญEผลิตในตEางประเทศแตEมีบริษัทตัวแทนจำหนEายในประเทศ 
โรงพยาบาลเลือกซื้ออุปกรณ2และเครื่องมือทางการแพทย2ที่ไดOมาตรฐาน ซึ่งบางครั้งไมEใชEทางเลือกที่ราคาถูกที่สุด 
เสมอไป แตEเนOนคุณภาพและการบริการบำรุงรักษาหลังการขาย ซึ่งตOองคำนึงถึง Downtime ที่สั้นที่สุด และการ
ที่อยูEตEางจังหวัด ตOองเลือกบริษัทที่สามารถใหOบริการในตEางจังหวัดไดOอยEางมีประสิทธิภาพ 

 ระยะเวลาการจัดสEงสEวนใหญEประมาณ 1-3 เดือน ขึ้นอยูEกับประเภทของเครื่องมือและแหลEงผลิต 
 

• ปริมาณการใหQบริการ 
 จำนวนผูOป^วยทั้งนอกและในมีจำนวนเพิ่มขึ้นในปK 2564  ตามตารางดOานลEาง 

ผูQป`วยใน 2564 2563 2562 

จำนวนเตียงจดทะเบียน 100 100 100 
จำนวนเตียงที่พรOอมใหOบริการ 88 74 74 
อัตราความสามารถในการใหOบริการ (รOอยละ) 88 74 74 
จำนวนวันนอนที่พรOอมใหOบริการ (วันนอน) 32,120 27,010 27,010 
จำนวนวันนอนที่ใชOบริการ (วันนอน) 9,364 10,921 14,391 
อัตราการครองเตียง (รOอยละ) 29 40 53 

 
ผูQป`วยนอก 2564 2563 2562 

ความสามารถในการใหOบริการตEอวัน (คน) 500 300 500 
จำนวนผูOป^วยนอกเฉลี่ยตEอวัน (คน) 333 111 268 
อัตราเฉลี่ยการใชOบริการ (รOอยละ) 67 37 54 

(4) ทรัพยDสินที่ใชQในการประกอบธุรกิจ 

• ลักษณะสำคัญของทรัพยDสินถาวรหลัก 
ลักษณะสำคัญของทรัพย2สินถาวรหลักที่บริษัทใชOในการประกอบธุรกิจคืออาคารโรงพยาบาลและเครื่องมือแพทย2  
ตามรายละเอียดในตาราง 

ประเภท/ลักษณะทรัพยDสิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ มูลค"าสุทธิตามบัญช ี(ลบ.) ภาระผูกพัน 

1. ที่ดิน จำนวน 14 แปลง เนื้อที่รวม 5-1-
57.2 ไรE พรOอมอาคารโรงพยาบาล จำนวน 
3 หลัง ต ั ้งอย ู E เลขที ่  70/7-8 ถนนศุภกิจ

บริษัทเปPนเจOาของ 304.573 ม ี7 แปลงที่ติด 
จำนอง กับ
สถาบันการเงิน
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จรรยา ตำบลหมากแข Oง  อำเภอเม ือง 
จังหวัดอุดรธานี 

มูลคEา 135 ลOาน
บาท 

2. เครื่องมือและอุปกรณ2การแพทย2 บริษัทเปPนเจOาของ 21.511 ไมEมีภาระผูกพัน 
 

• นโยบายการลงทุนในบริษัทย"อยและบริษัทร"วม 
ณ ปVจจุบัน บริษัทไมEมีบริษัทยEอยและบริษัทรEวม 

 
• การไดQมาและจำหน"ายไปของทรัพยDสิน 

-ไมEม-ี 
(5) งานที่ยังไม"ส"งมอบ เฉพาะงานโครงการ หรือชิ้นงาน ที่มีมูลค"าสูง และใชQเวลาในการส"งมอบงาน 

-ไมEมี - 

1.3 โครงสรQางการถือหุQนของบริษัท 

1.3.1 โครงสรQางการถือหุQนของกลุ"มบริษัท 

-ไมEมีกลุEมบริษัท-  

1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแยQงถือหุQนในบริษัทย"อยหรือบริษัทร"วม รวมกันเกินกว"ารQอยละ 10 ของจำนวนหุQนที่มีสิทธิ

ออกเสียงของบริษัทดังกล"าว ใหQเหตุผลประกอบ 

-ไมEมีบริษัทยEอยหรือบริษัทรEวม- 

1.3.3 ผูQถือหุQน 

(1) รายชื่อผูQถือหุQนใหญ" 

(ก) รายชื่อผูQถือหุQนรายใหญ" 10 รายแรก พรQอมจำนวนหุQนที่ถือและสัดส"วนการถือหุQนในปiจจุบัน ดังนี ้

 31 ธันวาคม 2564 
  จำนวนหุOน รOอยละ 

1 นางสาวณัฐธิรา   ตั้งสืบกุล 2,434,542 24.35 
2 นางศุภวรรณ ตั้งสืบกุล 1,587,250 15.87 
3 นางวัลลีย2 สังข2ศิร ิ 1,082,800 10.83 
4 นางสาวพัลลภา วิทยากร 1,017,000 10.17 
5 นายพิพัฒน2   ตั้งสืบกุล 807,282 8.07 
6 นางสาวมนต2ทิชา อัชชพันธ2 495,000 4.95 
7 นางสาวอรวรรณ เอื้ออัมพร 491,675 4.92 
8 นางพีรวรรณ จังศิริวัฒนธำรง 460,300 4.60 
9 นายพีรพัฒน2 ตั้งสืบกุล 458,610 4.59 
10 นายสิทธิชัย อังกลมเกลียว 270,000 2.70 
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                    หมายเหต ุ ข*อมูลรายงานการกระจายหุ*นจากศูนย5รับฝากหลักทรัพย5 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 
 

(ข) กลุ"มผูQถือหุQนรายใหญ"ที่โดยพฤติการณDมีอิทธิพลต"อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัท
อย"างมีนัยสำคัญ 

รายชื่อผูQถือหุQนใหญ" จำนวนหุQน (หุQน) สัดส"วนการถือหุQน 
1. กลุEมครอบครัวตั้งสืบกุล 5,819,409 58.19 
นางสาวณัฐธิรา ตั้งสืบกุล 2,434,542 24.35 
นางศุภวรรณ ตั้งสืบกุล 1,587,250 15.87 
นายพิพัฒน2 ตั้งสืบกุล 807,282 8.07 
นางพีรวรรณ จังศิริวัฒนธำรง 460,300 4.60 
นายพีรพัฒน2 ตั้งสืบกุล 458,610 4.59 
นายอัจฉระ จังศิริวัฒนธำรง 71,425 0.71 
2. นางวัลลีย2 สังข2ศิร ิ 1,082,800 10.83 
3. นางสาวพัลลภา วิทยากร 1,017,000 10.17 
4. นางสาวมนต2ทิชา อัชชพันธ2 495,000 4.95 
5. นางสาวอรวรรณ เอื้ออัมพร 491,675 4.92 
6. นายสิทธิชัย อังกลมเกลียว 270,000 2.70 
7. นางสาวสุนิศา ชุตินธร 160,300 1.60 
8. นางสาวชนิดา วิชัยยะ 105,700 1.06 
9. นายบุญเลิศ จังศิริวัฒนธำรง 64,000 0.64 
10.นางสาวอังคณา ศิริวิวัฒน2นานนท2 56,250 0.56 
11. อื่นๆ 437,866 4.38 

รวม 10,000,000 100% 
 
(2) หากเปSน holding company ใหQแสดงรายชื่อผูQถือหุQนของบริษัทย"อยที่ประกอบธุรกิจหลักดQวย 
-ไมEเปPน holding company- 
 
(3) ขQอตกลงระหว"างผูQถือหุQนรายใหญ" (shareholders’ agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต"อการออกและเสนอขาย
หลักทรัพยD หรือการบริหารงานของบริษัท และอธิบายสาระสำคัญที่มีผลต"อการดำเนินงาน 
-ไมEม-ี 
 
1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลQว 
1.4.1 ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแลQว/ จำนวนหุQน 
บริษัท จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย2แหEงประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand, SET) 
บริษัทมีทุนจดทะเบียน 100 ลOานบาท โดยเรียกชำระแลOว 100 ลOานบาท เปPนหุOนสามัญจำนวน 10,000,000 หุOน หุOนละ 10 
บาท 
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1.4.2 หุQนประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต"างจากหุQนสามัญ เช"น หุQนบุริมสิทธ ิ
-ไมEม-ี 
 
1.5 การออกหลักทรัพยDอื่น 
-ไมEม-ี 

 
1.6 นโยบายการจ"ายเงินปiนผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจEายเงินปVนผลในอัตราไมEต่ำกวEารOอยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตาม
กฎหมายแลOวของบริษัทฯหากไมEมีเหตุจำเปPนอื่นใดและการจEายเงินปVนผลนั้นไมEมีผลกระทบตEอการ ดำเนินงานปกติของ
บริษัทฯ อยEางมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจEายเงินปVนผล ใหOนำปVจจัยตEางๆที่สำคัญมาพิจารณาประกอบดOวย เชEน ผลการดำเนินงาน 
สภาพคลEอง การขยายธุรกิจ  

  การจEายเงินปVนผลดังกลEาวจะตOองไดOรับความเห็นชอบจากผูOถือหุOน และ/หรือความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริษัทตามความเหมาะสม 

 

   ขOอมูลการจEายเงินปVนผลยOอนหลัง 
ปa 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

อัตรากำไรสุทธิตEอหุOน 1.30 1.09 1.83 1.69 1.73 0.16 

อัตราเงินปVนผลตEอหุOน 0.50 0.50 0.70 0.70 0.20 - 

อัตราการจEายเงินปVนผล ตEอกำไรสุทธิ (%) 39% 46% 38% 41% 12% N/A 

 
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง 

1) บริษัทดำเนินธุรกิจภายใตOความเสี่ยงที่ยอมรับไดO เพื่อใหOบรรลุวัตถุประสงค2ของบริษัทและตอบสนองตEอความ
คาดหวังของผูOมีสEวนไดOเสีย โดยกำหนดใหOการบริหารความเสี่ยงเปPนสEวนหนึ่งของการจัดทำแผนธุรกิจประจำปK 
การบริหารงานและการตัดสินใจประจำวัน รวมถึงกระบวนการบริหารโครงการตEางๆ 

2) ผูOบริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท มีความรับผิดชอบในการระบุ และประเมินความเสี่ยงของหนEวยงานที่
ตนเองรับผิดชอบ รวมทั้งรEวมกำหนดมาตรการที่เหมาะสม เพื่อจัดการความเสี่ยงดังกลEาว 

3) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตEอการบรรลุวัตถุประสงค2ของบริษัททั้งหมด ตOองไดOรับการดำเนินการดังนี้ 
• ระบุความเสี่ยงทันท ี
• ประเมินโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบหากเกิดเหตุการณ2ดังกลEาว 
• จัดการความเสี่ยงใหOสอดคลOองตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไวO (ตามคูEมือความเสี่ยงของ

แตEละหนEวยงาน) โดยคำนึงถึงคEาใชOจEายที่เกี่ยวขOองและผลประโยชน2ที่จะไดOรับจากการจัดการความเสี่ยง
ดังกลEาว 

• ติดตามดูแล เพื่อใหOมั่นใจวEาความเสี่ยงของบริษัท ไดOรับการจัดการอยEางเหมาะสม 
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4) ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบตEอแผนธุรกิจและกลยุทธ2ของบริษัท ซึ่งมีความเสี่ยงอยูEในระดับสูงและสูงมาก 
รวมถึง sentinel event ทั้งหมดตOองรายงานใหO คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ  

 
2.2 ปiจจัยความเสี่ยงต"อการดำเนินธุรกิจของบริษัท 
2.2.1 ความเสี่ยงต"อการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

(ก) ความเสี่ยงจากการวิกฤติเศรษฐกิจ อันเปPนผลจากการระบาดของไวรัสโควิท-19 ทำใหOทั้งโลกรวมถึงประเทศไทย 
ตกอยูEในภาวะเศรษฐกิจถดถอย แมOวEาจะเริ่มมีการควบคุมการแพรEระบาดไดOดีขึ้น และมีการทยอยใชOวัคซีนเพื่อ
ปgองกันการแพรEระบาด แตEประเทศยังไมEสามารถเปnดใหOมีการเดินทางไดOอยEางปกติ ทำใหOเศรษฐกิจยังไมEฟefนตัว
กลับสูEปกติไดO 

(ข) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ขOอบังคับ และกฎหมายตEางๆที่เกี่ยวขOองกับบริษัทฯ
หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายดOานสุขภาพของประชาชน อาจสEงผลกับรายไดOของบริษัทฯ 

(ค) ความเสี่ยงจากพึ่งพาบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะดOาน แพทย2เฉพาะทางและพยาบาลวิชาชีพเปPนบุคลากรที ่ 
ขาดแคลน โดยเฉพาะบริษัทฯ ตั้งอยูEในตEางจังหวัดทำใหOการจัดหาและคัดสรรแพทย2เฉพาะทางและพยาบาล
วิชาชีพมีขOอจำกัด 

 
2.2.2 ความเสี่ยงที่มีผลต"อสิทธิหรือการลงทุนของผูQถือหลักทรัพยD 

(ก) ความเสี่ยงจากบริษัทมีผูOถือหุOนรายใหญEมากกวEา 50% 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุEมครอบครัวตั้งสืบกุลถือหุOนในบริษัทจำนวน 5,819,409 หุOน คิดเปPนรOอยละ 58.19 
ของจำนวนหุOนที่จำหนEายไดOแลOวทั้งหมดของบริษัทจึงทำใหOกลุEมครอบครัวตั้งสืบกุล สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูOถือ
หุOนไดOเกือบทั้งหมดไมEวEาจะเปPนเรื่องการแตEงตั้งกรรมการหรือการขอมติใน เรื่องอื่นที่ตOองใชOเสียงสEวนใหญE ของที่
ประชุมผูOถือหุOน ยกเวOนเรื่องกฏหมาย หรือขOอบังคับบริษัทกำหนด ตOองใหOไดOรับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูOถือหุOน         
 
(ข) ความเสี่ยงจากการที่หุOนมี free float นOอยสEงผลใหOสภาพคลEองในการซื้อขายนOอย 
ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีจำนวนผู Oถือหุ OนรายยEอย 411 ราย และมีหุ Oนที ่ซื ้อขายหมุนเวียนในตลาด
หลักทรัพย2ฯที่ถือโดยผูOถือหุOนรายยEอย (Free Float) จำนวน 2,080,791 หุOน หรือรOอยละ 20.81 ทำใหOการซื้อขาย
เปลี่ยนมือของหุOนในตลาดรองอาจมีไมEมากนักและ ผูOลงทุนทั่วไปไมEสามารถเขOาถึง เพื่อการซื้อขายไดOปกติ ดังนั้นผูOถือ
หุOนจึงอาจจะมีความเสี่ยงที่จะไมEสามารถ ขายหุOนไดOทันทีในราคาที่ตOองการ  

 
2.2.3 ความเสี่ยงต"อการลงทุนในหลักทรัพยDต"างประเทศ 
-ไมEม-ี 
 
2.2.4 ความเสี่ยงดQานการเงิน 

(ก) ความเสี่ยงจากการรับชำระหนี้ลEาชOา 
เนื่องจากในสองสามปKที่ผEานมาพบวEาแนวโนOมของลูกคOาใชOสิทธิการรักษาแบบประกันเพิ่มมากขึ้นมาก ทำใหO
จำนวนยอดหนี้เพิ่มสูงขึ้น และมีโอกาสทำใหOการรับชำระลEาชOาซึ่งจะสEงผลกระทบกับกระแสเงินสด ของบริษัทฯ 
และเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดหนี้สูญตามมา 

 
(ข) ขOอพิพาททางกฎหมาย โรงพยาบาลอาจมีการฟgองรOองเรียกคEาเสียหายจากบริการทางการแพทย2 
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 
3.1 นโยบายและเปEาหมายการจัดการดQานความยั่งยืน 
 บริษทัฯมีความมุEงมั่นดำเนินงานตามหลักการกำกับกิจการที่ดีเพื่อเปPนแกนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาอยEาง
ยั่งยืน โดยมีเปgาหมายที่ชัดเจน คือ การเติบโตอยEางสมดุลทั้งดOานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลOอม สังคม และการกำกับกิจการ ดOวยการ
คำนึงถึงความรับผิดชอบและการสรOางคุณคEารEวมกันระหวEางบริษัทฯ กับผูOมีสEวนไดOเสียทุกสEวนตลอดหEวงโซEธุรกิจ พรOอมมุEงสูE
การยกระดับการพัฒนาอยEางยั่งยืนที่แทOจริง ดOวยการผนวกการบริหารจัดการประเด็นตEางๆ ดOานความยั่งยืนเขOาเปPนสEวนหนึ่ง
ของการดำเนินงานในทุกภาคสEวนใหOครอบคลุมทุกกลุEมธุรกิจและสอดคลOองกับกลยุทธ2ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาวตEอไปในอนาคต 
 
3.2 การจัดการผลกระทบต"อผูQมีส"วนไดQเสียในห"วงโซ"คุณค"าของธุรกิจ (value chain) 
3.2.1 ห"วงโซ"คุณค"าของธุรกิจ 
-ลักษณะห"วงโซ"คุณค"าธุรกิจ (value chain) ที่แสดงถึงความสัมพันธDของผูQมีส"วนไดQเสียที่สำคัญในกิจกรรมซึ่งเกี่ยวขQอง
กับการดำเนินธุรกิจตั้งแต"ตQนน้ำจนถึงปลายน้ำ 
 บริษัทฯมีการบริหารจัดการหEวงโซEอุปทานเพื่อสEงมอบสินคOาและบริการที่มีความปลอดภัยใหOแกEผูOใชOบริการ โดยมีการ
กำหนดนโยบายจัดซื้อจัดจOาง และกำกับใหOกระบวนการจัดซื้อเปPนไปอยEางโปรEงใส สอดคลOองกับตามมาตรฐานสากลและ
ขOอกำหนดดOานคุณภาพสินคOาและการใหOบริการ รวมทั้งปgองกันความเสี่ยงดOานสิ่งแวดลOอมและสังคม ไปพรOอมกับการใหOบริการ
ที่มีคุณภาพ 
 กิจกรรมสำคัญในการใหOบริการของบริษัทฯ เริ่มตOนจาก ตOนน้ำคือบริษัทที่สEงมอบสินคOา เชEน ยาเวชภัณฑ2 เครื่องมือ
แพทย2 งานกEอสรOาง ที่ไดOรับการดูแล กำกับ ควบคุมในบริการการจัดซื้อจัดหา และรวมถึงสถาบันการศึกษาตEางๆที่ผลิต
บุคลากรทั้งผูOประกอบวิชาชีพ และบุคลากรดOานทัว่ไป ซึ่งเปPนผูOใหOบริการตEางๆในกระบวนการตEางๆทั้งทางตรงและทางอOอมใน
บริษัทฯ 
 กิจกรรมสำคัญชEวงการใหOบริการผูOป^วย ประกอบดOวยระบบสาธารณูปโภค ซึ่งผูOเกี่ยวขOองไดOแกE การไฟฟgา ประปา 
บริษัทนำสEงแก¢ซทางการแพทย2 รวมถึงงานบริการดูแลเครื่องมือ อุปกรณ2ทางการแพทย2 และดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศน2 
และ  
E-Medical Record ของบริษัทฯ 
 กิจกรรมสำคัญชEวงปลายน้ำ คือ การกำจัดขยะ น้ำเสีย และการติดตามดูแลผูOป^วยหลังออกจากรพ. ซึ่งผูOเกี่ยวขOองคือ
หนEวยงานของเทศบาล และหนEวยงานตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย และหนEวยงานที่ปรึกษาเรื่องการบำบัดน้ำเสีย 
 
3.2.2 การวิเคราะหDผูQมีส"วนไดQเสียในห"วงโซ"คุณค"าของธุรกิจ 
-ระบุกลุ"มผูQมีส"วนไดQเสียที่สำคัญทั้งภายในและภายนอกองคDกร 
 กลุEมผูOมีสEวนไดOเสียประกอบดOวย 

กลุ"มผูQมีส"วนไดQเสีย กระบวนการสรQางส"วนร"วม ความคาดหวัง/ขQอกังวล กระบวนการตอบสนอง 

ลูกคOาและผูOป^วย (Patient/ 

Customers) 
• สรOางออนไลน2 

community ผEาน 
facebook / LINE 

• ความพึงพอใจตEอ

บริการคุณภาพสูง 

• พัฒนาบุคลากรเพื่อ

ใหOบริการที่เปPนเลิศ 
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• จัดกิจกรรมสรOางเสริม
สุขภาพเพื่อสรOาง

สัมพันธ2อันดีระหวEาง 

ผูOป^วยและโรงพยาบาล 

• สายดEวนเรียก

รถพยาบาล 

• การรักษาขOอมูลสEวน
บุคคล 

• เขOาถึงบริการอยEาง

สะดวก 

• มีชEองทางรับเรื่อง
รOองเรียน และ

ขOอเสนอแนะ 

• กำหนดฝ^ายลูกคOา
สัมพันธ2 เพื่อรับผิดชอบ 

• จัดชEองทางการสื่อสาร ที่

สะดวก 

พนักงาน แพทย2 (Employee 
& Doctors) 

• จัดกิจกรรมพบปะ 

สื่อสารกันเปPนประจำ 

• จัดทำกลุEม LINE และ

สื่อสารผEาน Intranet 

ในรพ. 

• สำรวจความผูกพัน ปK

ละ 1 ครั้ง 

• จัดกิจกรรมพบปะ 

สื่อสารกับผูOบริหารเปPน
ประจำ 

• คEาตอบแทนที่

เหมาะสม 

• สวัสดิการและประกัน

ความเสี่ยงเชEน ประกัน

โควิด-19  

• วัฒนธรรมในการ

ทำงานเปPนทีม 

• การสื่อสารและ

ประสานงานระหวEาง
หนEวยงานอยEางมี

ประสิทธิภาพ 

• เพิ่มชEองทางการสื่อสาร

ในองค2กรอยEางมี
ประสิทธิภาพ 

• มีเวทีการพัฒนาผูOนำ 

และศักยภาพบุคลากร 

• ประกันโควดิ-19 สำหรับ

กลุEมเสี่ยง 

• โครงการสรOางขวัญและ

กำลังใจแกEพนักงาน 

นักลงทุนและผูOถือหุOน 
(Investor & Shareholder) 

• การประชุมสามัญ 
ผูOถือหุOนประจำปK 

• การรายงานสารสนเทศ 

ตEอตลาดหลักทรัพย2

แหEงประเทศไทย อยEาง
ครบถOวน และเปPนไป

ตามเวลาที่กำหนด 

• มีชEองทางการติดตEอ 
กับ Investor 

Relations 

• ผลการดำเนินงานที่ด ี

• พัฒนาธุรกิจอยEาง

ยั่งยืน 

• เปnดเผยขOอมูลที่โปรEงใส 

• ดำเนินงานอยEางมี 
ความรับผิดชอบตEอ

สังคม สิ่งแวดลOอม 

และชุมชน 

• ดำเนินงานภายใตOการ
กำกับดูแลที่ด ี

• สEงเสริมการพัฒนา

องค2กรแบบยั่งยืน 

• ดูแล และรับผิดชอบตEอ
สังคม สิ่งแวดลOอม และ

ชุมชน 

• กำหนดนโยบายปgองกัน

การทุจริตคอรัปชั่น 
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คูEคOา (Supplier) • การประเมินคูEคOา
ประจำปK 

• การประชุมปรึกษาเพื่อ

พัฒนาสม่ำเสมอ 

• การชำระคEาบริการ
ตามกำหนด 

• รEวมกันพัฒนาธุรกิจ 

อยEางเปPนธรรม 

• รEวมกับคูEคOาในการ
พัฒนา ความกOาวหนOา

ทางธุรกิจรEวมกัน 

• มีการประเมินคูEคOา ทุกๆ
ปK ใหOโอกาสคูEคOารายใหมE

ไดOนำเสนอขOอเสนอ 

อยEางเปPนธรรมไมEผูกขาด 

ชุมชนและสังคม 
(Community) 

• จัดกิจกรรมสEงเสริม
สุขภาพในชุมชน 

• เปPนที่ศึกษาดูงานของ 

สถาบันการศึกษา, 
โรงแรม, โรงงาน  

• รับฟVงขOอเสนอแนะจาก
ชุมชน 

• พัฒนาคุณภาพชีวิต

ของคนในชุมชน 

• สรOางเสริมสุขภาพ

ใหOแกEคนในชุมชน 

• ดำเนินกิจการที่เปPน

มิตรตEอสิ่งแวดลOอม  

• จัดโครงการสEงเสริม
สุขภาพใหOแกEชุมชนอยEาง

สม่ำเสมอ 

• สอนใหOความรูOดOานการ
ปgองกันการแพรEกระจาย

เชื้อชEวงการระบาดของ 

โควิด-19 

 
3.3 การจัดการดQานความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดลQอม 
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติดQานสิ่งแวดลQอม 
-นโยบายและแนวปฏิบัติที่สอดคลQองกับกฎหมาย ระเบียบ และขQอบังคับดQานสิ่งแวดลQอมซึ่งเกี่ยวขQองกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท 
 บริษัทฯมุEงมั่นพัฒนามาตรฐานงานดOานสิ่งแวดลOอม ดOานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยEางตEอเนื่อง โดยมุEงเนOนใหO
การดำเนินธุรกิจสอดคลOองกับกฎหมาย ระเบียบ และขOอบังคับดOานสิ่งแวดลOอม 
-เปEาหมายการจัดการดQานสิ่งแวดลQอม 
 บริษัทฯ มุEงมั่นสรOางความปลอดภัยแกEพนักงาน ผูOรับบริการ ชุมชน และสังคม ในดOานสิ่งแวดลOอม การใชOวัสดุของเสีย
อันตราย การควบคุมการแพรEกระจายเชื้อ ความพรOอมใชOของเครื่องมือและสาธารณูปโภคตEางๆ รวมทั้งการพิทักษ2สิ่งแวดลOอม
ในชุมชนโดยการกำจัดของเสียทั้งขยะและน้ำเสีย อยEางถูกตOองตามกฎหมาย และปลอดภัยตEอสิ่งแวดลOอมและชุมชน ทั้งยัง
รักษาสิ่งแวดลOอม โดยมีกระบวนการแยกขยะเพื่อรีไซเคิล และประหยัดไฟฟgา และน้ำใชO เพื่อความยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจ
ตEอไป 
 
-ระบุสาระสำคัญ กรณีที่บริษัททบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติและ/หรือ เปEาหมายการจัดการดQานสิ่งแวดลQอมในรอบปaที่ผ"าน
มา โดยสังเขป 
 ในรอบปKที่ผEานมา ประเด็นการจัดการดOานสิ่งแวดลOอมที่สำคัญไดOแกEการจัดการขยะติดเชื้อเนื่องจากมีการ
รักษาพยาบาลผูOป^วยติดเชื้อโควิด-19 ทำใหOการจัดการขยะติดเชื้อปริมาณมาก ในการกำจัดขยะประเภทนี้ตOองมีการจัดการเพื่อ
ปgองกันการแพรEกระจายเชื้ออยEางเครEงครัด 
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3.3.2 ผลการดำเนินงานดQานสิ่งแวดลQอม 
-ผลการดำเนินงานและผลลัพธDที่เกี่ยวกับการจัดการดQานสิ่งแวดลQอมในเฉพาะประเด็นที่สำคัญกับกระบวนการดำเนิน
ธุรกิจ  

ผลลัพธDการดูแลสิ่งแวดลQอมและชุมชน 

  2564 2563 2562 

ผลการตรวจน้ำทิ้งตามเกณฑ2 ผEาน 

 

ผEาน 

 

ผEาน 

 

จำนวนเรื่องรOองเรียน ฟgองรOองดOาน

สิ่งแวดลOอมและสังคม 

0 0 0 

 
 
การจัดการพลังงานและการใชQน้ำ  
        บริษัทฯ จัดทำโครงการรณรงค2การลดใชOพลังงานเพื่อรักษาสิ่งแวดลOอม โดยมีกิจกรรมประกอบดOวย 
1. เปลี่ยนมาใชOหลอดไฟแบบประหยัดไฟฟgา 
2. สำรวจเครื่องปรับอากาศที่เกEาและสิ้นเปลืองพลังงาน เปลี่ยนเปPนแบบประหยัดไฟฟgา 
3. อบรมพนักงานใหOตระหนักในการปnดไฟฟgาเมื่อไมEจำเปPน 
4. กำหนดเวลาเปnด-ปnดเครื่องใชOไฟฟgา และเครื่องปรับอากาศ 

สำหรับการใชOน้ำ ไดOลดการใชOน้ำโดยสำรวจการรั่วของทEอในจุดสำคัญตEางๆ และรณรงค2การปnดน้ำใหOสนิท
และสรOางความตระหนักในการลดใชOน้ำโดยไมEจำเปPนทำใหOในปK 2564 สามารถลดคEาใชOจEายดOานสาธารณูปโภคไดO
ประมาณ 340,000 บาท 
 
การจัดการขยะ ของเสีย มลพิษ  

ในดOานขยะปKที่แลOวบริษัทฯไดOจัดทำโครงการขยะรีไซเคิลทำใหOสามารถลดปริมาณขยะไดOถึง 15,000 กิโลกรัม 

สEวนขยะติดเชื้อบริษัทฯไดOจัดเก็บแยกจากขยะทั่วไปและสEงทำลายผEานเทศบาลจังหวัด และไดOติดตามดูงานวิธีการ

ทำลายพบวEาไดOมาตรฐานคือใชOวิธีเผาดOวยความรOอนที่สูงกวEา 1000 องศาเซลเซียส 
 
การบำบัดน้ำเสียก"อนทิ้งสู"ชุมชน 

บริษัทฯ มีการตรวจสอบผลคุณภาพน้ำเสียกEอนทิ้งลงสูชุมชน 4 ครั้งตEอปK และมีการปรับปรุงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียอยEางตEอเนื่อง ทั้งนี้การขยายบริการของแผนกไตเทียมที่เพิ่มขึ้นอีกครั้งจากปKที่
ผEานมา ทำใหOโรงพยาบาลดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียครั้งใหญEเพื่อแกOไขคุณภาพน้ำและรองรับการ
ขยายตัวของบริการ เชEน การสรOางบEอพักน้ำเพิ่ม, การเพิ่มตัวเติมอากาศ และเพิ่มปริมาณตัวแปรที่ทำใหOคุณภาพน้ำ
เสียดีขึ้นและระบบทำงานอยEางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 
3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม 
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติดQานสังคม 
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-นโยบายและแนวปฏิบัติที่สอดคลQองกับกฎหมาย ระเบียบ และขQอบังคับดQานสังคม ซึ่งเกี่ยวขQองกับการประกอบธุรกิจของ
บริษัท รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯมีการกำกับดูแลเรื่องความรับผิดชอบตEอสังคมโดยจัดตั้งกลุEมงานเพื่อดำเนินการในการกำหนดแผน, 
ติดตาม,ประเมินผล โดยไดOปฏิบัติเปPนสEวนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจปกติ  

การดำเนินงานในดOานความรับผิดชอบตEอสังคมอยูEในงานประจำหรือธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยกรรมการระดับ
ปฏิบัติงานดOานตEางที่รับผิดชอบงานจะเปPนผูOทำแผน ติดตามแผน และรายงานความกOาวหนOาตEอผูOบริหารเปPนระยะ 

การสื่อสารกับพนักงานเพื่อใหOรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายในดOานความรับผิดชอบตEอสังคมมีอยEางตEอเนื่องในรูป
ของการประชุมและมีการรEวมทบทวนระหวEางกรรมการทีมงานกับพนักงาน 
 
3.4.2 ผลการดำเนินงานดQานสังคม 
-ผลการดำเนินงานและผลลัพธDที่เกี่ยวกับการจัดการดQานสังคม ซึ่งรวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต"อแรงงาน
อย"างเปSนธรรม การผลิตและบริการอย"างมีความรับผิดชอบต"อลูกคQา การมีส"วนร"วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

• กลุ"มงานสิทธิผูQป`วย รับเรื่องรQองเรียนและเยียวยา :  
ติดตามดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนโดย ประกาศสิทธิผูOป^วยและนำใชOอยEางตEอเนื่องและรับผิดชอบดูแลเรื่องของ

ความรับผิดชอบตEอผูOบริโภค ซึ่งมีชEองทางการรับขOอเสนอแนะ ขOอรOองเรียน จากผูOมีสEวนไดOสEวนเสียกับบริษัทฯ เพื่อนำมาแกOไข 
เยียวยา และปรับปรุงตEอไป และยังกำกับดูแลการปฏิบัติทางการแพทย2อยEางมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

• กลุ"มงานจัดการทรัพยากรบุคคล : 
ติดตามดูแลในเรื่องการปฏิบัติตEอแรงงานอยEางเปPนธรรม การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาความผาสุขและความผูกพัน

ของบุคคลากรในบริษัทฯ และความปลอดภัยในการทำงาน 
ตารางแสดงผลลัพธ2ดOานการพัฒนาบุคลากร ความพึงพอใจและ ดOานการสEงเสริมสุขภาพ ของบุคลากร 

  2564 2563 2562 

รOอยละของเจOาหนOาที่เขOารEวม การพัฒนาสมรรถนะ

ตามแผนการพัฒนา 
80% 80% 84% 

ความพึงพอใจของบุคลากร 73% 75% 88% 

ความผูกพันของบุคลากร 80% 86% 72%* 

รOอยละของบุคลากรที่มีคEา BMI เกิน 23 25% 23% 27% 

*ปK 2562 เปลี่ยนชุดประเมินในแบบสอบถาม 

 

โดยในปKที่ผEานมามีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุและการติดเชื้อในการทำงานดังนี้ 

ประเภทของอุบัติเหต ุ/การติดเชื้อ 2564 2563 2562 

ของมีคมบาด 0 1 0 

เข็มทิ่มตำ 1 0 0 

สารคัดหลั่งกระเด็นเขOาตา 0 0 1 
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ติดเชื้อวัณโรครายใหมE 0 0 0 
ติดเชื้อโควิด-19 0 0 0 

อื่นๆ 0 3 1 

 

• กลุ"มงานชุมชนสัมพันธD : 
• โครงการ 7 วันอันตราย บริษัทฯไดOมอบหมวกกันน็อกจำนวน 100 ใบ เพื่อรEวมรณรงค2ใหOผูOขับขี่จักรยานยนต2 

สวมหมวกกันน็อกเพื่อปgองกันการบาดเจ็บรุนแรงเมื่อประสบอุบัติเหตุ  
• จัดกิจกรรม Wattana Health Fair คือมหกรรมสุขภาพประจำปK จัดขึ้นทุกๆปK ที่โรงพยาบาล เพื่อเปPนการ ใหO

ความรูOและสรOางความตระหนักในการสรOางสุขภาพที่ดีสำหรับประชาชนทั่วไป และในปK 2564 ที่ผEานมา 
โรงพยาบาลไดOจัดงานสEงเสริมสุขภาพแบบออนไลน2เนื่องจากมีการแพรEระบาดของเชื้อโควิด-19 

• ออกบูธสุขภาพเพื่อชEวยเหลือสังคม ณ ที่ตEางๆ เชEน งานวันประกันภัย, งานวันพยาบาล, งานกีฬาสีโรงเรียน
ตEางๆ, งานแขEงขันฟุตบอลประจำจังหวัด, ใหOความรูOตามองค2กรและโรงเรียนตEางๆในจังหวัด 

• กิจกรรมเยี่ยมบOานผูOป^วยเพื่อสรOางเสริมสุขภาพและใหOความรูOดOานการดูแลสุขภาพ 
 

• กลุ"มงานควบคุมดูแลคุณภาพการรักษาพยาบาลผูQป`วย :  

ติดตามดูแลดOานการประกอบวิชาชีพทางการแพทย2และพยาบาลอยEางเหมาะสม โดยเนOนที่ความปลอดภัย 
ของผูOป^วยเปPนศูนย2กลาง และรEวมในการสEงเสริมสุขภาพและปgองกันการเกิดโรคระบาดในชุมชน รEวมใหOความรูOและ
พัฒนาชุมชน ใหOเกิดความสามารถ ในการปgองกันภัยสุขภาพ 

 
-ในกรณีบริษัทอาจมีประเด็นละเมิดกฎหมายหรือขQอบังคับดQานสังคมอย"างมีนัยสำคัญ ใหQอธิบายขQอเท็จจริง ความคืบหนQา 
เหตุผล ผลกระทบ และมาตรการปEองกัน 

-ไมEม-ี 
 
4. การวิเคราะหDและคำอธิบายของฝ`ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 
4.1 วิเคราะหDการดำเนินงานและฐานะการเงิน 

 ภาพรวม 

บริษัท วัฒนาการแพทย2 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีรายไดOทั้งหมดใน ปK 2564 เทEากับ 333.226 ลOานบาท ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจาก 312.644 ลOานบาทใน ปK 2563 หรือคิดเปPนรOอยละ 6.58 โดยแบEงเปPนรายไดOจากกิจการโรงพยาบาลเทEากับ 
327.650 ลOานบาท ในปK 2564 เพิ่มขึ้นจาก 305.910 ลOานบาท หรือคิดเปPนรOอยละ 7.11 จากปKที่แลOว และรายไดOอื่นเทEากับ 
5.576 ลOานบาท ในปK 2564 ลดลงจาก 6.734 ลOานบาทในปK 2563 หรือคิดเปPนรOอยละ 17.21 รายไดOรวมที่เพิ่มขึ้นเปPนผลมา
จากการฉีดวัคซีนปgองกันโควิด-19 และการรักษาผูOป^วยโควิดชEวงปลายปK 

ใน 2564 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานกEอนหักคEาใชOจEายทางการเงิน ภาษี คEาเสื่อมราคาและคEาตัดจำหนEาย 
(“EBITDA”) จำนวน 45.956 ลOานบาท เพิ่มขึ้นจาก 38.799 ลOานบาทในปKที่แลOว คิดเปPนรOอยละ 15.47 

บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 8.752 ลOานบาท เพิ่มขึ้นจาก 1.636 ลOานบาท หรือรOอยละ 435.11 จากปKที่แลOว หรือกำไร
คิดเปPน 0.88 บาทตEอหุOน 
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เหตุการณDที่สำคัญในปa 2564 
1. วิกฤติโควิด-19 ทำใหOจำนวนผูOป^วยลดลง โดยเฉพาะชาวตEางชาติซึ่งยังไมEสามารถเดินทางเขOาประเทศไทยไดO 
2. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหOบริการผูOป^วย เปPนแบบ New Normal เชEนการใหOบริการทาง Telemedicine และ 

Home delivery ตEางๆ 
3. เปnดบริการ Alternative Hospital Quarantine เพื่อรองรับผูOป^วยตEางชาติเขOารับการรักษาแบบกักตัวที่

โรงพยาบาล 
4. เพิ่มการใหOบริการตรวจหาเชื้อโควิด 
5. ใหOบริการวัคซีนปgองกันโควิด-19 ชEวงปลายปK 
6. ใหOบริการรักษาผูOป^วยโควิด-19 ชEวงปลายปK 

 
1.ผลการดำเนินงานตามงบการเงินสำหรับปa 2564 และความสามารถในการทำกำไร 
รายไดQ 

(ลQานบาท) ปa 2564 ปa 2563 เปลี่ยนแปลง 

รายไดOคEารักษาพยาบาล 327.650 305.910 7.11% 

รายไดOอื่น 5.576 6.734 -17.21% 

รวมรายไดOจากการดำเนินงาน 333.226 312.644 6.58% 

 

ในปK 2564 บริษัทมีรายไดOรวมจำนวน 333.226 ลOานบาท เพิ่มขึ้นจาก 312.644 ลOานบาทในปKที่แลOว หรือ คิดเปPนรOอยละ 6.58 
จากปKที่แลOว และรายไดOจากกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นจำนวน 21.741 ลOานบาทจากปKที่แลOว ซึ่งสEวนใหญEมาจากจำนวนผูOป^วย
เขOารับวัคซีนปgองกันโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสสุดทOายของปK 2564  
 
ตQนทุนและค"าใชQจ"าย 

(ลOานบาท) ปK 2564 ปK 2563 เปลี่ยนแปลง 

ตOนทุนคEารักษาพยาบาล 256.971 239.813 7.15% 

คEาใชOจEายในการบริหาร 62.390 67.135 -7.07% 

รวมตOนทุนและคEาใชOจEาย 319.360 306.948 4.04% 

 

ในปK 2564 บริษัทมีตOนทุนและคEาใชOจEายเทEากับ 319.360 ลOานบาท เพิ่มขึ้นจาก 306.948 ลOานบาท ในปKที่แลOว หรือ 
รOอยละ 4.04 จากปKที่แลOว 
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แบEงเปPนตOนทุนกิจการเทEากับ 256.971 ลOานบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 239.813 ลOานบาทในปKที่แลOว หรือคิดเปPนรOอยละ 
7.15 ตOนทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากตOนทุนการใหOบริการวัคซีนเปPนสEวนใหญE และจากการใชOอุปกรณ2ปgองกันการติดเชื้อในการ
ใหOบริการผูOป^วย 
โควิด-19 

ในดOานคEาใชOจEายในการบริหารของปK 2564 เทEากับ 62.390 ลOานบาท ลดลงจาก 67.135 ลOานบาทในปKที่แลOว หรือคิด
เปPนรOอยละ 7.07 คEาใชOจEายที่ลดลงนี้เปPนผลมาจากการควบคุมคEาใชOจEายเพื่อรับมือวิกฤติโควิด-19 ที่ทำใหOรายไดOบริษัทฯลดลง 
 
วิเคราะหDความสามารถในการทำกำไร 

(ลOานบาท) ปK 2564 ปK 2563 เปลี่ยนแปลง 

EBITDA 
อัตรากำไร EBITDA 

45.956 
14% 

39.799 
13% 

15.47% 

EBIT 
อัตรากำไร EBIT 

13.866 
4% 

5.696 
2% 

143.42% 

กำไรสุทธ ิ
อัตรากำไรสุทธิ 

8.752 
2.63% 

1.636 
0.52% 

435.11% 

กำไรตEอหุOนขั้นพื้นฐาน 0.88 0.16 435.11% 

 

จากที่ไดOกลEาวมาขOางตOน กำไรจากการดำเนินงานกEอนหักคEาใชOจEายทางการเงิน ภาษี คEาเสื่อมราคา และคEาตัด
จำหนEาย (“EBITDA”) ในปK 2564 เทEากับ 45.956 ลOานบาท เพิ่มขึ้นจาก 39.799 ลOานบาท ในปK 2563 หรือเพิ่มขึ้นรOอยละ 
15.47 ขณะที่อัตรากำไร EBITDA (“EBITDA Margin”) เทEากับรOอยละ 14 
 
งบดุลและกระแสเงินสด 
งบดุล 

(ลOานบาท) 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 เปลี่ยนแปลง 

สินทรัพย2รวม 524.951 533.899 -1.68% 

หนี้สินรวม 156.281 173.894 -10.13% 

สEวนของผูOถือหุOน 368.670 360.005 2.43% 
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ดOานสินทรัพย2 สินทรัพย2รวมของบริษัท ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เทEากับ 524.951 ลOานบาท ลดลงจาก 
533.899 ลOานบาทในปKที่แลOว หรือลดลงรOอยละ 1.68 ซึ่งประกอบดOวยสินทรัพย2หมุนเวียนรวม เทEากับ 132.761 ลOานบาท 
เพิ่มขึ้นจาก 111.029 ลOานบาทในปK 2563 หรือคิดเปPนรOอยละ 19.57 สEวนของดOานสินทรัพย2ไมEหมุนเวียนเทEากับ 392.190 
ลOานบาท ลดลงจาก 422.870 ลOานบาทในปKที่แลOว หรือคิดเปPนรOอยละ 7.26 

ดOานหนี้สิน หนี้สินรวม ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เทEากับ 156.281 ลOานบาท ลดลงจาก 173.894 ลOานบาท 
ในปK 2563 หรือคิดเปPนรOอยละ 10.13 

ดOานสEวนของผูOถือหุOน สEวนของผูOถือหุOน ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เทEากับ 368.670 ลOานบาท เพิ่มขึ้นจาก 
360.005 ลOานบาทในปKที่แลOว หรือเพิ่มขึ้นคิดเปPนรOอยละ 2.43 
 
กระแสเงินสด 

(ลOานบาท) ปK 2564 

เงินสดสุทธิไดOมาจากกิจกรรมดำเนินงาน 36.616 

เงินสดสุทธิใชOไปในกิจกรรมลงทุน (0.540) 

เงินสดสุทธใิชOไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (33.251) 

เงินสดและรายการเทียบเทEาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธ ิ 2.825 

เงินสดและรายการเทียบเทEาเงินสด ณ ตOนงวด 16.270 

เงินสดและรายการเทียบเทEาเงินสด ณ ปลายงวด 19.095 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทEาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิเทEากับ 2.825 ลOานบาท และมี

เงินสดและรายการเทียบเทEา เงินสด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 เทEากับ 19.095 ลOานบาท 
ประกอบดOวยเงินสดสุทธิไดOมาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 36.616 ลOานบาท และเงินสดสุทธิใชOไปในกิจกรรม

ลงทุนเทEากับ 0.540 ลOานบาท อีกสEวนหนึ่งคือสEวนเงินสดสุทธิใชOไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 33.251 ลOานบาท ซึ่งสEวนใหญE
เปPนการจEายคืนเงินกูOยืมจากสถาบันการเงิน  
 
2.ความสามารถในการบริหารทรัพยDสิน 

 ปa 2564 ปa 2563 

อัตราสEวนหมุนเวียนลูกหนี้การคOา (เทEา) 8.13 6.47 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 45 57 
อัตราสEวนหมุนเวียนสินคOาคงเหลือ (เทEา) 7.20 4.34 
ระยะเวลาขายสินคOาเฉลี่ย (วัน) 51 84 
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 ในปK 2564 พบวEาอัตราสEวนหมุนเวียนลูกหนี้การคOาเพิ่มขึ้นเปPน 8.13 เทEา ซึ่งระยะเก็บหนี้เฉลี่ยเปPน 45 วัน แสดงถึง
ประสิทธิภาพในการติดตามลูกหนี้ยังอยูEในเกณฑ2ที่ดี 

ในปKที่ผEานมาพบวEาดOานสินคOาคงเหลือ ในปK 2564 บริษัทฯมีระยะเวลาขายสินคOาเฉลี่ยลดลงเปPน 51 วัน ซึ่งต่ำกวEาปK
ทีผ่Eานมา เนื่องจากสามารถบริหารจัดการประสิทธิภาพคลังไดOดีขึ้น 
 

3.สภาพคล"องและความเพียงพอของเงินทุน 

(เทEา) ปa 2564 ปa 2563 

อัตราสEวนสภาพคลEอง 1.19 1.09 
อัตราสEวนสภาพคลEองหมุนเร็ว 1.12 1.02 
อัตราสEวนสภาพคลEองกระแสเงินสด 0.34 0.46 
อัตราสEวนความสามารถชำระดอกเบี้ย 3.94 1.46 

 
 ในดOานความเพียงพอของสภาพคลEอง อัตราสEวนสภาพคลEองของบริษัทฯอยูEที่ 1.19 เทEาซึ่งเพียงพอตEอการ ดำเนิน
ธุรกิจปกติ ในปK 2564 บริษัทฯมีอัตราสEวนสภาพคลEองหมุนเร็วและอัตราสEวนสภาพคลEองกระแสเงินสดเทEากับ 1.12 เทEาและ 
0.34 เทEา ตามลำดับ และอัตราสEวนความสามารถชำระดอกเบี้ยเทEากับ 3.94 ซึ่งอยูEในระดับที่เพียงพอ 
 
4.ภาระผูกพันดQานหนี้สิน 

(เทEา) ป" 2564 ป" 2563 

อัตราสEวนความสามารถชำระดอกเบี้ย 3.94 1.46 
อัตราสEวนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash Basis) 0.82 1.30 
อัตราสEวนหนี้สินตEอสEวนของผูOถือหุOน 0.42 0.48 

ในดOานหนี้สินบริษัทฯมีความสามารถในการชำระหนี้ โดยมีอัตราสEวนความสามารถชำระดอกเบี้ย เทEากับ 3.94 ในปK 
2564เพิ่มขึ้นจากปKที่แลOว เนื่องจากสามารถทำกำไรไดOมากขึ้น และอัตราสEวนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash Basis) ใน
ปK 2564 เทEากับ 0.82 ลดลงจากปKที่แลOว เนื่องจากบริษัทฯมีภาระการจEายชำระหนี้สินเพิ่มจากปKกEอน 

ในปK 2564 อัตราสEวนหนี้สินตEอสEวนของผูOถือหุOนอยูEที่ 0.42 ลดลงจากปKที่แลOวเนื่องจากมีการชำระหนี้คืนสถาบัน
การเงินบางสEวนตามกำหนด 
 
4.2 ปiจจัยหรือเหตุการณDที่อาจมีผลต"อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย"างมีนัยสำคัญในอนาคต (Forward looking) 

เศรษฐกิจในปK 2565 มีแนวโนOมฟefนตัวจากวิกฤติโควิด-19 เนื่องจากรัฐบาลและทุกภาคสEวนเห็นพOองกันในการเปnด
ประเทศ และเพิ่มความสามารถในการอยูEรEวมกับการระบาดของโควิด-19 แมOวEาปVจจุบันยังไมEสามารถควบคุมการระบาดไดOก็
ตาม ผลจากการระดมฉีดวัคซีนปgองกันโควิด-19 ทำใหOประชาชนเกิดภูมิตOานทาน และอัตราการตายของผูOติดเชื้อมีอตัราที่ต่ำลง 
ดังนั้นสำหรับรพ.เอกชนแลOวคาดวEารายไดOในปK 2565 นEาจะมีรายไดOที่เริ่มกลับมาดีขึ้นตามลำดับ หากแตEยังเผชิญความเสี่ยงใน
เรื่องการเบิกจEายคEารักษาผูOป^วยโควิด-19 ทั้งจากภาครัฐ และภาคประกันสุขภาพที่มีแนวโนOมประกาศแนวทางการเบิกจEายคEา
รักษาที่อาจไมEคุOมครองทุกอาการของโรคโควิด-19  

ดOานการเมืองภายในประเทศมีปVจจัยการเปลี่ยนแปลงซึ่งในปK 2565 อาจมีผลซ้ำเติมตEอการฟefนตัวของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ และยังมีเหตุการณ2ความไมEสงบในระดับโลกที่อาจสEงผลตEอการฟefนตัวของเศรษฐกิจตEอไป 
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4.3 ขQอมูลทางการเงินที่สำคัญ 
ขQอมูลทางการเงินโดยสรุป (เปรียบเทียบ 3 ปaที่ผ"านมา) 
ขQอมูลทางการเงินที่สำคัญ 

          บริษัท วัฒนาการแพทยD  จำกัด (มหาชน ) 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 
ณ  วันที่  31  ธันวาคม 

     ตรวจสอบแลQว  
    เกิดขึ้นจริง  
   2564 2563 2562 

 สินทรัพยD  
 จำนวนเงิน  

(บาท) 
 %  

 จำนวนเงิน  
(บาท)  

 %  
 จำนวนเงิน  

(บาท)  
 %  

    สินทรัพย2หมุนเวียน             

  
เงินสดและรายการ
เทียบเทEาเงินสด  

19,095,699.54 3.64 16,270,272.32 3.05 14,879,684.68 3.06 

 
ลูกหนี้การคOาและลูกหนี้
หมุนเวียนอื่นสุทธ ิ 

37,688,344.16 7.18 21,830,215.50 4.09 31,188,431.17 6.41 

 สินคOาคงเหลือ  8,316,728.96 1.58 7,410,163.77 1.39 6,088,373.34 1.25 

  
สินทรัพย2ทางการเงิน
หมุนเวียนอื่น 

61,599,713.71 11.73 65,290,673.35 12.23 25,030,044.78 5.15 

  

สินทรัพย2ทางการเงิน
หมุนเวียนอื่น-  
สEวนที่ครบกำหนดภายใน
หนึ่งปK 

5,000,000.00 0.95 - - - - 

สินทรัพย2หมุนเวียนอื่น  
1,060,836.40 

 
0.20 228,045.25 0.04 901,766.42 0.19 

 รวมสินทรัพย2หมุนเวียน  132,761,322.77 25.29 111,029,370.19 20.80 78,088,300.39 16.06 
     สินทรัพย2ไมEหมุนเวียน        

 
 สินทรัพย2ทางการเงินไมE  
 หมุนเวียนอื่น 

20,000,000.00 3.81 25,000,000.00 4.68 5,000,000.00 1.03 

  
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ2-
สุทธิ  

342,693,027.72 65.28 367,026,003.92 68.74 385,549,885.69 79.30 

 
สินทรัพย2สิทธิการใชO- 
สุทธ ิ

11,254,635.35 2.14 13,040,772.62 2.44 - - 

  
สินทรัพย2ไมEมีตัวตน - 
สุทธิ  

3,365,910.67 0.64 3,892,883.21 0.73 4,737,315.41 0.97 

 
สินทรัพย2ภาษีเงินไดOรอ
การตัดบัญชี – สุทธ ิ

5,976,430.88 1.14 5,361,059.84 1.00 6,484,324.24 1.33 
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 สินทรัพย2ทางการเงินไมE
หมุนเวียนที่ไมEใชEเงินสดที่
เปPนหลักประกัน 

5,020,000.00 0.96 5,020,000.00 0.94 5,020,000.00 1.03 

  สินทรัพย2ไมEหมุนเวียนอื่น  3,880,120.39 0.74 3,528,879.81 0.66 1,311,721.21 0.27 
 รวมสินทรัพย2ไมEหมุนเวียน  392,190,125.01 74.71 422,869,599.40 79.20 408,103,246.55 83.94 

 รวมสินทรัพย2  524,951,447.78 100.00 533,898,969.59 100.00 486,191,546.94 100.00 
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บริษัท วัฒนาการแพทยD  จำกัด (มหาชน ) 

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต"อ) 
ณ  วันที่  31  ธันวาคม 

    ตรวจสอบแลOว 
     เกิดขึ้นจริง   
    2564 2563 2562 
หนี้สินและส"วนของผูQถือ

หุQน 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
% 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

% 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
% 

หนี้สินหมุนเวียน       
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูO
ระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน 

13,012,916.33 8.33 10,000,000.00 5.75 2,663,726.13 2.06 

เจOาหนี้การคOาและเจOาหนี้
หมุนเวียนอื่น 

38,457,380.46 24.61 42,387,081.33 24.38 39,333,713.02 30.42 

สEวนของหนี้สินระยะยาวที่
ถึงกำหนดชำระ  
ในหนึ่งปK 

      

 
เงินกูOยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน 

26,774,677.02 17.13 35,240,000.00 20.27 10,740,000.00 8.30 

 หนี้สินตามสัญญาเชEา 1,612,758.13 1.03 1,531,345.96 0.88 940,383.54 0.73 
ประมาณการหนี้สิน
หมุนเวียนสำหรับ
ผลประโยชน2พนักงาน 

12,703,615.00 8.13 12,250,000.00 7.04 12,781,065.00 9.88 

ภาษีเงินไดOคOางจEาย   - 0.00 1,809,280.94 1.40 
เงินปVนผลคOางจEาย 229,861.95 0.15 229,861.95 0.13 221,299.35 0.17 
เงินรับลEวงหนOาคEาจอง
วัคซีนทางเลือกโควิด 19 

17,981,550.00 11.51 - - - - 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 382,493.31 0.24 335,336.45 0.19 358,002.73 0.28 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 111,155,252.20 71.13 101,973,625.69 58.64 68,847,470.71 53.24 
หนี้สินไมEหมุนเวียน       
เงินกูOยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน-สุทธ ิ

19,325,000.00  12.37   45,565,000.00  26.20 40,805,000.00 31.55 

หนี้สินตามสัญญาเชEาซื้อ – 
สุทธ ิ

10,251,909.10  6.56   11,891,418.17  6.84 - 0.00 
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ประมาณการหนี้สินไมE
หมุนเวียนสำหรับ
ผลประโยชน2พนักงาน-สุทธ ิ

15,549,076.00 9.95 14,463,981.00 8.32 19,670,601.00 15.21 

รวมหนี้สินไมEหมุนเวียน 45,125,985.10 28.87 71,920,399.17 41.36 60,475,601.00 46.76 
รวมหนี้สิน 156,281,237.30 100.00 173,894,024.86 100.00 129,323,071.71 100.00 
สEวนของผูOถือหุOน       
ทุนเรือนหุOน       
ทุนจดทะเบียน       

 
หุOนสามัญ 10,000,000 
หุOน มูลคEาหุOนละ 10 
บาท 

100,000,000.00  100,000,000.00  100,000,000.00  

ทุนทีอ่อกและเรียกชำระ
แลOว 

      

  
หุOนสามัญ 10,000,000 
หุOน มูลคEาหุOนละ 10 
บาท 

100,000,000.00  100,000,000.00  100,000,000.00  

 สEวนเกินมูลคEาหุOน 62,500,000.00  62,500,000.00  62,500,000.00  
 กำไรสะสม       

  
จัดสรรแลOว-สำรองตาม
กฎหมาย 

10,000,000.00  10,000,000.00  10,000,000.00  

  ยังไมEไดOจัดสรร 196,170,210.48  187,418,224.73  184,368,475.23  
องค2ประกอบอื่นของสEวน
ของผูOถือหุOน 

-  86,720.00  -  

รวมสEวนของผูOถือหุOน 368,670,210.48  360,004,944.73  356,868,475.23  
รวมหนี้สินและสEวนของผูO
ถือหุOน 

524,951,447.78  533,898,969.59  486,191,546.94  
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บริษัท วัฒนาการแพทยD  จำกัด  (มหาชน ) 
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สำหรับปa  สิ้นสุดวันที ่ 31  ธันวาคม 

  ตรวจสอบแลOว 
  เกิดขึ้นจริง 
  2564 2563 2562 

  
จำนวนเงิน  

(บาท) 
% จำนวนเงิน  (บาท) % จำนวนเงิน  (บาท) % 

รายไดQ       
รายไดOจากกิจการโรงพยาบาล 327,650,349.65 98.33 305,909,727.93 97.85 369,649,662.33 98.60 
รายไดOอื่น 5,575,504.28 1.67 6,734,338.17 2.15 5,250,574.47 1.40 
รวมรายไดO 333,225,853.93 100 312,644,066.10 100 374,900,236.80 100 
ค"าใชQจ"าย        
ตOนทุนกิจการโรงพยาบาล 256,970,561.49 77.12 239,812,841.00 76.70 270,204,568.59 72.07 
คEาใชOจEายในการบริหาร 62,389,602.19 18.72 67,134,949.15 21.47 79,992,055.99 21.34 
รวมคEาใชOจEาย 319,360,163.68 95.84 306,947,790.15 98.18 350,196,624.58 93.41 
กำไรก"อนตQนทุนทางการเงินและ
ภาษีเงินไดQ 

13,865,690.25 4.16 5,696,275.95 
 

1.82 
24,703,612.22 

 
6.59 

ตOนทุนทางการเงิน (3,523,149.31) (1.06) (3,908,579.37) (1.25) (3,073,758.51) (0.82) 
กำไรก"อนภาษีเงินไดQ 10,342,540.94 3.10 1,787,696.58 0.57 21,629,853.71 5.77 
คEาใชOจEายภาษีเงินไดO (1,590,555.19) (0.48) (152,137.40) -0.05 (4,290,793.96) -1.14 
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปK 8,751,985.75 2.63 1,635,559.18 0.52 17,339,059.75 4.62 
รายการที่จะถูกบันทึกในส"วนของ
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง: 

      

  ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัด
มูลคEาสุทธ ิ

      

      สินทรัพย2ทางการเงิน 
      หมุนเวียนอื่น – สุทธิจาก
ภาษีเงินไดO 

(86,720.00)  86,720.00  - - 

   ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัด
มูลคEาใหมEของ 

      

       ผลประโยชน2พนักงานที่
กำหนดไวO – สุทธิจากภาษีเงินไดO 

- 
 

 5,813,311.20  (2,703,297.60)  

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปK 8,665,265.75 2.60 7,535,590.38 2.41 14,635,762.15 3.90 
กำไรตEอหุOนขั้นพื้นฐาน (บาท:หุOน)  0.88  0.16  1.73  
จำนวนหุOนสามัญถัวเฉลี่ยถEวง
น้ำหนัก (หุOน) 

10,000,000  10,000,000  10,000,000  
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บริษัท วัฒนาการแพทยQ  จำกัด  (มหาชน ) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส(วนของผูHถือหุHน 
สำหรับปc   สิ้นสุดวันที ่ 31  ธันวาคม 

 

                 ตรวจสอบแล$ว 

                    เกิดขึ้นจริง 

  2564 2563 2562 

  จำนวนเงิน (บาท) จำนวนเงิน (บาท) จำนวนเงิน (บาท) 

ทุนเรือนหุ$น    

    หุ$นสามัญ 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 

 สjวนเกินทุน    

    สjวนเกินมูลคjาหุ$น 62,500,000.00 62,500,000.00 62,500,000.00 

กำไร ขาดทุน (สะสม)    

    จัดสรรแล$ว    

       สำรองตามกฎหมาย 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 

ยังไมjได$จัดสรร (ขาดทุนสะสม)    

       ยอดต$นงวด 187,504,944.73 184,368,475.23 176,732,713.08 

       ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง  

       นโยบายบัญช ี

- (2,399,120.88) - 

       กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปt 8,665,265.75 7,535,590.38 14,635,762.15 

       เงินปvนผลจjาย - (2,000,000.00) (7,000,000.00) 

กำไร ขาดทุน (สะสม) - ปลายงวด 196,170,210.48 187,504,944.73 184,368,475.23 

สjวนของผู$ถือหุ$น - สุทธ ิ 368,670,210.48 360,004,944.73 356,868,475.23 
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บริษัท วัฒนาการแพทยD  จำกัด  (มหาชน ) 
งบกระแสเงินสด 

สำหรับปaสิ้นสุด  วันที่  31  ธันวาคม 

  ตรวจสอบแลOว 
  เกิดขึ้นจริง 
  2564 2563 2562 
  จำนวนเงิน (บาท) จำนวนเงิน (บาท) จำนวนเงิน (บาท) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน    
 กำไรกEอนภาษีเงินไดO 10,342,540.94 1,787,696.58 21,629,853.71 

    รายการปรับกระทบกำไร (ขาดทุน) สุทธิเปPนเงินสด
รับ  
    (จEาย) จากกิจกรรมดำเนินงาน 

   

    คEาเสื่อมราคาและคEาใชOจEายตัดจEาย 32,090,315.43 34,102,677.14 28,120,670.86 
    ผลขาดทุนดOานเครดิตที่เกิดขึ้นแลOว - หนี้สูญ 1,051,264.00 8,266,322.94 1,612,862.00 
    ผลขาดทุนดOานเครดิตที่คาดวEาจะเกิดขึ้น 130,347.45 - 707,358.20 
    กลับรายการผลขาดทุนดOานเครดิตที่คาดวEาจะเกิดขึ้น (1,039,791.29) (10,655,382.78) (2,623,276.40) 
    คEาใชOจEายผลประโยชน2พนักงานหลังออกจากงาน 1,538,710.00 2,033,621.00 5,465,820.00 

    กำไรจากการปรับมูลคEายุติธรรมสินทรัพย2ทางการเงิน 
    หมุนเวียนอื่น 

 
(302,790.36) 

 
(182,273.35) (30,044.78) 

    กำไรจากการวัดมูลคEาใหมEของสินทรัพย2ทางการเงิน
หมุนเวียนอื่น 

(114,650.00) - - 

    กำไรจากการตัดจำหนEายทรัพย2สิน (49,999.00) (202,489.50) - 
    ขาดทุนจากการตัดจำหนEายทรัพย2สิน 7,013.42 - 67,622.37 
    กำไรจากการจำหนEายสินทรัพย2ทางการเงินหมุนเวียน 
    อื่น 

- (44,075.13) - 

    โอนเงินรับลEวงหนOาคEาจองวัคซีนทางเลือกโควิด 19 
รอตัดบัญชีเปPนรายไดO 

 
(22,931,246.00) 

 
- - 

    ปรับปรุงสินทรัพย2เปPนคEาใชOจEาย 922.00 240,150.23 646,541.25 
    ปรับปรุงเจOาหนี้อื่นเปPนรายไดO (207,703.11) (2,038,372.41) (164,943.65) 
    ปรับปรุงจากการลดคEาเชEา - (96,866.41) - 
    ดอกเบี้ยรับ (411,002.79) (237,390.41) (317,246.56) 
    ดอกเบี้ยจEาย 3,523,149.31 3,908,579.37 3,073,758.51 
    กำไรจากการดำเนินงานกEอนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย2และหนี้สินดำเนินงาน 

23,627,080.00 36,882,197.27 58,189,975.51 

   สินทรัพย2ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)    
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       ลูกหนี้การคOาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (16,008,925.62) 9,489,079.59 (3,771,442.61) 
       สินคOาคงเหลือ (906,565.19) (1,321,790.43) 1,229,657.70 
       สินทรัพย2หมุนเวียนอื่น (832,791.15) 673,721.17 (454,020.52) 
       สินทรัพย2ไมEหมุนเวียนอื่น (159,423.79) (145,684.57) (4,287.58) 
   หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง):-    
        เจOาหนี้การคOาและเจOาหนี้อื่น (4,157,408.27) 2,683,386.14 (4,900,596.88) 
       ผลประโยชน2พนักงานจEายจริงระหวEางปK - (504,667.00) - 
       เงินรับลEวงหนOาคEาจองวัคซีนทางเลือกโควิด 19 40,912,796.00 - - 
       หนี้สินหมุนเวียนอื่น 47,156.86 (22,666.28) (1,854,189.51) 
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บริษัท วัฒนาการแพทยD  จำกัด  (มหาชน ) 
งบกระแสเงินสด (ต"อ) 

 สำหรับปaสิ้นสุด  วันที่  31  ธันวาคม 

  ตรวจสอบแลOว 
  เกิดขึ้นจริง 
  2564 2563 2562 
  จำนวนเงิน  (บาท) จำนวนเงิน (บาท) จำนวนเงิน  (บาท) 

เงินสดไดQมาจาก (ใชQไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 42,521,918.84 47,733,575.89 48,434,096.11 
    จEายดอกเบี้ย (3,529,862.05) (3,904,578.90) (3,059,354.15) 
    จEายภาษีเงินไดOนิติบุคคล (2,376,063.02) (4,384,635.77) (4,323,637.65) 
เงินสดสุทธิไดOมาจาก (ใชOไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 36,615,993.77 39,444,361.22 41,051,104.31 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น) 15,000,000.00 (5,000,000.00) (10,000,000.00) 
เงินสดรับจากการจำหนEาวยเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัด
มูลคEายุติธรรม 

- 15,074,119.91 - 

เงินสดจEายซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลคEายุติธรรม (11,000,000.00) (50,000,000.00) - 
เงินสดจEายซื้อสินทรัพย2ทางการเงินไมEหมุนเวียนอื่น - (20,000,000.00) - 
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย2ถาวร 50,000.00 727,395.54 - 
ซื้อสินทรัพย2ถาวร (4,668,570.59) (11,184,131.81) (11,653,821.93) 
ซื้อสินทรัพย2ไมEมีตัวตน (340,550.00) - (79,425.00) 
ดอกเบี้ยรับ 419,057.59 241,356.16 321,568.48 
เงินสดสุทธิไดQมาจาก(ใชQไปใน)กิจกรรมลงทุน (540,063.00) (70,141,260.20) (21,411,678.45) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูOระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)  

3,012,916.33 7,336,273.87 (636,429.61) 

รับเงินกูOยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - 40,000,000.00 - 
ชำระคืนเงินกูOยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (34,705,322.98) (10,740,000.00) (10,740,000.00) 
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเชEา (1,558,096.90) (2,517,349.85) (2,091,229.79) 
จEายเงินปVนผล - (1,991,437.40) (6,972,216.10) 
เงินสดสุทธิไดOมาจาก(ใชOไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (33,250,503.55) 32,087,486.62 (20,439,875.50) 
เงินสดและรายการเทียบเทEาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธ ิ 2,825,427.22 1,390,587.64 (800,449.64) 
เงินสดและรายการเทียบเท"าเงินสด ณ วันตQนปa 16,270,272.32 14,879,684.68 15,680,134.32 

เงินสดและรายการเทียบเท"าเงินสด ณ วันสิ้นปa 19,095,699.54 16,270,272.32 14,879,684.68 

 
การเปêดเผยขQอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม 

 ปK 2564 ปK 2563 ปK 2562 
1.  รายการที่ไมEใชEเงินสด    
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      ซื้อสินทรัพยIถาวรโดยการกjอหนี้ 442,123.25 2,212,764.00 770,702.75 

     เงินปvนผลค$างจjาย 229,861.95 229,861.95 221,299.35 

     กำไรที่ยังไมjเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคjาของ 

     สินทรัพยIทางการเงินหมุนเวียนอื่น 

- 108,400.00 - 

     สินทรัพยIสิทธิการใช$และหนี้สินตามสัญญาเชjา

เพิ่มขึ้น  

     จากสัญญาเชjา 

- 5,031,048.04 - 

2.  จำนวนเงินที่ยังไมjได$เบิกใช$ของเงินสินเชื่อที่อาจจะ

นำมาใช$เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต          

16,001,613.67 20,000,000.00 26,136,273.87 

 

13.2 การแสดงอัตราส(วนทางการเงิน 

   ตรวจสอบแลHว 

   เกิดขึ้นจริง 

   2564 2563 2562 

อัตราส(วนสภาพคล(อง (LIQUIDITY RATIO)         

  อัตราสjวนสภาพคลjอง (เทjา) 1.19 1.09 1.13 

  อัตราสjวนสภาพคลjองหมุนเร็ว (เทjา) 1.12 1.02 1.03 

  อัตราสjวนสภาพคลjองกระแสเงินสด (เทjา) 0.34 0.46 0.56 

 อัตราสjวนหมุนเวียนลูกหนี้การค$า (เทjา) 8.13 6.47 7.04 

 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 45 57 52 

 อัตราสjวนหมุนเวียนสินค$าคงเหลือ (เทjา) 7.20 4.34 4.22 

 ระยะเวลาขายสินค$าเฉลี่ย (วัน) 51 84 86 

  อัตราสjวนหมุนเวียนเจ$าหนี้ (เทjา) 3.78 3.07 6.52 

  ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) 97 119 55 

อัตราส(วนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO)  
  อัตรากำไรขั้นต$น (%) 21.57 21.61 26.90 

  อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.63 0.52 4.62 

  อัตราผลตอบแทนผู$ถือหุ$น (%) 2.40 0.46 4.91 

อัตราส(วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)  

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยI (%) 2.32 1.09 3.56 

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยIถาวร (%) 10.76 8.78 4.35 

  อัตราการหมุนของสินทรัพยI (เทjา) 0.63 0.61 0.77 

อัตราส(วนวิเคราะหQนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO) 

  อัตราสjวนหนี้สินตjอสjวนของผู$ถือหุ$น (เทjา) 0.42 0.48 0.36 

  อัตราสjวนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เทjา) 3.94 1.46 8.08 

 

อัตราสjวนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash 

Basis) (เทjา) 0.82 1.30 1.08 
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5. ขQอมูลทั่วไปและขQอมูลสำคัญอื่น 
5.1 ขQอมูลทั่วไป 

1. บริษัท วัฒนาการแพทย2 จำกัด (มหาชน) มีสำนักงานใหญEตั้งอยูEเลขที ่70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแขOง 
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 ประเภทธุรกิจ โรงพยาบาลเอกชน ภายใตOชื่อโรงพยาบาลนอร2ทอีสเทอร2น-
วัฒนา มีเลขทะเบียนบริษัท 0107537002095 โทรศัพท2 0-4232-5999 โทรสาร 0-4224-1956  
Home Page: www.wattanahospital.net มีทุนจดทะเบียน 100 ลOานบาท โดยเรียกชำระแลOว 100 ลOานบาท 
เปPนหุOนสามัญจำนวน 10,000,000 หุOน หุOนละ 10 บาท 
 

2. จำนวนและชนิดของหุOนที่จำหนEายไดOแลOวทั้งหมดของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุOนตั้งแตEรOอยละ 10 ขึ้นไปของจำนวน
หุOนที่จำหนEายไดOแลOวทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น  

            -ไมEม-ี 
 

3. บุคคลอOางอิง 
นายทะเบียนหลักทรัพยD  

บริษัท ศูนย2รับฝากหลักทรัพย2 (ประเทศไทย) จำกัด 
อาคารตลาดหลักทรัพย2แหEงประเทศไทย 62 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท2 0-2229-2800 โทรสาร 0-2229-2888 

 
ผูQสอบบัญช ี

นางสาวชวนา วิวัฒน2พนชาต,ิ นางสาววันเพ็ญ  อุEนเรือน และนางสาวพรทิพย2 อมรชัยเลิศพัฒนา 
บริษัท สำนักงานปKติเสว ีจำกัด 
8/4 ชั้น 1, 3 ซอยวิภาวดี 44 (ซอยอมรพันธ2) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
10900 

 
ที่ปรึกษากฎหมาย 

นายวิบูลย2 อัศวเรืองชัย 
เลขที่ใบอนุญาตวEาความ 872/2533 
87 ถ.ทหาร ต.หมากแขOง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  โทรศัพท2 : 081-601-7734  

5.2 ขQอมูลสำคัญอื่นๆ 

5.2.1 ขQอมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต"อการตัดสินใจของผูQลงทุนอย"างมีนัยสำคัญ 

-ไมEม-ี 
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5.2.2 ขQอจำกัดของผูQถือหุQนในต"างประเทศ ในกรณีที่บริษัทมีนโยบายที่จะขอมติที่ประชุมผูQถือหุQนในการเสนอขายหุQนเพิ่ม

ทุน หรือออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุQนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิไดQ (Transferable Subscription Right หรือ TSR) ใหQแก"ผูQถือ

หุQนตามสัดส"วนการถือหุQนโดยไม"ออกและเสนอขายใหQแก"ผูQถือหุQนที่จะทำใหQบริษัทมีหนQาที่ตามกฎหมายต"างประเทศ 

-ไมEม-ี 

5.3 ขQอพิพาททางกฎหมาย 

-ไมEม-ี 
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ส"วนที ่2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ 
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6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

บริษัทใหOความสำคัญกับการมีบรรษัทภิบาลที่ดีเพื่อใหOผูOลงทุนและสาธารณชนไดOรับทราบและตรวจสอบการดำเนินงาน
ของบริษัทฯไดOบริษัทมุEงเนOนความโปรEงใสในการดำเนินกิจการและการเปnดเผยขOอมูลการดำเนินธุรกิจคำนึง ถึงความเสี่ยงโดย
มีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมบริษัทมีการกำหนดจริยธรรมธุรกิจเพื่อใหOกรรมการ และพนักงานถือปฏิบัติ 

 
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ 
6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทไดOกำหนดใหOมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อยEางเปPนลายลักษณ2อักษร จัดใหOมี
การพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคูEมือจรรยาบรรณของกลุEมบริษัทฯ รวมถึงติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายดังกลEาวอยEางเหมาะสม และไดOเผยแพรEใหOกรรมการและพนักงานเพื่อใชOอOางอิงและถือปฏิบัติ  
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดOมีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคูEมือ
จรรยาบรรณ ของกลุEมบริษัทฯ ทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลEาว และคณะกรรมการตระหนักถึงบทบาท
หนOาที่ในฐานะผูOนำ (Governing Body) ขององค2กร และมคีวามเขOาใจ CG Code จนเขOาใจประโยชน2และหลักปฏิบัติในการ
นำไปใชOสรOางคุณคEาใหOแกEกิจการอยEางยั่งยืนเปPนอยEางดีแลOว รวมทั้งไดOนำใชOจริงอยEางเหมาะสมกับธุรกิจ 
6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผูQถือหุQนและผูQมีส"วนไดQเสีย 
 บริษัทฯ ไดOปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปK 2560 (Corporate Governance 
Code for Listed Companies 2017) ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย2และตลาดหลักทรัพย2 และหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย2แหEงประเทศไทยกำหนด ครอบคลุมแนวทางปฏิบัติเปPน 5 
หมวด ไดOแกE สิทธิของผูOถือหุOน การปฏิบัติตEอผูOถือหุOนอยEางเทEาเทียมกัน บทบาทของผูOมสีEวนไดOเสีย การเปnดเผยขOอมูลและความ
โปรEงใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
สิทธิของผูQถือหุQน 
 บริษัทฯใหOความสำคัญในการดูแลและรักษาสิทธิของผูOถือหุOนทุกราย โดยดูแลและสนับสนุนใหOผูOถือหุOนทุกราย ไมEวEา
จะเปPนผูOถือหุOนรายใหญE ผูOถือหุOนรายบุคคล นักลงทุนสถาบัน หรือผูOถือหุOนตEางชาติไดOรับสิทธิพื้นฐานและการปฏิบัติในการรักษา
สิทธิของผูOถือหุOนอยEางเทEาเทียมกัน ไดOแกE สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุOน สิทธิที่จะไดOรับขOอมูลขEาวสารที่ถูกตOองชัดเจน สิทธิใน
การเขOารEวมประชุมและลงมติอนุมัติการเขOาทำรายการที่สำคัญ สิทธิในการแตEงตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัทฯ สิทธิในการ
กำหนดอัตราคEาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท สิทธิในการแตEงตั้งหรือถอดถอนผูOสอบบัญชีและกำหนดคEาสอบบัญชี สิทธิใน
การไดOรับสEวนแบEงกำไร สิทธิในการเขOารEวมตัดสินใจและรับทราบถึงผลการตัดสินใจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใน
ปVจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ ดOวยการเผยแพรEสารสนเทศรายละเอียดการใชOสิทธิในเรื่องตEางๆ ผEานระบบขEาวของตลาดหลักทรัพย2
แหEงประเทศไทย โดยคำนึงถึงความเทEาเทียมกันในการรับรูOขEาวสาร ระยะเวลาการใชOสิทธิ และความสะดวกในการใชOสิทธิ
ดังกลEาว โดยไมEกระทำการใดๆ ที่เปPนการจำกดัสิทธิในการเขOาถึงสารสนเทศของบริษัทฯ หรือปnดกั้นการติดตEอสื่อสารระหวEางผูO
ถือหุOนดOวยกัน 
 
การประชุมผูQถือหุQน 

ในการประชุมผูOถือหุOนบริษัทจัดประชุมที่หOองประชุมของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทไดOสEงหนังสือนัดประชุมพรOอมขOอมูล
ประกอบการประชุมใหOผูOถือหุOนตรวจสอบลEวงหนOาอยEางนOอย  7 วัน กรณีที่ไมEสามารถเขOารEวมประชุมใหOผูOถือหุOนสEงตัวแทนเขOา
ประชุมโดยมีใบมอบฉันทะหรือผูOถือหุOนจะมอบใหOกรรมการอิสระ เปPนผูOรับมอบอำนาจจากผูOถือหุOนในกรณีที่ไมEสามารถเขOารEวม
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ประชุมไดO  และกำหนดใหOผูOถือหุOนมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการและอนุมัติคEาตอบแทนของกรรมการและ
ผูOบริหาร มีการบันทึกการประชุมถูกตOองครบถOวน 

       ในการประชุมผูOถือหุOน บริษัทไดOนำเสนอประเด็นสำคัญใหOผูOถือหุOนไดOพิจารณาอนุมัต ิโดยไดOเสนอขOอมูลสำคัญอยEาง
ครบถOวนตามกฎหมายขOอกำหนดของตลาดหลักทรัพย2และขOอบังคับของบริษัท มีการเปnดโอกาสใหOผูOถือหุOนมีสิทธิเทEาเทียมกัน
ในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท และเสนอแนะความคิดเห็นตEางๆ ซึ่งไดOบันทึกสEวนที่สำคัญไวOในรายงานการประชุม
เพื่อใหOผูOถือหุOนสามารถตรวจสอบไดO 
 
สิทธิของผูQมีส"วนไดQเสีย 

        บริษัท ใหOความสำคัญตEอสิทธิของผูOมีสEวนไดOเสียทุกกลุEม ไมEวEาในหรือนอกบริษัท 
        ผูOถือหุOน      บริษัทมุEงมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสรOางประโยชน2สูงสุดและยั่งยืนใหOแกEผูOถือหุOนโดยยึด

มั่นในธรรมาภิบาล 
    พนักงาน    บริษัทไดOปฏิบัติกับพนักงานอยEางเทEาเทียมกันและเปPนธรรม 

        คูEคOา          บริษัทไดOมีการปฏิบัติตามสัญญาตEอคูEคOา 
        เจOาหนี ้      บริษัทปฏิบัติตามขOอตกลงการชำระเงิน 
        ลูกคOา        บริษัทใหOการดูแลรักษาผูOป^วยอยEางเทEาเทียมกันและมีหนEวยลูกคOาสัมพันธ2คอยรับขOอ

รOองเรียนและแกOไขปVญหาตEาง ๆ      
        คูEแขEง        บริษัท ปฏิบัติตามกติกาการแขEงขันที่ดี ไมEใชOวิธีการ ไมEสุจริตเพื่อทำลายคูEแขEง 
        ชุมชน       บริษัท มีความรับผิดชอบตEอสภาพแวดลOอมของชุมชนและสังคม 

 
ภาวะผูQนำและวิสัยทัศนD 

• คณะกรรมการมีการกำหนด วิสัยทัศน2 ภารกิจ กลยุทธ2 เปgาหมายแผนธุรกิจ และงบประมาณของ
บริษัท และคอยดูแลใหOฝ^ายจัดการดำเนินการใหOเปPนไปตามแผนที่กำหนดไวO เพื่อเพิ่มมูลคEาทาง
เศรษฐกิจสูงสุดตEอกิจการและความมั่นคงสูงสุดแกEผูOถือหุOน 

• คณะกรรมการจัดใหOมีระบบควบคุมภายในและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและมีการ
ติดตามอยEางสม่ำเสมอ 

• คณะกรรมการมีการแยกบทบาทหนOาที่ ความรับผิดชอบ ระหวEางคณะกรรมการ อนุกรรมการ และ
ฝ^ายจัดการอยEางชัดเจนและเปPนอิสระตEอกัน 

• คณะกรรมการกำกับดูแลใหOคณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติคEาใชOจEายที่เกิดขึ้นตามปกติของ
ธุรกิจ เทEานั้น  เวOนรายการที่ตOองขอความเห็นจากผูOถือหุOน ตามขOอกำหนด ของ กลต. และตลาด
หลักทรัพย2 

 
การถ"วงดุลของกรรมการที่ไม"เปSนผูQบริหาร 

            บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท ทั้งสิ้นจำนวน 8 ทEาน โดยมีกรรมการอิสระคิดเปPนประมาณ  1/3  ของกรรมการ
ทั้งหมด 
 

ค"าตอบแทนกรรมการและผูQบริหาร 
บริษัทมีการพิจารณาคEาตอบแทนที่เหมาะสมใหOแกEคณะกรรมการและผูOบริหาร โดยบริษัทไดOกำหนดจEายคEา ตอบ

แทนใหOแกEกรรมการบริษัทโดยไดOรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูOถือหุOนประจำปK 
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คEาตอบแทนผูOบริหาร อยูEในรูปของเงินเดือนและโบนัส และขึ้นอยูEกับหนOาที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน
ของผูOบริหารแตEละทEานประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท 

 

รายงานของคณะกรรมการ 

                  คณะกรรมการบริหารบริษัทและผูOจัดการฝ^ายบัญชี เปPนผูOรับผิดชอบตEองบการเงินของบริษัท ซึ่งไดOจัดทำตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย มีการเปnดเผยขOอมูลสำคัญอยEางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

                  สEวนระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูEในระดับนEาพอใจ และสรOางความเชื่อถือไดOดังรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดOแสดงไวOในรายงานประจำปKแลOว 

 
6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ 
 บริษัทฯ จัดใหOมีคูEมือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใหOกรรมการ ผูOบริหาร และพนักงานในกลุEม
บริษัทฯ มีกรอบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานรEวมกันและยึดมั่นในคุณธรรม ตลอดจนคำนึงถึงผูOมีสEวนไดOเสียกลุEมตEางๆ นโยบาย
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ระบุหลักการที่สำคัญประกอบดOวยการปฏิบัติหนOาที่ดOวยความซื่อสัตย2สุจริต ความเสมอภาคกับ
สิทธิมนุษยชนแกEผูOเกี่ยวขOอง ความรับผิดชอบตEอสังคมและสิ่งแวดลOอม การปฏิบัติตEอผูOมีสEวนไดOเสีย การรักษาขOอมูลและ
ทรัพย2สิน และการดูแลการใชOขOอมูลภายใน โดยคูEมือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัทฯมีหัวขOอสำคัญดังนี ้
1. จริยธรรมธุรกิจของบริษัท 
2. จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 
3. นโยบายการดำเนินธุรกิจอยEางเปPนธรรม 
4. นโยบายการคุOมครองผูOใหOขOอมูลการไมEปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ 
5. นโยบายการกำกับดูแลการใชOขOอมูลภายในบริษทั 

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปaที่ผ"านมา 
-ไมEม-ี 
6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ 
หรือ กฎบัตรคณะกรรมการในรอบปaที่ผ"านมา  
-ไมEม-ี 
6.3.2 การปฏิบัติในเรื่องอื่นๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
• บริษัทฯ ไดOเปnดโอกาสใหOผูOถือหุOนสEวนนOอยเสนอวาระการประชุมลEวงหนOา หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเขOารับการ

เลือกตั้งเปPนกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูOถือหุOนประจำปK ผEานทางเว็บไซต2ของบริษัทฯ ไดOลEวงหนOา 
• บริษัทฯ มีระเบียบขOอบังคับในเรื่องการใชOขOอมูลภายในของบริษัทฯ และนโยบายที่ครอบคลุมเรื่องการใชOขOอมูลภายใน 

• บริษัทฯ มีการรายงานรายการที่เกี่ยวโยง และควบคุมใหOเปPนธรรมและเกิดประโยชน2สูงสุดตEอผูOถือหุOนรายยEอยเสมอ 
 
7. โครงสรQางการกำกับดูแลกิจการ และขQอมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย"อย ผูQบริหาร พนักงานและ
อื่นๆ 
7.1 โครงสรQางการกำกับดูแลกิจการ  

กรรมการบริษัทไดOแตEงตั้งกรรมการชุดยEอย และมอบหมายการกำกับดูแลกิจการตามโครงสรOางดOานลEางเริ่มใชOเมื่อ 
พ.ศ.2559 
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7.2 ขQอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ 
 โครงสรOางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดOวยคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการรวมทั้งหมด 5 ชุด ไดOแกE 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคEาตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแล
กิจการและจริยธรรมธุรกิจ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังตEอไปนี้ 
 
7.2.1 องคDประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดOวยผูOทรงคุณวุฒิ จำนวน 8 ทEาน 
-กรรมการที่เปPนผูOบริหาร จำนวน 4 ทEาน คิดเปPนรOอยละ 50 ของกรรมการทั้งหมด 
-กรรมการอิสระ จำนวน 4 ทEาน คิดเปPนรOอยละ 50 ของกรรมการทั้งหมด 
 
7.2.2 ขQอมูลคณะกรรมการและผูQมีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล  

คณะกรรมการบริษัท 
บริษัทฯ มีคณะกรรมการจำนวน 8 ทEานดังนี้ 

รายชื่อ ตำแหน"ง ประเภทกรรมการ 

โครงสร้างการกํากับดูแลกิจการ 
บริษัท วัฒนาการแพทย์ จํากัด (มหาชน) 

เริAมปี 2559 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าที>บริหาร  

CEO 

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเสี>ยง 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

และจริยธรรม 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ผู้อํานวยการแพทย์ ผู้อํานวยการบริหาร 

องค์กรแพทย์ องค์กรพยาบาล ฝ่ายสนับสนุนทาง

การแพทย์ 

ฝ่ายบริการ ฝ่ายสนับสนุนทั>วไป 

ฝ่ายบริหารบุคลากร ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายพฒันาธุรกิจ ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ์ 
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1. รศ.ดร.พิพัฒน2   ตั้งสืบกุล ประธานกรรมการบริษัท/ ประธาน
กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการ
กำกับดูแลกิจการและจริยธรรม 

กรรมการที่เปPนผูOบริหาร 

2. พญ. ศุภวรรณ   ตั้งสืบกุล รองประธานกรรมการบริษัท/ 
กรรมการบริหาร/กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

กรรมการที่เปPนผูOบริหาร 

3. นพ. สิทธิชัย   อังกลมเกลียว กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการที่เปPนผูOบริหาร 

4. นางสาวบังอร   ตั้งสืบกุล กรรมการบริษัท/ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและกำหนด
คEาตอบแทน/กรรมการกำกับดูแล
กิจการและจริยธรรม 

กรรมการที่เปPนผูOบริหาร 

5. นางสาวจริยา ฉัตรสกุลเพ็ญ กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหา
และกำหนดคEาตอบแทน 

กรรมการอิสระ 

6. รศ.ดร.พูนศักดิ ์ไวสำรวจ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการอิสระ 

7. นางสาวสุดา   สันติเสวีกุล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับ
ดูแลกิจการและจริยธรรม 

กรรมการอิสระ 

8. พญ.อลิศา   เนรมิตตกพงศ2 กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรร
หาและกำหนดคEาตอบแทน 

กรรมการอิสระ 

9. นางสาวภัทรภร พรมทอง เลขานุการกรรมการตรวจสอบ  
หมายเหตุ  

-กรรมการที่เป0นผู4บริหาร หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน=งเป0นผู4บริหาร หรือ มีส=วนร=วมในการบริหารงานของบริษัทฯ 
-กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่ไม=ได4ดำรงตำแหน=งเป0นผู4บริหาร หรือพนักงานประจำของบริษัทฯ ไม=ได4เป0นกรรมการบริหาร 

หรือกรรมการผู4มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และเป0นอิสระจากผู4ถือหุ4นใหญ= ผู4บริหาร และผู4ที่เกี่ยวข4อง สามารถทำหน4าที่คุ4มครองผลประโยชนQ
ของผู4ถือหุ4นทุกรายอย=างเท=าเทียมกัน และสามารถช=วยดูแลไม=ให4เกิดรายการที่มีความขัดแย4งทางผลประโยชนQระหว=างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข4อง

กัน 

 
เปêดเผยรายชื่อกรรมการผูQมีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ เปSนดังนี ้

กรรมการผูOมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯประกอบดOวยสองลายมือชื่อของกรรมการบริษัทประกอบดOวย รศ.ดร.
พิพัฒน2 ตั้งสืบกุล, พญ.ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล, นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว, และนางสาวบังอร ตั้งสืบกุล และประทับตราสำคัญของ
บริษัทฯ 
 
7.2.3 ขอบเขตอำนาจหนQาที่ของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหนOาที่จัดการบริษัทฯ ใหOเปPนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค2 ขOอบังคับ มติของที่ประชุมผูO
ถือหุOน และมีอำนาจมอบหมายแตEงตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งใหOเปPนกรรมการบริหาร หรือมอบหมายใหOบุคคลอื่นใด เพื่อ
ดำเนินการอยEางหนึ่งอยEางใด หรือหลายอยEางภายใตOการควบคุมของคณะกรรมการบริษัทไดO เวOนแตEอำนาจในการดำเนินการ
ดังตEอไปนี้ จะกระทำไดOก็ตEอเมื่อไดOรับอนุมัติจากที่ประชุมผูOถือหุOนกEอน ทั้งนี้กำหนดใหOรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมี
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ความขัดแยOง มีสEวนไดOเสีย หรือมีความขัดแยOงทางผลประโยชน2อื่นใดกับบริษัทฯ ใหOกรรมการซึ่งมีสEวนไดOเสียในเรื่องใด ไมEมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 
1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดใหOตOองไดOมติจากที่ประชุมผูOถือหุOน 
2. การทำรายการที่กรรมการมีสEวนไดOเสียและอยูEในขEายที่กฎหมาย หรือขOอกำหนดของตลาดหลักทรัพย2ระบุใหOตOองไดOรับอนุมัติ
จากที่ประชุมผูOถือหุOน 
 และในกรณีดังตEอไปนี้จะตOองไดOรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูOถือหุOน ดOวย
คะแนนเสียงไมEนOอยกวEา 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูOถือหุOนที่เขOาประชุมและมีสิทธิออกเสียลงคะแนน 
1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสEวนที่สำคัญ 
2. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปPนของบริษัทฯ 
3. การทำ แกOไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหOเชEากจิการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสEวนที่สำคัญ การมอบหมายใหOบุคคลอื่น
เขOาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค2จะแบEงกำไรขาดทุนกัน 
4. การแกOไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห2สนธิหรือขOอบังคับ 
5. การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุOนกูO การควบหรือเลิกบริษัทฯ 
6. การใดที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย2 หรือประกาศตลาดหลักทรัพย2กำหนดใหOตOองไดOรับมติจากที่ประชุมผูOถือหุOน เชEน การ
ไดOมาหรือจำหนEายไปของสินทรัพย2ของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หนOาที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนอำนาจ
อนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงเรื่องดังตEอไปนี้ 
1. ดูแลการกำหนดวัตถุประสงค2และเปgาหมายหลักในการประกอบธุรกิจ เปPนไปเพื่อความยั่งยืนโดยเปPนวัตถุประสงค2และ
เปgาหมายที่สอดคลOองกับการสรOางคุณคEาใหOทั้งบริษัทฯ ลูกคOา ผูOมีสEวนไดOเสีย และสังคมโดยรวม 
2. ดูแลใหOมัน่ใจวEา วัตถุประสงค2และเปgาหมาย ตลอดจนกลยุทธ2ในระยะเวลาปานกลางและ/หรือ ประจำปKของกิจการสอดคลOอง
กับการบรรลุวัตถุประสงค2และเปgาหมายหลักของ บริษัทฯ โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชOอยEางเหมาะสมและ
ปลอดภัย 
3. ดูแลการสรOางวัฒนธรรมองค2กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบตEอผูOถือหุOน และผูOมีสEวนไดOเสีย เปPน
ประโยชน2ตEอสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบตEอสิ่งแวดแลOว รวมทั้งประพฤติตนเปPนตOนแบบ 
4. ดูแลโครงสรOางและการปฏิบัติของคณะกรรมการใหOเหมาะสมตEอการบรรลุวัตถุประสงค2 และเปgาหมายหลักในการประกอบ
ธุรกิจ อยEางมีประสิทธิภาพ 
5. ดูแลใหOกรรมการทุกคนและผูOบริหารปฏิบัติหนOาที่ดOวยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อสัตย2สุจริตตEอ
องค2กร (Duty of Loyalty) และดูและใหOการดำเนินงานเปPนไปตามกฎหมาย ขOอบังคับ และมติที่ประชุมผูOถือหุOน 
6. ดูแลการประเมินผลงานของประธานเจOาหนOาที่บริหาร 
7. ดูแลการกำหนดโครงสรOางคEาตอบแทนที่เปPนเครื่องจูงใจใหOบุคลากรปฏิบัติงานใหOสอดคลOองกับวัตถุประสงค2 เปgาหมายหลัก
ขององค2กร และการกำหนดหลักเกณฑ2และปVจจัยในการประเมินผลงานสำหรับทั้งบริษัทฯ 
8. พิจารณาและอนุมัติการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน2 พันธกิจ กลยุทธ2 เปgาหมาย แผนงานประจำปK และงบประมาณประจำปK 
การกำกับดูแลใหOฝ^ายจัดการดำเนินการใหOเปPนไปตามนโยบาย รวมถึงแผนงานที่กำหนดไวOอยEางมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล 
9. พิจารณาการดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
10. พิจารณาการกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ^ายจัดการ 
11. พิจารณาการกำหนดกรอบการจัดสรรและจัดการทรัพยากรใหOเปPนไปอยEางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึง
ผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดหEวงโซEคุณคEา เพื่อใหOสามารถบรรลุวัตถุประสงค2และเปgาหมายหลักไดOอยEางยั่งยืน 
ตลอดจนการพัฒนาและงบประมาณ เชEน นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายดOานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซึ่งจัดใหOมีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค2กร ที่สอดคลOองกับความตOองการของ
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บริษัทฯ รวมทั้งดูแลใหOมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชOในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และพัฒนาการดำเนินงาน การบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อใหOบริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค2และเปgาหมายหลักของบริษัทฯ 
12. พิจารณาการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
13. พิจารณาการดูแลใหOการเปnดเผยขOอมูลทางการเงินและไมEใชEการเงินมีความนEาเชื่อถือและตามความเหมาะสม 
14. ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคลEองทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี ้
15. พิจารณาใหOมั่นใจไดOวEา ในภาวะที่กิจการประสบปVญหาทางการเงินหรือมีแนวโนOมจะประสบปVญหา กิจการมีแผนในการ
แกOไขปVญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแกOไขปVญหาทางการเงินไดO ทั้งนี้ ภายใตOการคำนึงถึงสิทธิของผูOมีสEวนไดOเสีย 
16. ดูแลใหOการดำเนินการตEางๆเปPนไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคูEมือจรรยาบรรณของบริษัทฯ 
17. พิจารณาและอนุมัติรายการที่มีนัยสำคัญ ตามที่กำหนดไวOในกฎหมาย ขOอบังคับ ประกาศ นโยบาย ระเบียบ มาตรฐานที่
เกี่ยวขOอง หรืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ 
18. พิจารณากำหนดคุณสมบัติของประธานเจOาหนOาที่บริหาร (หรือเทียบเทEา) ที่ตOองการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเปPน 
ตามกรอบการสรรหาผูOบริหารระดับสูงสุดขององค2กร 
 
 คณะกรรมการบริษัท มีหนOาที่พิจารณารายชื่อกรรมการใหมEซึ่งไดOรับการพิจารณากลั่นกรองแลOว และนำเสนอโดย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคEาตอบแทน กรรมการที่ไดOรับการเสนอชื่อจะตOองพรOอมที่จะทุEมเทเวลา ความรูO 
ความสามารถที่มีใหOแกEบริษัทฯ และมีความเขOาใจหนOาที่ความรับผิดชอบของกรรมการ สำหรับกรรมการใหมE บริษัทฯมี
กระบวนการใหOขOอมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ เพือ่ใหOกรรมการใหมEมีความรูOความเขOาใจในธุรกิจของ
บริษัทฯไดOเปPนอยEางด ี
 นอกจากนี้ยังมีหนOาที่กำกับการประชุมและอนุมัติงบการเงินตามกรอบเวลาดังนี้ 

1. จัดใหOมีการประชุมผูOถือหุOนเปPนการประชุมสามัญประจำปKภายใน 4 เดือน นับแตEวันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริษัท 

2. จัดใหOมีการประชุมคณะกรรมการอยEางนOอยสามเดือนตEอครั้ง 
3. จัดใหOมีการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่ง

ผูOสอบบัญชีตรวจสอบแลOว และนำเสนอตEอที่ประชุมผูOถือหุOนเพื่อพิจารณาและอนุมัต ิ
4. ดำเนินการใหOมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล 

 
ขอบเขตอำนาจหนQาที่ของประธานกรรมการ 
 เพื่อทำหนOาที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ อีกทั้งลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีการ
ลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงเทEากัน ตลอดจนทำหนOาที่เรียกประชุมคณะกรรมการ และเปPนประธานในการประชุมผูOถือหุOน
ของบริษัทฯ รวมถึงปฏิบัติหนOาที่ตามกฎหมายซึ่งกำหนดไวOเฉพาะใหOเปPนหนOาที่ของประธานกรรมการ และครอบคลุมในเรื่อง
ดังตEอไปนี้ 
1. การกำกับ ติดตาม และดูแลใหOมั่นใจไดOวEาการปฏิบัติหนOาที่ของคณะกรรมการเปPนไปอยEางมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
วัตถุประสงค2และเปgาหมายหลักขององค2กร 
2. การดูแลใหOมั่นใจวEากรรมการทุกคนมีสEวนรEวมในการสEงเสริมใหOเกิดวัฒนธรรมองค2กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการ
ที่ด ี
3. หารือรEวมกับกรรมการและประธานเจOาหนOาที่บริหารเกี่ยวกับการกำหนดวาระการประชุม โดยมีมาตรการที่ดูแลใหOเรื่อง
สำคัญไดOถูกบรรจุเปPนวาระการประชุม 
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4. การจัดสรรเวลาไวOอยEางเพียงพอที่ฝ^ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอยEาง
รอบคอบโดยทั่วกัน การสEงเสริมใหOกรรมการมีการใชOดุลยพินิจที่รอบคอบ ใหOความเห็นไดOอยEางอิสระ 
5. การเสริมสรOางความสัมพันธ2อันดีระหวEางกรรมการที่เปPนผูOบริหารและกรรมการที่ไมEเปPนผูOบริหาร และระหวEางคณะกรรมการ
และฝ^ายจัดการ 
 
7.3 ขQอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย"อย 
 คณะกรรมการบริษัทแตEงตั้งคณะกรรมการชุดยEอยเพื่อชEวยกลั่นกรองรายละเอียดโดยกำหนดขอบเขตอำนาจหนOาที่
ความรับผิดชอบไวOในระเบียบของแตEละคณะ 
 
7.3.1 โครงสรQางกรรมการบริษัท 

โครงสรOางกรรมการบริษัทประกอบดOวยคณะกรรมการและอนุกรรมการทั้งหมด 4 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ, 
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคEาตอบแทน, คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
7.3.2 รายชื่อของคณะกรรมการชุดย"อยแต"ละชุด 

คณะกรรมการตรวจสอบ                                   
1. รศ.ดร.พูนศักดิ ์ ไวสำรวจ        ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางสาวสุดา     สันติเสวีกุล       กรรมการตรวจสอบ 
3. พญ.อลิศา        เนรมิตตกพงศ2 กรรมการตรวจสอบ 
4. นางสาวภัทรภร  พรมทอง   เลขานุการกรรมการตรวจสอบ 
ขอบเขตอำนาจหนQาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 3 เดือน/ครั้ง มีหนOาที่ 
• ประสานงานกับฝ^ายตรวจสอบภายในของบริษัท ในการวางแผนรายงานผลและประเมินผลและปVญหาของ

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
• ใหOคำแนะนำในการแตEงตั้งและกำหนดคEาตอบแทนของผูOสอบบัญช ีประสานงานกับผูOสอบบัญชีถึงปVญหาที่ 

ผูOสอบบัญชีเห็นวEามีสาระสำคัญ 
• พิจารณาทบทวน ใหOคำปรึกษาผลการตรวจสอบและขOอเสนอของทั้งผูOสอบบัญชีและฝ^ายตรวจสอบภายใน 

ติดตามการดำเนินการของฝ^ายจัดการตEอขOอเสนอแนะเพื่อรายงานตEอกรรมการบริษัททราบ 
• สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทกEอนนำเสนอตEอคณะกรรมการ 
• ดูแลใหOมีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท 
• ดูแลใหOมีการปฏิบัติตามกฎขOอกำหนดของ กลต. และ ตลาดหลักทรัพย2               

 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค"าตอบแทน 

1. นางสาวบังอร   ตั้งสืบกุล  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคEาตอบแทน 
2. พญ.อลิศา   เนรมิตตกพงศ2  กรรมการสรรหาและกำหนดคEาตอบแทน 
3. นางสาวจริยา ฉัตรสกุลเพ็ญ  กรรมการสรรหาและกำหนดคEาตอบแทน 
ขอบเขตอำนาจหนQาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค"าตอบแทน 
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คณะอนุกรรมการพิจารณาคEาตอบแทนมีหนOาที่ 
1. พิจารณาคEาตอบแทนกรรมการบริษัทและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและนำเสนอขออนุมัติ

ตEอผูOถือหุOน 
2. พิจารณาและอนุมัติงบคEาตอบแทนรวมที่เกิดจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุOนสามัญของบริษัทฯใหOแกE

กรรมการและผูOบริหารของบริษัท 
 
คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหาร จำนวน 4 ทEาน ประกอบดOวย 
1. รศ.ดร.พิพัฒน2 ตั้งสืบกุล  ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2. พญ.ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล  กรรมการบริหาร 
3. นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว  กรรมการบริหาร 
4. นางสาวบังอร ตั้งสืบกุล  กรรมการบริหาร 
ขอบเขตอำนาจหนQาที่ของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หนOาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานตามปกติธุระของบริษัท โดยสรุป
อำนาจ หนOาที่ที่สำคัญดังนี ้
• กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรOางการบริหารงาน และหลักเกณฑ2ตEางๆ ในการดำเนิน

ธุรกิจ ใหOสอดคลOองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเสนอตEอที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา
และอนุมัติและ/หรือใหOความเห็นชอบตEอไป 

• ดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค2 ข Oอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขOอกำหนด คำสั ่ง และมติที ่ประชุม
คณะกรรมการ บริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผูOถือหุOนของบริษัททุกประการ 

• กำหนดโครงสรOางองค2กร อำนาจการบริหารองค2กร รวมถึงการแตEงตั้ง การวEาจOาง การโยกยOาย และการเลิก
จOางดำเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปPนคราวๆไป 

 
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

คณะกรรมการบริหาร จำนวน 3 ทEาน ประกอบดOวย 
1. รศ.ดร.พิพัฒน2 ตั้งสืบกุล  ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรม 
2. นางสาวบังอร ตั้งสืบกุล  กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรม 
3. นางสาวสุดา สันติเสวีกุล    กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรม 
 
ขอบเขตอำนาจหนQาทีข่องคณะกรรมการดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ปฏิบัติหนOาที่ตามที่ไดOรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหนOาที่และความรับผิดชอบ ดังตEอไปนี้ 
• นำเสนอแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และจริยธรรมธุรกิจ 

(Code of Business Ethics) ขอบริษัทฯ ตEอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
• ติดตามและกำกับดูแลเพื่อใหOมั่นใจวEา บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ

จรยิธรรมธุรกิจที่ บริษัทฯ กำหนด  
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• พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯอยEางสม่ำเสมอ 
เพื่อใหOสอดคลOองกับแนวทางปฏิบัติของสากล และ/หรือขOอเสนอแนะของสถาบัน และ/หรือหนEวยงาน
ทางการที่เกี่ยวขOอง และนำเสนอตEอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

• พิจารณานำเสนอขOอพึงปฏิบัต ิท ี ่ดี (Code of Best Practices) ตEอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการ ชุดยEอยตEางๆ ของบริษัทฯ 

• สEงเสริมการเผยแพรEวัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีใหOเปPนที่เขOาใจทั่วทุกระดับ และมีผลในแนวทาง
ปฏิบัต ิ

• พิจารณาแตEงตั้งและกำหนดบทบาทหนOาที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานชุดยEอย เพื่อทำหนOาที่สนับสนุน
งานการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจไดOตามความเหมาะสม 

• ปฏิบัติงานอื่นตามคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

โดยฝ^ายบริหารและหนEวยงานตEางๆ จะตOองรายงานหรือนำเสนอขOอมูลและเอกสารที่เกี ่ยวขOองตEอ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแล
กิจการและจริยธรรมธุรกิจใหOบรรลุตามหนOาที่ที่ไดOรับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหาร จำนวน 3 ทEาน ประกอบดOวย 
1. นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. รศ.ดร.พูนศักดิ ์ไวสำรวจ  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
3. พญ.ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล  กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

ขอบเขตอำนาจหนQาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หนOาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานตามปกติธุระของบริษัท โดยสรุป
อำนาจ หนOาที่ที่สำคัญดังนี ้
• พิจารณาสอบทาน และนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงใหOแกEคณะกรรมการบริษัท เพื่อ

พิจารณาอนุมัติ 
• พิจารณาสอบทานและใหOความเห็นชอบความเสี ่ยงที ่ยอมรับไดO (Risk Appetite) และนำเสนอ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ 
• กำกับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอยEางตEอเนื่อง

เพื่อใหOบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค2กรและมีการปฏิบัติตามอยEางตEอเนื่อง 
• สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อใหOมั่นใจ

วEา องค2กรมีการจัดการความเสี่ยงอยEางเพียงพอและเหมาะสม 
• ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหนEวยงานตรวจสอบภายใน 

เปPนผูOสอบทานเพื่อใหOมั่นใจวEา บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมตEอการจัดการความเสี่ยง 
รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใชOอยEางเหมาะสมและมีการปฏิบตัิตามทั่วทั้งองค2กร 
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• รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอยEางสม่ำเสมอใหO
คำแนะนำและคำปรึกษากับ หนEวยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวขOองกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง
พิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแกOไขขOอมูลตEางๆ ที่เกี่ยวกบัการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง 

• พิจารณาแตEงตั้งอนุกรรมการและ/หรือบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และ/หรือหนEวยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวขOองกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้ง
กำหนดบทบาทหนOาที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน2ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค2 

• ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

ทั ้งนี ้ผ ู Oบริหาร และ/หรือคณะอนุกรรมการบริหารความเสี ่ยง และ/หรือหนEวยงาน และ/หรือ
คณะทำงานที่เกี่ยวขOองกับการบริหารความเสี่ยง และ/หรือผูOตรวจสอบภายใน และ/หรือผูOสอบบัญชี จะตOอง
รายงานหรือนำเสนอขOอมูลและเอกสารที่เกี่ยวขOองตEอ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ใหOบรรลุตามหนOาที่ที่ไดOรับมอบหมาย 
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7.4 ขQอมูลเกี่ยวกับผูQบริหาร 
7.4.1 รายชื่อและตำแหน"งของผูQบริหาร 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีผูOบริหารจำนวน 5 ทEาน ดังนี้ 
รายชื่อผูQบริหาร ตำแหน"ง 

1. รศ.ดร.พิพัฒน2 ตั้งสืบกุล ประธานเจOาหนOาที่บริหาร (CEO) 
2. พญ.ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล ผูOอำนวยการบริหาร 
3. นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว ผูOอำนวยการแพทย2 
4. ดร.ณัฐธิรา ตั้งสืบกุล ผูOบริหารทางการเงิน (CFO) 
5. นางสาวปnยดา โคตะนนท2 หัวหนOาฝ^ายบัญชีและการเงิน 

 

7.4.2 นโยบายการจ"ายค"าตอบแทน กรรมการบริหารและผูQบริหารระดับสูง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคEาตอบแทนเปPนผูOพิจารณาคEาตอบแทนกรรมการบริหารและผูOบริหารระดับสูง 
(รวมประธานเจOาหนOาที่บริหาร) ใหOสอดคลOองกับผลการปฏิบัติหนOาที่ โดยพิจารณาปVจจัยตEางๆ จากหนOาที่ความรับผิดชอบ ผล
การดำเนินงานทางธุรกิจ การดำเนินงานตามนโยบายที่ไดOรับจากคณะกรรมการบริหาร การบริหารงานภายใตOสภาวการณ2
เศรษฐกิจและสังคม ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานใหOดีขึ้นในแตEละปK 
และนำเสนอคEาตอบแทนของกรรมการบริหารและผูOบริหารระดับสูง ที่เหมาะสมตEอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตEอไป 

 
7.4.3 ค"าตอบแทนกรรมการและผูQบริหารระดับสูง 

ในปK 2564 บริษัทฯ มีคEาใชOจEายสำหรับเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ปK 2564 มีการระงับ
จEายเงินสมทบชั่วคราว) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม สวัสดิการอื่น คEาเบี้ยประชุมใหOแกEกรรมการบริหารและผูOบริหาร
ระดับสูง รวมทั้งสิ้น 23.443 ลOานบาท 
 โดยสรุปไดOดังนี:้- หนEวย : ลOานบาท 

 ปa 2564 ปa 2563 

ผลประโยชน2ระยะสั้น 23.006 23.134 
ผลประโยชน2ระยะยาวหลังออกจากงาน 0.437 0.585 
รวม 23.443 23.719 

 
7.5 บุคลากร 

ในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 262 คน แบEงเปPนพนักงานประจำ 222 คน และ part time 40 
คน โดยในปKนี้ บริษัทมีคEาใชOจEายเกี่ยวกับพนักงาน รวมทั้งสิ้น 113.496 ลOานบาท ประกอบดOวย เงินเดือน คEาลEวงเวลา เงิน
โบนัส (งดจEายในปK 2564) เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (งดเงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพในปK 2564) และ
ผลประโยชน2พนักงาน รวมกัน 

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน 

ปa 2564 (คน) สายงานการบริการ สายงานบริหารและสนับสนุน 

พนักงานปฏิบัติการ/บริการ 146 40 
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พนักงานหัวหนOางานและบริหาร 24 12 
พนักงาน Part time 35 5 
รวม 205 57 

 
ค"าใชQจ"ายเกี่ยวกับพนักงาน 

ปa 2564 
ค"าตอบแทน (ลQานบาท) 

ตOนทุนบริการ 93.818 
คEาใชOจEายบริหาร 45.401 
รวม 139.219 

 
 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

        โรงพยาบาลมีนโยบายพัฒนาบุคลากรโดยเนOนดOานคุณภาพการรักษาพยาบาลและดOานคุณภาพการ
บริการที่เปPนเลิศ บุลคากรทุกคนจะตOองไดOรับการอบรมทั้งสองดOานอยEางนOอย 4 ครั้งตEอปK โดยรูปแบบของการ
พฒันาบคุลากร มหีลากหลายทัง้การสEง อบรมภายนอกการจดัอบรมภายในและมกีารประเมนิสมรรถนะปKละ 2 
คร ั ้ง โดยแบEงระด ับ การประเม ินเป Pน 3 ข ั ้น ได Oแก E Functional Competency, Core Competency, 
Managerial Competency ผลการประเมินจะสEงผลตEอการพิจารณาปรับขึ้นคEาตอบแทน 

-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ไดOรEวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยง

ชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และพนักงานจะจEายสมทบเขOากองทุนเปPนรายเดือนในอัตรารOอยละ 2-6 ของเงินเดือนกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพนี้ บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย2จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด และจะจEายใหOแกEพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออก
จากงานตามระเบียบวEาดOวยกองทุนของบริษัทฯ 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายระยะเวลาการชEวยเหลือนายจOางและลูกจOางที่ไดOรับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2564 ใหOสามารถหยุดหรือเลื่อนการนำสEงเงินเขOา “กองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ” เปPนการชั่วคราว ตั้งแตEงวดนำสEงของเดือนมกราคม 2564 ถึงธันวาคม 2564  

ดังนั้น สำหรับปK สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ หยุดการนำสEงเงินเขOากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเปPนการ
ชั่วคราว (ปK 2563 : 0.61 ลOานบาท) 
 
-เหตุผล/นโยบาย กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย"างมีนัยสำคัญ หรือมีขQอพิพาททางดQานแรงงาน (3 ปaที่ผ"าน
มา) 
 -ไมEม-ี 
 
7.6 ขQอมูลสำคัญอื่นๆ 
7.6.1 ระบุรายชื่อบุคคลที่ไดQรับมอบหมายใหQรับผิดชอบต"อไปนี ้
-เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีการแตEงตั้งบุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งเปPนผูOที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ2เขOาดำรงตำแหนEง
เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหนOาที่ตามที่กำหนดในมาตร 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย2และ
ตลาดหลักทรัพย2 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่มมีผลใชOบังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ดOวยความรับผิดชอบ ความ
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ระมัดระวัง และความซื่อสัตย2สุจริต รวมทั้งตOองปฏิบัติใหOเปPนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค2 ขOอบังคับบริษัทฯ มติ
คณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูOถือหุOน ทั้งนี้หนOาที่และความรับผิดชอบ มีดังนี ้

1) จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผูOถือหุOนของบริษัทฯ ใหOเปPนไปตามขOอกำหนดของ
กฎหมาย ขOอบังคับที่เกี่ยวขOอง และขOอพึงปฏิบัติที่ด ี

2) ใหOคำปรึกษาและขOอเสนอแนะเบื้องตOนแกEคณะกรรมการบริษัท ในประเด็นที่เกี่ยวขOองกับกฎระเบียบ
ขOอบังคับของหนEวยงานทางการที่กำกับดูแล และขOอพึงปฏิบัติดOานการกำกับดูแลกิจการที่ด ี

3) เก็บรักษารายงานการมีสEวนไดOเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูOบริหารและจัดสEงสำเนา รายงานการมี
สEวนไดOเสียตามมาตรา 89/14 ใหOประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำ
การนับแตEวันที่บริษัทฯไดOรับรายงานนั้น 

4) ดูแลการเปnดเผยขOอมูลและรายงานสารสนเทศตEางๆ ตEอหนEวยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนใหOถูกตOอง
ครบถOวนตามกฎหมาย 

5) ติดตEอประสานงานกับหนEวยงานที่กำกับดูแล เชEน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย2และตลาด
หลักทรัพย2 

คณะกรรมการบริษัทไดOมีมติแตEงตั้งใหO นางสาวภัทรภร พรมทอง ดำรงตำแหนEงเปPนเลขานุการบริษัทตั้งแตEวันที่ 
25 กุมภาพันธ2 2556 โดยคุณสมบัติของผูOดำรงตำแหนEงเปPน เลขานุการบริษัทดังนี้ 

ชื่อ-สกุล     นางสาวภัทรพร พรมทอง  
ตำแหน"ง     เลขานุการบริษัท, หัวหนOาฝ^ายทรัพยากรบุคคล 
อาย ุ     36 
คุณวุฒิทางการศึกษา   ปริญญาตรีสาขาวิศกรรมแปรรูปอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระ 

จอมเกลOาเจOาคุณทหาร ลาดกระบัง 
ความสัมพันธDทางครอบครัวระหว"างผูQบริหาร ไมEมี 
ประสบการทำงาน    2552– ปVจจุบัน  

เลขานุการบริษัท, หัวหนOาฝ^ายทรัพยากรบุคคล บริษัท วัฒนา
การแพทย2 จำกัด (มหาชน) 

 
-ผูQที่ไดQรับมอบหมายใหQรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญช ี

ชื่อ-สกุล     นางสาวปnยดา โคตรนันท2  
ตำแหน"ง     หัวหนOาฝ^ายบัญชีและการเงิน 
อาย ุ     52 
คุณวุฒิทางการศึกษา   ปริญญาตร ีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ความสัมพันธDทางครอบครัวระหว"างผูQบริหาร ไมEมี 
ประสบการทำงาน     2534 – ปVจจุบัน  

หัวหนOาฝ^ายบัญชีและการเงิน บริษัท วัฒนาการแพทย2 จำกัด 
(มหาชน) 
 

-ผูQดำรงตำแหน"งหัวหนQางานตรวจสอบภายในของบริษัท 
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บริษัทฯไดOกำหนดใหO บริษัท MA Consulting จำกัด ทำหนOาที่ตรวจสอบภายในของบริษัทฯในปK 2560-2564 โดยเขOา
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯและทำรายงานขOอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาใหOระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  

 
7.6.2 รายชื่อหัวหนQางานนักลงทุนสัมพันธD 

 คณะกรรมการบริษัท จัดใหOมีการเปnดเผยสารสนเทศของบริษัท ทันเวลาโปรEงใส ตามขOอกำหนดของตลาดหลักทรัพย2
แ ห E ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ซ ึ ่ ง ส า ม า ร ถ ต ิ ด ต E อ ข อ ท ร า บ ข O อ ม ู ล บ ร ิ ษ ั ท ไ ด O ที่  0-4221-9888  ห ร ื อ ที่  e-mail : 
admin@wattanahospital.net โดยไดOมอบหมายใหOนางสาวภัทรภร พรมทอง เปPนผูOประสานงาน 

 
7.6.3 ค"าตอบแทนของผูQสอบบัญช ี

บริษัท สำนักงานปKติเสวี จำกัด เปPนผูOตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปK 2549 ถึง 2564  โดยมีคุณชวนา   
วิวัฒน2พนชาติ, คุณวันเพ็ญ  อุEนเรือน และคุณพรทิพย2  อมรชัยเลิศพัฒนา ผูOสอบบัญชีเลขที่  4712, 7750 และ 9589 
ตามลำดับ  

บริษัทฯ กำหนดคEาตรวจสอบบัญชีประจำปK 2564 เปPนจำนวนเงิน 780,000 บาทตEอปK ใหOบริษัทสำนักงานปKติเสวี 
จำกัด 

 
7.6.4 ในกรณีที่เปSนบริษัทต"างประเทศ หรือบริษัทไทยที่เปSน holding company ใหQระบุรายชื่อตัวแทนและขQอมูลในการ
ติดต"อเพื่อประสานงานในประเทศไทย 
-ไมEม-ี 
 
8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญดQานการกำกับดูแลกิจการ 
8.1 สรุปผลการปฏิบัติหนQาที่ของคณะกรรมการในรอบปaที่ผ"านมา 
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหนQาที่ของคณะกรรมการ  
การสรรหาและแต"งตั้งกรรมการ 

1.  กรรมการอิสระ 
หลักเกณฑ2ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ คือตOองมีคุณสมบัติตาม ขOอ 16 ของประกาศคณะกรรมการ
กำกับ ตลาดทุนที ่ทจ. 28/2551) ซึ่งประกอบดOวย  
(1) ถือหุOนไมEเกิน 1% ของจำนวนหุOนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ,  
(2) ไมEเปPนหรือเคยเปPนกรรมการที่มีสEวนรEวมบริหารงาน ลูกจOาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดOเงินเดือนประจำ

หรือผูOมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เวOนแตEจะไดOพOนจากการมีลักษณะดังกลEาวมาแลOวไมEนOอยกวEา 2 ปK 
ทั้งนี้ ลักษณะตOองหOามดังกลEาว ไมEรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปPนขOาราชการหรือที่ปรึกษาของ
สEวนราชการ ซึ่งเปPน 

    ผูOถือหุOนรายใหญEหรือผูOมีอำนาจควบคุมของบริษัท,  
(3) ไมEเปPนบุคคลที่มีความสัมพันธ2ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปPน

บิดามารดา คูEสมรส พี่นOอง และบุตร รวมทั้งคูEสมรสของบุตรของผูOบริหาร ผูOถือหุOนรายใหญE  ผูOมีอำนาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะไดOรับการเสนอใหOเปPนผูOบริหารหรือผูOมีอำนาจควบคุมของบริษัท,  

(4) ไมEมีหรือเคยมีความสัมพันธ2ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่อาจเปPนการขัดขวางการใชOวิจารณญาณ
อยEางอิสระของตน,  



บริษทั วฒันาการแพทย์ จาํกดั (มหาชน) 
 Wattana Karnpeat Public Company Limited                                     

50 
 

 
 

(5) ไมEเปPนหรือเคยเปPนผูOสอบบัญชีของบริษัท เวOนแตEจะไดOพOนจากการมีลักษณะดังกลEาวมาแลOวไมEนOอยกวEา 
2 ปK,  

(6) ไมEเปPนหรือเคยเปPนผูOใหO บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหOบริการเปPนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงินซึ่งไดOรับคEาบริการเกินกวEา  2 ลOานบาทตEอปKจากบริษัท เวOนแตEจะไดOพOนจากการมี
ลักษณะดังกลEาวมาแลOวไมEนOอยกวEา 2 ปK,  

(7)  ไมEเปPนกรรมการที่ไดOรับการแตEงตั้งขึ้นเพื่อเปPนตัวแทนของกรรมการของบริษัท,  
(8) ไมEประกอบกิจการที่มีสภาพอยEางเดียวกันและเปPนการแขEงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท,  
(9) ไมEมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหOไมEสามารถใหOความเห็นอยEางเปPนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท 

 กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามขOอ 1 ถึงขOอ 9 อาจไดOรับมอบหมายจากคณะกรรรมการ ใหO
ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค2คณะไดO 

 ในกรณีที ่บุคคลที ่บริษัทแตEงตั ้งใหOดำรงตำแหนEงกรรมการอิสระเปPนบุคคลที ่มีหรือเคยมี
ความสัมพันธ2ทางธุรกิจ หรือการใหOบริการทางวิชาชีพเกินมูลคEาที ่กำหนดตามขOอ 4 หรือขOอ 6 
คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผEอนผันใหOไดO หากเห็นวEาการแตEงตั้งบุคคลดังกลEาวไมEมีผลกระทบตEอ
การปฏิบัติหนOาที่และการใหOความเห็นที่เปPนอิสระและบริษัทไดOเปnดเผยขOอมูลตEอไปนี้ในหนังสือนัด
ประชุมผูOถือหุOนในวาระพิจารณาแตEงตั้งกรรมการอิสระดังกลEาวแลOว  
(ก) ลักษณะความสัมพันธ2ทางธุรกิจหรือการใหOบริการทางวิชาชีพที่ทำใหOบุคคลดังกลEาวมีคุณสมบัติไมE

เปPนไปตามหลักเกณฑ2ที่กำหนด,  
(ข) เหตุผลและความจำเปPนที่ยังคงหรือแตEงตั้งใหOบุคคลดังกลEาวเปPนกรรมการอิสระ,  
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอใหOมีการแตEงตั้งบุคคลดังกลEาวเปPนกรรมการ

อิสระ 
 

 2. การสรรหากรรมการและผูQบริหารระดับสูงสุด 
-วิธีการคัดเลือกกรรมการ 

การแตEงตั้งกรรมการแตEละรายตOองไดOรับการเสนอชื่อจากผูOถือหุOนและตOองไดOรับคะแนนเสียงเห็นชอบ
เกินกวEากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูOถือหุOนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ผูOลงทุนรายยEอยมีสิทธิในการเสนอชื่อกรรมการ และลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการ โดยกรรมการที่
ไดOรับคะแนนเสียงสูงที่สุดไดOรับเลือก 
 
-วิธีการคัดเลือกผูQบริหารระดับสูงสุด 
  คณะกรรมการบริหารเปPนผูOคัดเลือกผูOบริหารระดับสูงสุดของบริษัท  
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การพัฒนากรรมการและผูQบริหาร 
ชื่อ-สกุล ดร.ณัฐธิรา ตั้งสืบกุล 
ตำแหน"ง ประธานเจOาหนOาที่ฝ^ายการเงิน 
หลักสูตร 1) หลักสูตร “CFO’s Refresh course” (6 ชั่วโมง) จัดโดยศูนย2สEงเสริมการพัฒนาความรูOตลาดทุน (TSI)  

ตลาดหลักทรัพย2แหEงประเทศไทย 
2) หลักสูตร “การบัญชีเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ” จัดโดย บริษัท ฝ±กอบรมสัมมนาธรรมนิติ จำกัด 
 

8.1.2 การเขQาร"วมประชุมและการจ"ายค"าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

รายชื่อกรรมการ ตำแหน"ง 
การประชุมคณะกรรมการ 

จำนวนครั้งการ
ประชุม 

จำนวนครั้งที่เขQา
ร"วมประชุม 

รศ.ดร.พิพัฒน2 ตั้งสืบกุล ประธานกรรมการ 4 4 
พญ.ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล กรรมการ 4 4 
นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว กรรมการ 4 4 

นางสาวบังอร ตั้งสืบกุล 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ พิจารณา
คEาตอบแทน 

4 3 

นางสาวจริยา ฉัตรสกุลเพ็ญ 
 

กรรมการ 
กรรมการพิจารณาคEาตอบแทน 

4 4 

รศ.ดร.พูนศักดิ ์ไวสำรวจ 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการ ตรวจสอบ 

4 4 

นางสาวสุดา สันติเสวีกุล 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

4 4 

พญ.อลิศา เนรมิตตกพงศ2 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการพิจารณาคEาตอบแทน 

4 4 

 
1.  ค"าตอบแทนที่เปSนตัวเงิน 

คEาตอบแทนกรรมการ ประกอบดOวยเบี้ยประชุม ซึ่งจEายตามจำนวนครั้งที่เขOาประชุมดังนี ้
 

รายชื่อ กรรมการ ตำแหน"ง ค"าตอบแทนกรรมการ  ในปa 
2564 ตามที่ไดQเขQาร"วมประชุม

จริง (บาท) 
รศ.ดร.พิพัฒน2 ตั้งสืบกุล ประธานกรรมการ 168,000 
พญ.ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล กรรมการ 68,000 
นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว กรรมการ 68,000 
นางสาวบังอร ตั้งสืบกุล กรรมการ 51,000 
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กรรมการพิจารณา 
คEาตอบแทน 

นางสาวจริยา ฉัตรสกุลเพ็ญ กรรมการอิสระ 
กรรมการพิจารณา
คEาตอบแทน 

24,000 

รศ.ดร.พูนศักดิ ์ไวสำรวจ กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการ ตรวจสอบ 

48,000 

นางสาวสุดา สันติเสวีกุล กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

24,000 

พญ.อลิศา เนรมิตตกพงศ2 กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการพิจารณา
คEาตอบแทน 

24,000 

 
 
 2. ค"าตอบแทนอื่น 

คEาตอบแทนอื่นของกรรมการ 
-ไมEม-ี 
คEาตอบแทนอื่นของผูOบริหาร 
-เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
  บริษัทไดOจัดใหOมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใหOแกEผูOบริหารโดยบริษัทไดOสมทบในอัตราสEวนรOอยละ 2-6 
ของเงินเดือนขึ้นอยูEกับ อายุงาน โดยในปK 2564 บริษัทไดOระงับการจEายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำหรับพนักงานทุกคนรวมถึงผูOบริหาร เนื่องจากสถานการณ2โควิด-19 ตามประกาศของ
กระทรวงการคลัง 

 

8.1.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย"อยและบริษัทร"วม 

-ไมEม-ี 

8.1.4 การติดตามใหQมีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ 

(1) การปEองกันความขัดแยQงทางผลประโยชนD 
 บริษัทฯ มีความมุEงมั่นในการดำเนินธุรกิจดOวยความโปรEงใส เปPนธรรม และสามารถตรวจสอบไดO จึงมีนโยบาย
เกี่ยวกับความขัดแยOงดOานผลประโยชน2 ดOวยหลักการที่วEาการตัดสินใจใดๆ ในการเขOาทำธุรกรรม ตOองเปPนไปเพื่อรักษา
ผลประโยชน2สูงสุดของบริษัทฯ และผูOถือหุOนของบริษัทฯ และหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจกEอใหOเกิดความขัดแยOงทาง
ผลประโยชน2 โดยกำหนดใหOกรรมการหรือผูOบริหารที่มีสEวนเกี่ยวขOองหรือมีสEวนไดOเสียกับรายการที่พิจารณาตOองแจOงใหOบริษัทฯ 
ทราบถึงความสัมพันธ2หรือการมีสEวนไดOเสียของตนในรายการดังกลEาว และตOองไมEมีสEวนรEวมในการพิจารณา รวมถึงไมEมีอำนาจ
ในการอนุมัติธุรกรรมรายการนั้นๆ ซึ่งครอบคลุมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการระหวEางกัน และสถานการณ2ที่ทำใหOเกิดความ
ขัดแยOงดOานผลประโยชน2 
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 รายการขัดแยOงทางผลประโยชน2 0 กรณ ี
 
(2) การใชQขQอมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชนD 

   บริษัทมีการดูแลเรื่องการใชOขOอมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ด ีโดยไดOกำหนดไวOเปPนลายลักษณ2อักษรใน
คูEมือจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผูOบริหาร และพนักงาน โดยสรุปนโยบายสำคัญดังนี ้
 บริษัทไดOกำหนดใหOกรรมการ ผู Oบริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศที ่เกี ่ยวขOองของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่กำหนดใหOกรรมการและผูOบริหาร มีหนOาที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย2ตEอ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหEงพระราชบัญญัติหลักทรัพย2และตลาดหลักทรัพย2 พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนั 
นับจากวันที ่มีการเปลี ่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย2และใหOแจOงใหOเลขานุการบริษัทรับทราบเพื ่อจัดทำบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย2ของกรรมการและผูOบริหารเปPนรายบุคคล เพื่อนำเสนอใหOแกEคณะกรรมการบริษัท
ทราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนั้น ยังไดOแจOงบทลงโทษหากมีการฝ^าฝeน หรือไมEปฏิบัติตามขOอกำหนดดังกลEาวดOวย 

บริษัทมีขOอกำหนดหOามนำขOอมูลงบการเงิน หรือขOอมูลอื่นที่มีผลกระทบตEอราคาหลักทรัพย2ของบริษัทที่ทราบ 
เปnดเผยแกEบุคคลภายนอกหรือผูOที่มิไดOมีสEวนเกี่ยวขOอง และหOามทำการซื้อขายหลักทรัพย2ในชEวง 1 เดือนกEอนที่ขOอมูลงบการเงิน
หรือขOอมูลอื่นที่มีผลกระทบตEอราคาหลักทรัพย2ของบริษัท/กลุEม บริษัทจะเผยแพรEตEอสาธารณชน และตOองไมEซื้อขายหลักทรัพย2
ของบริษัท จนกวEาจะพOนระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแตEไดOมีการเปnดเผยขOอมูลนั้นสูEสาธารณทั้งหมดแลOว การไมEปฏิบัติตาม
ขOอกำหนดดังกลEาวถือเปPนการกระทำผิดวินัยของบริษัท หากกรรมการ ผูOบริหารหรือพนักงาน ที่ไดOลEวงรูOขOอมูลภายในที่สำคัญ
คนใดกระทำผิดวินัยจะไดOรับโทษ ตั้งแตEการตักเตือน การตัดคEาจOาง การพักงานโดยไมEไดOรับคEาจOาง จนถึงการเลิกจOาง 

ทั้งนี้ แนวทางดังกลEาวไดOผEานการใหOความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 แลOว และเริ่มมีผล
บังคับใชOในวันที ่1 มีนาคม 2557 เปPนตOนไป 

 
(3) การต"อตQานทุจริตคอรDรัปชั่น 
นโยบายการปEองกันการมีส"วนเกี่ยวขQองกับการคอรDรัปชัน 

 คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจดOวยความโปรEงใส โดยอยูEภายใตOกรอบของกฏหมาย หลักจริยธรรม
และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการตEอตOานการทุจริตและคอร2รัปชั่นในทุกรูปแบบและตระหนักเปPน
อยEางดีวEาการทุจริตและคอร2รัปชั่นสEงผลกระทบตEอการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ โดยมี
นโยบายในการสนับสนุนการตEอตOานการทุจริตและคอร2รัปชั่นดังนี ้

1. สนับสนุนการสรOางจิตสำนึก คEานิยม ทัศนคติใหOแกEพนักงานในการปฏิบัติงานอยEางซื่อสัตย2 โปรEงใส เที่ยงตรง เคารพ
กฎหมาย กฎระเบียบตEางๆ สนับสนุนการตEอตOานการทุจริตและคอร2รัปชั ่นใหOเปPนวัฒนธรรมองค2กร รวมทั้ง
บริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

2. จัดใหOมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมและ
ถEวงดุลการใชOอำนาจใหOเหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อปgองกันและมิใหOพนักงานทุจริตหรือมีสEวน
เกี่ยวขOองกับการทุจริตและคอร2รัปชั่นตEางๆ 

3. พนักงานตOองไมEกระทำการใดๆ อันเปPนการเรียกรOอง หรือรับทรัพย2สิน หรือผลประโยชน2อื่นใดจากบุคคลอื่น ที่มี
หนOาที่หรือธุรกิจเกี่ยวขOองกับบริษัทฯ เวOนแตEในโอกาสหรือเทศการอันเปPนประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติตEอกัน 
และทรัพย2สินนั้นตOองไมEใชEสิ่งผิดกฎหมาย รวมทั้งไมEอาศัยตำแหนEงหนOาที่หรือแสวงหาผลประโยชน2เพื่อตนเอง และ/
หรือผูOอื่นโดยมิชอบ 



บริษทั วฒันาการแพทย์ จาํกดั (มหาชน) 
 Wattana Karnpeat Public Company Limited                                     

54 
 

 
 

4. จัดใหOมีชEองทางในการสื่อสารเพื่อรับเรื่องรOองเรียนหรือแจOงเบาะแสอันควรสงสัยโดยมีนโยบายในการคุOมครองผูOใหO
ขOอมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาขOอมูลของผูOใหOขOอมูลเปPนความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและ
กำหนดบทลงโทษตามกฎระเบียบที่เกี่ยวขOอง 

5. สนับสนุนกิจกรรมตEางๆที่จัดขึ้นโดยหนEวยงานหรือองค2กรตEางๆเพื่อประโยชน2ในการปgองกันและสนับสนุนการตEอตOาน
ทุจริตและการคอร2รัปชั่น 

 
-การประกาศเจตนารมณDเขQาร"วมกับองคDกรที่เกี่ยวขQอง เช"น การเขQาร"วมโครงการแนวร"วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต"อตQานทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: “CAC”) หรือ
คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณDที่จะดำเนินการเพื่อต"อตQานการคอรDรัปชันในสังคม 
 คณะกรรมการบริษัทมีมติใหOบริษัทฯ เขOารEวมโรงการแนวรEวมตEอตOานคอร2รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private 

Sector Collective Action Against Corruption: “CAC”) ซึ่งการดำเนินการนี้ถือเปPนสEวนหนึ่งของการยกระกับการกำกับ
กิจการที่ดีเปPนมิติหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจใหOเติบโตไปไดOอยEางยั่งยืน ที่บริษัทฯควรใหOความรEวมมือและ
ดำเนินการใหOเกิดขึ้น โดยเปgาหมายแรกคือการแสดงเจตนารมณ2เขOารEวมโครงการ 

 รายงานการกระทำความผิดดOานคอร2รัปชันเปPนศูนย2 
 

     (4) การแจQงเบาะแส (Whistleblowing) 
 บริษ ัทฯ มีนโยบายการคุ Oมครองผู Oให Oข OอมูลการไมEปฏิบ ัต ิตามจริยธรรมธุรกิจ (Wattana Whistle Blower 
Protection Policy) เพื่อที่จะใชOคุOมครองพนักงานที่ใหOขOอมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดทั้งที่เปPนเพียงขOอสงสัย เปPนเรื่องพิสูจน2ไดO
หรือเปPนเรื่องที่นEาจะเกิดขึ้นในอนาคตไดO ภายในบริษัทฯ  
 จุดประสงค2ของนโยบายนี้คือเพื่อใหOพนักงานทุกคนมีความรูOสึกมั่นใจในการใหOขOอมูลที่เกี่ยวกับภายในของบริษัทฯ 
เนื่องจากบริษัทฯวางแนวทางการรับเรื่องรายงานและการตรวจสอบที่เปPนกลาง นEาเชื่อถือและอิสระตEอบุคคลใดๆ พรOอมทั้ง
คุOมครองผูOใหOขOอมูล มิใหOถูกกระทำการใดๆอันเปPนผลจากการใหOขOอมูลนั้น 
 การกระทำผิดที่สมควรไดOรับการรายงานไดOแกE 

- การฉOอโกงบริษัทฯ 
- การกระทำที่ทุจริต ผิดตEอกฎหมาย รวมทั้งกิจกรรมผิดกฎหมายทั้งปวง 
- การนำทรัพยากรของบริษัทฯไปใชOอยEางไมEสมควรอยEางยิ่ง 
- การกระทำใดๆที่อาจสEงผลตEอความปลอดภัยของชุมชน สังคม และสิ่งแวดลOอม 
- การกระทำใดๆที่อาจสEงผลใหOบริษัทฯไดOรับความเสียหาย ทั้งในดOานชื่อเสียงดOานทรัพย2สิน ดOานรายไดO 

 
บริษัทฯ มุEงมั่นที่จะคุOมครองไมEใหOพนักงานคนใดตOองไดOรับผลในทางลบจากการใหOขOอมูลการกระทำผิดตEอฝ^ายบริหาร 

การกระทำใดๆในทางลบตEอผูOที่ใหOขOอมูลตEอบริษัทฯในการกระทำที่ผิดนั้น ถือเปPนการละเมิดตEอนโยบายการคุOมครองผูOใหOขOอมูล
การไมEปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจทั้งสิ้น และผลจากการกระทำเชิงลบตEอผูOใหOขOอมูลนั้นมีผล ถึงใหOออกจากงาน 
 
 การรายงานการกระทำผิดสามารถรายไดOตEอ: 

(i) ทีมบอร2ดบริหาร 
(ii) ทีมบริหาร 
(iii) ทีมพัฒนาและควบคุมคุณภาพ 
(iv) หัวหนOาหนEวยงาน 
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(v) ทีมฝ^ายบุคคล 
 
การปEองกันผูQใหQขQอมูลผ"านทางช"องทางการรายงาน 

บริษัทฯใหOพนักงานสามารถทำการรายงานโดยไมEเปnดเผยชื่อหรือตัวตนหากเปPนความประสงค2ของผูOรายงาน ยก
เวOนเสียแตEผูOรายงานตOองการจะเปnดเผยตัว 

พนักงานมีทางเลือกที่จะเปnดเผยชื่อ หรือไมEก็ไดO หากมีการเปnดเผยชื่อแลOว พวกเขาสามารถรOองขอใหOมีเจOาหนOาที่
พิเศษคุOมครองดูแลผูOใหOขOอมูลไดO โดยเจOาหนOาที่พิเศษนี้คือ พนักงานอาวุโสที่ไดO รับมอบหมายใหOรับผิดชอบในการดูแลผูOใหOขOอมูล
เปPนพิเศษและมีการใหOคำแนะนำและพูดคุยเพื่อเขOาใจถึง ความตOองการของผูOใหOขOอมูลดOวย โดยการคุOมครองมีในรูปแบบตEางๆ
ตามสถานะการณ2 รวมถึง 

- การใหOความมั่นใจวEากระบวนการตรวจสอบจะรักษาความลับรวมถึงชื่อ ตัวตน ของผูOใหOขOอมูล 
- การติดตามและการจัดการดOานพฤติกรรมของพนักงานคนอื่นๆ 
- การอนุมัติใหOลาหยุดพิเศษไดOจนกวEากระบวนการตรวจสอบจะเสร็จสิ้น 
- การโยกยOาย เปลี่ยนแผนก หรือกลุEมทำงานของผูOใหOขOอมูล 
- การเยียวยาผลกระทบดOานลบใดๆทีเ่กิดขึ้นกับผูOใหOขOอมูล 

 
กระบวนการตรวจสอบขQอเท็จจริง 
 กระบวนการตรวจสอบขOอเท็จจริงนั้นมีลักษณะตEางกันไปขึ้นอยูEกับธรรมชาติของเหตุการณ2ที่ไดOรับรายงาน อยEางไรก็
ตามกระบวนการตรวจสอบทุกๆกระบวนการจะตOองเปPนไปโดยยุติธรรม เปPนกลาง และรับฟVงเรื่องราว จากทุกๆคนที่เกี่ยวขOอง
กับเหตุการณ2ที่ถูกรายงาน ผูOที่ถูกพาดพิงไมEสามารถอยูEในกระบวนการตรวจสอบไดO 
 มีการรายงานสถานการณ2ปVจจุบันของกระบวนการตรวจสอบใหOผูOใหOขOอมูลไดOรับทราบความเปPนไป และหากวEาผล
ของการตรวจสอบพบวEามีการกระทำผิดเกิดขึ้นจริง บริษัทฯจะมุEงมั่นที่จะแกOไข ปรับเปลี่ยน จัดการกับผูOเกี่ยวขOองทุกคนที่มี
พฤติกรรมไมEถูกตOองนั้นๆ หากพบวEาเหตุการณ2ไมEถูกตOองนั้นเขOาขEายละเมิดกฎหมาย ทางบริษัทฯอาจตOองลงบันทึกประจำวัน
ของตำรวจเพื่อใหOเรื่องเขOาสูEกระบวนการทางกฎหมายตEอไป ทั้งนี้ ตำรวจอาจตOองเขOามามีบทบาทตEอไปในกระบวนการจัดการ
ผูOกระทำความผิด 
 นโยบายของบริษัทฯรวมไปถึงการลงโทษ หรือจัดการตามความเหมาะสมกับใครก็ตามที่ใหOขOอมูลเท็จ เพื่อปรักปรำ
ผูOอื่น หรือสรOางเรื่องเท็จขึ้นมา แตEบริษัทฯจะไมEลงโทษ กลEาวโทษ หรือกระทำการใดๆที่เปPนโทษ แกEพนักงานที่ใหOขOอมูลดOวย
ความประสงค2บริสุทธิ์ แมOวEาเรื่องนั้นไมEสามารถพิสูจน2วEาเรื่องดังกลEาวเปPนจริงหรือไมEก็ตาม 
 
8.2 รายงานผลการปฏิบัติหนQาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
8.2.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเขQาประชุม 

รายชื่อกรรมการ ตำแหน"ง 

การประชุมคณะกรรมการ 

จำนวนครั้งการ

ประชุม 

จำนวนครั้งที่เขQา

ร"วมประชุม 

รศ.ดร.พูนศักดิ ์ไวสำรวจ กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการ ตรวจสอบ 

4 4 

นางสาวสุดา สันติเสวีกุล กรรมการอิสระ 4 4 
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กรรมการตรวจสอบ 

พญ.อลิศา เนรมิตตกพงศ2 กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

4 4 

 
8.3 สรุปผลการปฏิบัติหนQาที่ของกรรมการชุดย"อยอื่นๆ 
8.3.1 จำนวนครั้งของการประชุมและการเขQาประชุม 
-กรรมการบริหาร 

รายชื่อกรรมการ ตำแหน"ง 

การประชุมคณะกรรมการ 

จำนวนครั้งการ

ประชุม 

จำนวนครั้งที่เขQา

ร"วมประชุม 

รศ.ดร.พิพัฒน2 ตั้งสืบกุล ประธานกรรมการบริหาร 6 6 

พญ.ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล กรรมการ 6 6 

นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว กรรมการ 6 6 

นางสาวบังอร ตั้งสืบกุล กรรมการ 6 6 

 
 
-กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

รายชื่อกรรมการ ตำแหน"ง 

การประชุมคณะกรรมการ 

จำนวนครั้งการ

ประชุม 

จำนวนครั้งที่เขQา

ร"วมประชุม 

รศ.ดร.พิพัฒน2 ตั้งสืบกุล ประธานกรรมการกำกับดูแล
กิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

1 1 

นางสาวบังอร ตั้งสืบกุล กรรมการ 1 1 

นางสาวสุดา สันติเสวีกุล กรรมการ 1 1 

 
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค"าตอบแทน 

รายชื่อกรรมการ ตำแหน"ง 

การประชุมคณะกรรมการ 

จำนวนครั้งการ

ประชุม 

จำนวนครั้งที่เขQา

ร"วมประชุม 
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นางสาวบังอร ตั้งสืบกุล ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดคEาตอบแทน 

1 1 

พญ.อลิศา เนรมิตตกพงศ2 กรรมการ 1 1 

นางสาวจริยา ฉัตรสกุลเพ็ญ กรรมการ 1 1 

 
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

รายชื่อกรรมการ ตำแหน"ง 

การประชุมคณะกรรมการ 

จำนวนครั้งการ

ประชุม 

จำนวนครั้งที่เขQา

ร"วมประชุม 

นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

1 1 

รศ.ดร.พูนศักดิ์ ไวสำรวจ กรรมการ 1 1 

พญ.ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล กรรมการ 1 1 

 
9 การควบคุมภายในและรายงานระหว"างกัน 
9.1 การควบคุมภายใน 
9.1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน 

บริษัทฯ ใหOความสำคัญตEอการเสริมสรOางการควบคุมภายใน ใหOเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อ
เปPนการปgองกันทรัพย2สินของบริษัทฯ ไมEใหOเกิดความเสียหาย หรือนำไปหาประโยชน2โดยมิชอบ โดยมีฝ^ายตรวจสอบเปPน
บริษัท outsourced และรายงานผลการตรวจสอบตEอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหOฝ^ายตรวจสอบมีความเปPนอิสระ
เพียงพอในการปฏิบัติงาน ปVจจุบันบริษัทฯไดOกำหนดใหO บริษัท MA Consulting จำกัด ทำหนOาที่ตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯในปK 2560-2564 โดยเขOาตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯและทำรายงานขOอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงพัฒนาใหOระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  

 
9.1.2 มีขQอบกพร"องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในในเรื่องใดบQาง แกQไขเสร็จสิ้นแลQวหรือไม" เพราะเหตุใด 
 ไมEพบขOอบกพรEองเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 
 
9.1.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีต"างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
-ไม"มี- 
 
9.1.4 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว"า ไดQดูแลใหQผูQดำรงตำแหน"งหัวหนQางานตรวจสอบภายในมี วุฒิ
การศึกษา ประสบการณD การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหนQาที่ดังกล"าวแลQวหรือไม" อย"างไร 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวEาบริษัทฯมีระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 
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9.1.5 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต"งตั้ง ถอดถอน โยกยQายผูQดำรงตำแหน"งหัวหนQางานตรวจสอบภายใน ตQองไดQรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือไม" 
-ถQาไม"ใช" มีแนวปฏิบัติที่เกี่ยวขQองของบริษัทในกรณีดังกล"าวอย"างไร 
 การแตEงตั้ง ถอดถอน โยกยOายผูOดำรงตำแหนEงหัวหนOางานตรวจสอบภายใน ตOองไดOรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อเห็นชอบกEอนเสมอ  
 
9.2 รายการระหว"างกัน 
9.2.1 ขQอมูลรายการระหว"างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยQง 

ที่ผEานมีรายการระหวEางกันที่เกิดขึ้นระหวEาง บริษัท วัฒนาการแพทย2 จำกัด (มหาชน), บริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ 
จำกัด, Alliance International Medical Center, และบริษัท พีแอนด2เอส วันเนสเวลธ2 จำกัด ดังนี้ 

(1) บริษัทฯ มีการทำรายการระหวEางกันกับบริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จำกัด ซึ่งมีกรรมการและผูOถือหุOนบางทEาน
รEวมกัน โดยรายการระหวEางกันประกอบดOวย รายการสEงผูOป^วย เพื่อรับการรักษาพยาบาลระหวEางกัน, การซื้อขายยาเวชภัณฑ2
ระหวEางกันซึ่งมีการกำหนดราคาที่เปPนไปตามเงื่อนไข ปกติธุรกิจเปPนไปตามราคาตลาดโดยลักษณะและ ปริมาณรายการ
ระหวEางปKไดOถูกเปnดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขOอที่ 5 แลOว เหตุผลในการทำรายการกับบริษัทดังกลEาว นี้เปPนเพื่อ
ประโยชน2ของบริษัทฯ คือ ไดOรับผูOป^วยสEงมารักษาตEอจาก บริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จำกัด ซึ่งตั้งอยูEคนละจังหวัดกับบริษัทฯ 
และยังไดOเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ2พรOอมทั้งเพิ่มอำนาจตEอรองกับบริษัทยา และเวชภัณฑ2ตEางๆ
ดOวย  

(2) บริษัทฯ มีการทำรายการระหวEางกันกับ Alliance International Medical Center ซึ่งมีกรรมการรEวมกัน โดย
เปPนรายการซื้อขายยาเวชภัณฑ2ระหวEางกันซึ่งมีการกำหนดราคาที่เปPนไปตามเงื่อนไขปกติธุรกิจเปPนไปตามราคาตลาดโดย
ลักษณะและปริมาณรายการระหวEางปKไดOถูกเปnดเผยในหมายเหตุประกอบ งบการเงินขOอที่ 5 แลOว เหตุผลในการทำรายการกับ
บริษัทดังกลEาวนี้เปPนเพื่อประโยชน2ของบริษัทฯในการสรOางพันธมิตรในการสEงตEอผูOป^วยมารักษาที่โรงพยาบาล 

(3) บริษัทฯ มีการทำรายการระหวEางกันกับ บริษัท พีแอนเอส วันเนส เวลธ2 จำกัด ซึ่งมีผูOถือหุOนรEวมกัน โดยเปPนการ
จOางประกอบอาหาร, เชEาพื้นที่ระหวEางกัน ซึ่งมีการกำหนดราคาที่เปPนไปตามเงื่อนไขปกติธุรกิจเปPนไปตามราคาตลาดโดย
ลักษณะและ ปริมาณรายการระหวEางปKไดOถูกเปnดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขOอที่ 5 แลOว เหตุผลในการทำรายการกับ
บริษัทดังกลEาวนี้ เปPนเพื่อประโยชน2ของบริษัทฯในการใหOบริการแกEผูOป^วยและการใชOประโยชน2พื้นที่จอดรถเพื่อบริการผูOป^วย 
 

9.2.2 ความจำเปSนและความสมเหตุสมผลของรายการระหว"างกัน 
 รายการระหวEางกันที่เกิดขึ้นนั้นมีความจำเปPนและสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อกEอใหOเกิดประโยชน2สูงสุดของ
บริษัทฯ ซึ่งในปK 2564 ที่ผEานมา บริษัทฯมีรายการระหวEางกันที่เกิดขึ้นกับบริษัทที่เกี่ยวขOองกัน โดยมีรายการหลัก ไดOแกE ซื้อ
ขายยาเวชภัฑณ2 การเชEาพื้นที่จอดรถ การเชEาหอพัก ซึ่งทุกรายการเปPนรายการที่ดำเนินตามธุรกิจปกติ ไมEมีเงื่อนไขพิเศษ และ
ไมEมีการถEายเทผลประโยชน2ระหวEางบริษัทฯ และผูOที่เกี่ยวขOอง การกำหนดราคา อัตราคEาธรรมเนียม เปPนการกำหนดตามราคา
ที่สอดคลOองกับอัตราปกติที่สามารถเปรียบเทียบไดOรับการทำรายการกับบคุคลอื่นที่ไมEมีความเกี่ยวขOองกัน ซึ่งไดOเปnดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปK 2564 แลOว 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดOสอบทานรายการระหวEางกันของบริษัทฯ อันไดOแกE การเชEาพื้นที่ การเชEา
หอพัก รายการซื้อขายสินคOา การรับเหมาทำอาหาร ซึ่งไดOเปnดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปK 2564 แลOว มี
ความเห็นวEา รายการดังกลEาวเปPนรายการที่ดำเนินตามธุรกิจปกติ มีความจำเปPนและความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อ
กEอใหOเกิดประโยชน2สูงสุดของบริษัทฯ 
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9.2.3 นโยบายหรือแนวโนQมการทำรายการระหว"างกันในอนาคต และการปฏิบัติตามขQอผูกพันที่บริษัทใหQไวQใน
หนังสือชี้ชวน 
 บริษัทฯ ไดOกำหนดนโยบายการทำรายการเกี่ยวโยง รายการระหวEางกัน และการไดOมาหรือจำหนEายไปซึ่งสินทรัพย2 
ใหOเปPนไปตามกรอบจริยธรรมทีด่ี ระเบียบปฏิบัติ กระบวนการในการพิจารณา ขั้นตอนการอนุมัติรายการ ซึ่งเปPนไปตาม
หลักการ เงื่อนไขการคOาทั่วไปของธุรกิจ ที่ไดOกระทำอยEางยุติธรรม ตามราคาตลาด รวมทั้งเปPนราคาเดียวกับการทำรายการกับ
บุคคลภายนอก ตลอดจนการเปnดเผยขOอมูลตEางๆใหOเปPนไปตามหลักเกณฑ2และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย2แหEง
ประเทศไทย เรื่องการเปnดเผยขOอมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 
 บริษัทฯ ยังคงมีแนวโนOมในการทำรายการในอนาคตกับบริษัทที่เกี่ยวขOองกันตEอไป เชEน การเชEาพื้นที่จอดรถ การเชEา
หอพัก ซึ่งเปPนไปตามขั้นตอนโดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลของการทำรายการ อยEางไรก็ตาม บริษัทฯ ไมEมีนโยบายที่จะทำ
รายการกับบุคคลที่อาจขัดแยOงกัน ยกเวOนในกรณีที่บริษัทฯ เห็นวEาจะไดOรับผลตอบแทนสูงสุดของบริษัทฯ เปPนสำคัญ 
 

9.2.4 เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแยQงถือหุQนในบรษิัทย"อย บริษัทร"วม เกินกว"า 10% แทนการถือหุQนของ
บริษัทโดยตรง 
-ไมEมีบริษัทยEอย บริษัทรEวม- 
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ส"วนที ่3 งบการเงิน 



รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอ   ผูถ้อืหุน้  บรษิทั วฒันาการแพทย ์จาํกดั (มหาชน) 
 
ความเหน็ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของบรษิทั วฒันาการแพทย ์จาํกดั (มหาชน) ซึHงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัทีH 31 
ธนัวาคม 2564 งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลีHยนแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้ และงบกระแสเงนิสดสาํหรบัปีสิYนสดุวนัเดยีวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมถงึสรปุนโยบายการบญัชทีีHสาํคญั 
ขา้พเจา้เหน็วา่ งบการเงนิขา้งตน้นีYแสดงฐานะการเงนิของบรษิทั วฒันาการแพทย ์จาํกดั (มหาชน) ณ วนัทีH 31 ธนัวาคม 2564 
และผลการดาํเนินงาน และกระแสเงนิสดสาํหรบัปีสิYนสดุวนัเดยีวกนั โดยถกูตอ้งตามทีHควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ 
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ี ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ลา่วไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบของ
ผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจากบรษิทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณ
ของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีHกาํหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนสว่นทีHเกีHยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัิ
ตามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอืHนๆ ซึHงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหลา่นีY ขา้พเจา้เชืHอวา่หลกัฐานการสอบบญัชทีีHขา้พเจา้ไดร้บั
เพยีงพอและเหมาะสมเพืHอใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 
เรืBองสาํคญัในการตรวจสอบ 
เรืHองสาํคญัในการตรวจสอบคอืเรืHองต่างๆ ทีHมนียัสาํคญัทีHสดุตามดลุยพนิิจเยีHยงผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ
งบการเงนิสาํหรบังวดปัจจบุนั ขา้พเจา้ไดนํ้าเรืHองเหลา่นีYมาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิโดยรวมและในการ
แสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทั YงนีY ขา้พเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากสาํหรบัเรืHองเหลา่นีY 
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตามความรบัผดิชอบทีHไดก้ล่าวไวใ้นสว่นของความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิใน 
รายงานของขา้พเจา้    ซึHงไดร้วมความรบัผดิชอบทีHเกีHยวกบัเรืHองเหล่านีYดว้ย   การปฏบิตังิานของขา้พเจา้ไดร้วมวธิกีารตรวจสอบ 
ทีHออกแบบมาเพืHอตอบสนองต่อการประเมนิความเสีHยงจากการแสดงขอ้มลูทีHขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงนิ 
ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า   ซึHงได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรบัเรืHองเหล่านีYด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิโดยรวม 
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เรืBองสาํคญัในการตรวจสอบ  (ต่อ) 

ขา้พเจา้ไดก้าํหนดเรืHองสาํคญัในการตรวจสอบ  พรอ้มทั YงวธิกีารตรวจสอบสาํหรบัเรืHองดงัต่อไปนีY 

รบัรู้รายได้ 

บรษิทัฯ มรีายไดห้ลกัจากกจิการโรงพยาบาลสาํหรบัปีสิYนสดุวนัทีH 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจาํนวน 327.65 ลา้นบาท คดิเป็น 
รอ้ยละ 98.33 ของรายไดร้วม และมปีรมิาณของรายการเป็นจาํนวนมาก รวมถงึมหีลายองคป์ระกอบ เชน่ รายไดค้า่บรกิาร
รกัษาพยาบาล รายไดค้า่ยา รายไดค้า่หอ้งพกั และบรกิารทีHเกีHยวขอ้งอืHน ซึHงมาจากการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ทีHหลากหลายและมี
จาํนวนมากราย รวมถงึการใหส้ว่นลดทีHทาํกบัคูส่ญัญาต่างกม็คีวามแตกต่างกนั ดงันั Yน บรษิทัฯ จงึมคีวามเสีHยงเกีHยวกบัมลูคา่
และระยะเวลาในการรบัรูร้ายได ้ขา้พเจา้จงึใหค้วามสาํคญัเป็นพเิศษกบัการรบัรูร้ายไดค้า่รกัษาพยาบาล 

วธิกีารตรวจสอบทีHสาํคญัของขา้พเจา้ คอื ประเมนิและทดสอบระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ เกีHยวกบัวงจรรายได ้โดยการ
สอบถามผูร้บัผดิชอบ ทาํความเขา้ใจและเลอืกตวัอยา่งมาสุม่ทดสอบการปฏบิตัติามการควบคมุทีHบรษิทัฯ ออกแบบไว ้สุม่ตรวจสอบ
เอกสารประกอบรายการรายไดท้ีHเกดิขึYนในระหวา่งปีและชว่งใกลว้นัสิYนรอบระยะเวลาบญัช ี สุม่สง่หนงัสอืยนืยนัยอดลกูหนีYการคา้
ตรวจตดัยอดการรบัรูร้ายได ้ และสอบทานใบลดหนีYทีHบรษิทัฯ ออกภายหลงัวนัสิYนรอบระยะเวลาบญัช ี ประกอบกบัไดว้เิคราะห์
เปรยีบเทยีบขอ้มลูบญัชรีายไดเ้พืHอตรวจสอบความผดิปกตทิีHอาจเกดิขึYนของรายการรายไดต้ลอดรอบระยะเวลาบญัช ี 

ข้อมลูอืBน 
ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอืHน ขอ้มลูอืHนประกอบดว้ยขอ้มลูซึHงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของบรษิทัฯ แต่ไมร่วมถงึงบการเงนิ
และรายงานของผูส้อบบญัชทีีHอยูใ่นรายงานนั Yน ซึHงคาดวา่รายงานประจาํปีจะถกูจดัเตรยีมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีHในรายงานของ
ผูส้อบบญัชนีีY 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิดงักลา่วไมค่รอบคลุมถงึขอ้มลูอืHนและขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หค้วามเชืHอมั Hนต่อขอ้มลูอืHน 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีHเกีHยวเนืHองกบัการตรวจสอบงบการเงนิ คอื การอา่นและพจิารณาวา่ขอ้มลูอืHนมคีวามขดัแยง้ทีHมี
สาระสาํคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ ีHไดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรอืไม ่ หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอืHนมกีารแสดงขอ้มลู
ทีHขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม ่ 

เมืHอขา้พเจา้ไดอ้า่นรายงานประจาํปีของบรษิทัฯ ตามทีHกลา่วขา้งตน้แลว้ หากขา้พเจา้สรปุไดว้า่มกีารแสดงขอ้มลูทีHขดัต่อขอ้เทจ็จรงิ
อนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะสืHอสารเรืHองดงักลา่วใหผู้ม้หีน้าทีHในการกาํกบัดแูลทราบ เพืHอใหม้กีารดาํเนินการแกไ้ขขอ้มลูทีHแสดง  
ขด้ต่อขอ้เทจ็ทีHเหมาะสมต่อไป  
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ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูมี้หน้าทีBในการกาํกบัดแูลต่องบการเงิน 
ผูบ้รหิารมหีน้าทีHรบัผดิชอบในการจดัทาํและนําเสนองบการเงนิเหลา่นีYโดยถกูตอ้งตามทีHควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ   
และรบัผดิชอบเกีHยวกบัการควบคุมภายในทีHผูบ้รหิารพจิารณาว่าจาํเป็นเพืHอใหส้ามารถจดัทาํงบการเงนิทีHปราศจากการแสดง
ขอ้มลูทีHขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไมว่า่จะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด 
ในการจดัทาํงบการเงนิ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของบรษิทัในการดาํเนินงานต่อเนืHอง เปิดเผยเรืHองทีH
เกีHยวกบัการดาํเนินงานต่อเนืHอง (ตามความเหมาะสม)  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีาํหรบัการดาํเนินงานต่อเนืHองเวน้แต่ผูบ้รหิารมี
ความตั YงใจทีHจะเลกิบรษิทัหรอืหยดุดาํเนินงานหรอืไมส่ามารถดาํเนินงานต่อเนืHองต่อไปได ้

ผูม้หีน้าทีHในการกาํกบัดแูลมหีน้าทีHในการกาํกบัดแูลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 
 
ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พืHอใหไ้ดค้วามเชืHอมั Hนอยา่งสมเหตุสมผลวา่ งบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มลู
ทีHขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่ ไมว่่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัช ี
ซึHงรวมความเหน็ของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชืHอมั Hนอยา่งสมเหตุสมผลคอืความเชืHอมั Hนในระดบัสงูแตไ่มไ่ดเ้ป็นการรบัประกนัวา่
การปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีHขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัทีHมอียู่
ไดเ้สมอไปขอ้มลูทีHขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และถอืว่ามสีาระสาํคญัเมืHอคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผลว่ารายการทีHขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ช้
งบการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหลา่นีY 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ี ขา้พเจา้ไดใ้ชด้ลุยพนิิจและการสงัเกตและสงสยัเยีHยงผูป้ระกอบวชิาชพี
ตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

• ระบุและประเมนิความเสีHยงจากการแสดงขอ้มลูทีHขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงนิ ไมว่า่จะเกดิจากการทจุรติ
หรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพืHอตอบสนองต่อความเสีHยงเหลา่นั Yน และไดห้ลกัฐานการ
สอบบญัชทีีHเพยีงพอและเหมาะสมเพืHอเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีHยงทีHไมพ่บขอ้มลูทีHขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัซึHงเป็นผลมาจากการทจุรติจะสงูกวา่ความเสีHยงทีHเกดิจากขอ้ผดิพลาด เนืHองจากการทจุรติ
อาจเกีHยวกบัการสมรูร้ว่มคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั Yงใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูทีHไมต่รงตาม
ขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีHเกีHยวขอ้งกบัการตรวจสอบ  เพืHอออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีHเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไมใ่ชเ่พืHอวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคมุภายในของบรษิทัฯ 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีHผูบ้รหิารใช ้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผย
ขอ้มลูทีHเกีHยวขอ้งซึHงจดัทาํขึYนโดยผูบ้รหิาร 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต (ต่อ) - 4 - 
 
ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  (ต่อ) 

• สรุปเกีHยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีาํหรบัการดาํเนินงานต่อเนืHองของผูบ้รหิารและจากหลกัฐานการสอบ
บญัชทีีHไดร้บั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีHมสีาระสาํคญัทีHเกีHยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีHอาจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยั
อยา่งมนียัสาํคญัต่อความสามารถของบรษิทัในการดาํเนินงานต่อเนืHองหรอืไม ่ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรปุวา่มคีวามไมแ่น่นอนทีH
มสีาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกลา่วไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิ
ทีHเกีHยวขอ้ง หรอืถา้การเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวไมเ่พยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลีHยนแปลงไป ขอ้สรปุของขา้พเจา้ขึYนอยู่
กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีHไดร้บัจนถงึวนัทีHในรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้รษิทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนืHอง 

• ประเมนิการนําเสนอโครงสรา้งและเนืYอหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูวา่งบการเงนิแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรปูแบบทีHทาํใหม้กีารนําเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามทีHควรหรอืไม ่

 
ขา้พเจา้ไดส้ืHอสารกบัผูม้หีน้าทีHในการกาํกบัดแูลในเรืHองต่างๆ ทีHสาํคญั ซึHงรวมถงึขอบเขตและชว่งเวลาของการตรวจสอบตามทีHได้
วางแผนไว ้ ประเดน็ทีHมนียัสาํคญัทีHพบจากการตรวจสอบ รวมถงึขอ้บกพรอ่งทีHมนียัสาํคญัในระบบการควบคมุภายในหากขา้พเจา้
ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรบัรองแก่ผูม้หีน้าทีHในการกาํกบัดแูลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีHเกีHยวขอ้งกบัความเป็น
อสิระและไดส้ืHอสารกบัผูม้หีน้าทีHในการกาํกบัดแูลเกีHยวกบัความสมัพนัธท์ั Yงหมด ตลอดจนเรืHองอืHนซึHงขา้พเจา้เชืHอว่ามเีหตุผลทีH
บุคคลภายนอกอาจพจิารณาวา่กระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้ และมาตรการทีHขา้พเจา้ใชเ้พืHอป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาด
ความเป็นอสิระ 

จากเรืHองทีHสืHอสารกบัผูม้หีน้าทีHในการกาํกบัดแูล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรืHองต่างๆ ทีHมนียัสาํคญัมากทีHสดุในการตรวจสอบงบการเงนิ
ในงวดปัจจบุนัและกาํหนดเป็นเรืHองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรืHองเหลา่นีYในรายงานของผูส้อบบญัชเีวน้แต่กฎหมาย
หรอืขอ้บงัคบัไมใ่หเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีHยวกบัเรืHองดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีHยากทีHจะเกดิขึYน ขา้พเจา้พจิารณาว่าไมค่วร
สืHอสารเรืHองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่ จะมผีลกระทบ
ในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสืHอสารดงักลา่ว 
ผูส้อบบญัชทีีHรบัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการนําเสนอรายงานฉบบันีY คอื นางสาวชวนา ววิฒัน์พนชาต ิ
 

 
 
( นางสาวชวนา  ววิฒัน์พนชาต ิ) 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4712 
 
บรษิทั สาํนกังานปีตเิสว ีจาํกดั 
8/4  ชั Yน 1, 3  ซอยวภิาวดรีงัสติ 44 
เขตจตุจกัร  กรงุเทพมหานคร 
 
วนัทีH 27 กุมภาพนัธ ์2565 
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ùïĀðĊùãĆ éă�2564 éă�2563
øĂçåñÿìðĖ

øĂçåñÿìðĖùïĆçĊõăðç

ĊÕĂçøâċóþñĀðÏĀñĊåăðèĊåĒĀĊÕĂçøâ 6 19,095,699.54     16,270,272.32     

óćÏùçăļÏĀñÒēĀċóþóćÏùçăļùïĆçĊõăðçûąĻç�- øĆåæĂ 5.2 ċóþ�7 37,688,344.16     21,830,215.50     

øĂçÒēĀÒÕĊùóąû 8 8,316,728.96      7,410,163.77      

øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçùïĆçĊõăðçûąĻç 9 61,599,713.71     65,290,673.35     

øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçĎïĒùïĆçĊõăðçûąĻç�- øĒõçåăĻäĄÕÏėĀùçâØėĀñþîĀðčçùçĄĻÕéă 5,000,000.00      -                   

øĂçåñÿìðĖùïĆçĊõăðçûąĻç 1,060,836.40      228,045.25         

ñõïøĂçåñÿìðĖùïĆçĊõăðç 132,761,322.77   111,029,370.19   

øĂçåñÿìðĖĎïĒùïĆçĊõăðç

øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçĎïĒùïĆçĊõăðçûąĻç�- øĆåæĂ 10 20,000,000.00     25,000,000.00     

åăĻâĂç�ûĀÒĀñċóþûĆéÏñáĖ�- øĆåæĂ 11 342,693,027.72   367,026,003.92   

øĂçåñÿìðĖøĂåæĂÏĀñčØē�- øĆåæĂ 12.1 11,254,635.35     13,040,772.62     

øĂçåñÿìðĖĎïĒïăãÿõãç�- øĆåæĂ 13 3,365,910.67      3,892,883.21      

øĂçåñÿìðĖîĀ÷ăĊÕĂçĎâēñûÏĀñãÿâèÿÛØă�- øĆåæĂ 14 5,976,430.88      5,361,059.84      

øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçĎïĒùïĆçĊõăðçåăĻĎïĒčØĒĊÕĂçøâåăĻĊéđçùóÿÏéñþÏÿç 15 5,020,000.00      5,020,000.00      

øĂçåñÿìðĖĎïĒùïĆçĊõăðçûąĻç 3,880,120.39      3,528,879.81      

ñõïøĂçåñÿìðĖĎïĒùïĆçĊõăðç 392,190,125.01   422,869,599.40   

ñõïøĂçåñÿìðĖ 524,951,447.78   533,898,969.59   

ùïĀðĊùãĆéñþÏûèÕèÏĀñĊÕĂçĊéđçøĒõçùçĄĻÕÐûÕÕèÏĀñĊÕĂççăļ

ùçēĀ�1 ÖĀÏ�52

èñĂ÷ÿå�õ ÿàçĀÏĀñċìåðĖ�ÖėĀÏÿâ�(ïùĀØç)

ÕèċøâÕÞĀçþÏĀñĊÕĂç

á�õÿçåăĻ�31 æÿçõĀÒï�2564

ùçĒõð�: èĀå

��
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ùïĀðĊùãĆ éă�2564 éă�2563

ùçăļøĂçùïĆçĊõăðç

ĊÕĂçĊèĂÏĊÏĂçèÿÛØăċóþĊÕĂçÏćēðąïñþðþøÿ ļçÖĀÏøäĀèÿçÏĀñĊÕĂç 16 13,012,916.33     10,000,000.00     

ĊÖēĀùçăļÏĀñÒēĀċóþĊÖēĀùçăļùïĆçĊõăðçûąĻç 5.2 ċóþ�17 38,457,380.46     42,387,081.33     

øĒõçÐûÕùçăļøĂçñþðþðĀõåăĻäĄÕÏėĀùçâØėĀñþîĀðčçùçĄĻÕéă

ĊÕĂçÏćēðąïñþðþðĀõÖĀÏøäĀèÿçÏĀñĊÕĂç 18 26,774,677.02     35,240,000.00     

ùçăļøĂçãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀ 5.2 ċóþ�12.2 1,612,758.13      1,531,345.96      

éñþïĀáÏĀñùçăļøĂçùïĆçĊõăðçøėĀùñÿèêóéñþČðØçĖìçÿÏÕĀç 19 12,703,615.00     12,250,000.00     

ĊÕĂçéÿçêóÒēĀÕÖĒĀð 229,861.95         229,861.95         

ĊÕĂçñÿèóĒõÕùçēĀÒĒĀÖûÕõÿÒÙăçåĀÕĊóąûÏČÒõĂâ�19 17,981,550.00     -                   

ùçăļøĂçùïĆçĊõăðçûąĻç 382,493.31         335,336.45         

ñõïùçăļøĂçùïĆçĊõăðç 111,155,252.20   101,973,625.69   

ùçăļøĂçĎïĒùïĆçĊõăðç

ĊÕĂçÏćēðąïñþðþðĀõÖĀÏøäĀèÿçÏĀñĊÕĂç�- øĆåæĂ 18 19,325,000.00     45,565,000.00     

ùçăļøĂçãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀ�- øĆåæĂ 5.2 ċóþ�12.2 10,251,909.10     11,891,418.17     

éñþïĀáÏĀñùçăļøĂçĎïĒùïĆçĊõăðçøėĀùñÿèêóéñþČðØçĖìçÿÏÕĀç� - øĆåæĂ 19 15,549,076.00     14,463,981.00     

ñõïùçăļøĂçĎïĒùïĆçĊõăðç 45,125,985.10     71,920,399.17     

ñõïùçăļøĂç 156,281,237.30   173,894,024.86   

ùïĀðĊùãĆéñþÏûèÕèÏĀñĊÕĂçĊéđçøĒõçùçĄĻÕÐûÕÕèÏĀñĊÕĂççăļ

 

ùçēĀ�2 ÖĀÏ�52

á�õÿçåăĻ�31 æÿçõĀÒï�2564

ÕèċøâÕÞĀçþÏĀñĊÕĂç�(ãĒû)

ùçăļøĂçċóþøĒõçÐûÕêćēäąûùĆēç

ùçĒõð�: èĀå

èñĂ÷ÿå�õ ÿàçĀÏĀñċìåðĖ�ÖėĀÏÿâ�(ïùĀØç)
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ùïĀðĊùãĆ éă�2564 éă�2563

øĒõçÐûÕêćēäąûùĆēç

åĆçĊñąûçùĆēç

åĆçÖâåþĊèăðç

ùĆēçøĀïÿÛ�10,000,000 ùĆēç�ïćóÒĒĀùĆēçóþ�10.- èĀå 100,000,000.00   100,000,000.00   

åĆçåăĻûûÏċóþØėĀñþċóēõ

ùĆēçøĀïÿÛ�10,000,000 ùĆēç�ïćóÒĒĀùĆēçóþ�10.- èĀå 100,000,000.00   100,000,000.00   

øĒõçĊÏĂçïćóÒĒĀùĆēç 62,500,000.00     62,500,000.00     

ÏėĀĎñøþøï

Öÿâøññċóēõ�- øėĀñûÕãĀïÏÜùïĀð 20 10,000,000.00     10,000,000.00     
ðÿÕĎïĒĎâēÖÿâøññ 196,170,210.48   187,418,224.73   

ûÕÒĖéñþÏûèûąĻçÐûÕøĒõçÐûÕêćēäąûùĆēç 14.2 -                   86,720.00          
ñõïøĒõçÐûÕêćēäąûùĆēç 368,670,210.48   360,004,944.73   

ñõïùçăļøĂçċóþøĒõçÐûÕêćēäąûùĆēç 524,951,447.78   533,898,969.59   

ùïĀðĊùãĆéñþÏûèÕèÏĀñĊÕĂçĊéđçøĒõçùçĄĻÕÐûÕÕèÏĀñĊÕĂççăļ

ùçēĀ�3 ÖĀÏ�52

èñĂ÷ÿå�õ ÿàçĀÏĀñċìåðĖ�ÖėĀÏÿâ�(ïùĀØç)

ÕèċøâÕÞĀçþÏĀñĊÕĂç�(ãĒû)

á�õÿçåăĻ�31 æÿçõĀÒï�2564

ùçăļøĂçċóþøĒõçÐûÕêćēäąûùĆēç  (ãĒû)

ùçĒõð�: èĀå
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øėĀùñÿèéă �øĂļçøĆâõÿçåăĻ��31 æÿçõĀÒï�2564

ùïĀðĊùãĆ éă�2564 éă�2563
ñĀðĎâē

ñĀðĎâēÖĀÏÏĂÖÏĀñČñÕìðĀèĀó 5.1 327,650,349.65   305,909,727.93   

ñĀðĎâēûąĻç 5.1 5,575,504.28      6,734,338.17      

ñõïñĀðĎâē 333,225,853.93   312,644,066.10   

ãēçåĆçċóþÒĒĀčØēÖĒĀð

ãēçåĆçÏĂÖÏĀñČñÕìðĀèĀó 5.1 256,970,561.49   239,812,841.00   

ÒĒĀčØēÖĒĀðčçÏĀñèñĂùĀñ 5.1 62,389,602.19     67,134,949.15     

ñõïãēçåĆçċóþÒĒĀčØēÖĒĀð 319,360,163.68   306,947,790.15   

ÏėĀĎñÖĀÏÏĂÖÏññïâėĀĊçĂçÕĀç 13,865,690.25     5,696,275.95      

ãēçåĆçåĀÕÏĀñĊÕĂç 5.1 (3,523,149.31)     (3,908,579.37)     
ÏėĀĎñÏĒûçîĀ÷ăĊÕĂçĎâē 10,342,540.94     1,787,696.58      

ÒĒĀčØēÖĒĀðîĀ÷ăĊÕĂçĎâē 14.2 (1,590,555.19)     (152,137.40)        
ÏėĀĎñøĆåæĂøėĀùñÿèéă 8,751,985.75      1,635,559.18      

ÏėĀĎñ�(ÐĀâåĆç) ĊèđâĊøñđÖûąĻç

ñĀðÏĀñåăĻÖþäćÏèÿçåĄÏčçøĒõçÐûÕÏėĀĎñùñąûÐĀâåĆçčçîĀðùóÿÕ�:

êóÏėĀĎñ�(ÐĀâåĆç) ÖĀÏÏĀñõÿâïćóÒĒĀ

øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçùïĆçĊõăðçûąĻç�- øĆåæĂÖĀÏîĀ÷ăĊÕĂçĎâē 14.2 (86,720.00)         86,720.00          

êóÏėĀĎñ�(ÐĀâåĆç) ÖĀÏÏĀñõÿâïćóÒĒĀčùïĒÐûÕ

êóéñþČðØçĖìçÿÏÕĀçåăĻÏėĀùçâĎõē�- øĆåæĂÖĀÏîĀ÷ăĊÕĂçĎâē 14.2 ċóþ�19 -                       5,813,311.20      

ÏėĀĎñ�(ÐĀâåĆç) ĊèđâĊøñđÖñõïøėĀùñÿèéă 8,665,265.75      7,535,590.38      

ÏėĀĎñãĒûùĆēçÐÿ ļçìąļçÞĀç��(èĀå�: ùĆēç) 23 0.88 0.16 

ùïĀðĊùãĆéñþÏûèÕèÏĀñĊÕĂçĊéđçøĒõçùçĄĻÕÐûÕÕèÏĀñĊÕĂççăļ

ùçēĀ�4 ÖĀÏ�52

èñĂ÷ÿå�õ ÿàçĀÏĀñċìåðĖ�ÖėĀÏÿâ�(ïùĀØç)

ÕèÏėĀĎñÐĀâåĆçĊèđâĊøñđÖ

ùçĒõð�: èĀå
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ø
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ñÿèéă�ø Ăļç
øĆâ

õÿçåăĻ��31 æ
ÿçõĀÒ

ï
�2564

åĆçĊñąûçùĆēç
øĒõçĊÏĂçïćóÒĒĀùĆēç

ûÕÒĖéñþÏûèûąĻçÐûÕ
ñõï

å
ăĻûûÏċóþ

Öÿâøññċóēõ
ðÿÕĎïĒĎâēÖÿâøññ

øĒõçÐûÕêćēäąûùĆēç
øĒõçÐûÕêćēäąûùĆēç

ØėĀñþċóēõ
øėĀñûÕãĀïÏÜùïĀð

êóÏėĀĎñ�(ÐĀâåĆç) ÖĀÏ
ÏĀñõÿâïćóÒĒĀøĂçåñÿìðĖ

ùïĀðĊùãĆ
åĀÕÏĀñĊÕĂçùïĆçĊõăðçûąĻç

ðûâÒÕĊùóąû�á
�õÿçå

ăĻ�1 ïÏñĀÒï�2563
100,000,000.00

   
62,500,000.00

     
10,000,000.00

      
181,969,354.35

     
-

                          
354,469,354.35

      
ĊÕĂçéÿçêóÖĒĀð

21
-

                   
-

                   
-

                     
(2,000,000.00)

       
-

                          
(2,000,000.00)

         
ÏėĀĎñ�(ÐĀâåĆç) Ċè

đâĊøñđÖñõïøėĀùñÿèéă

ÏėĀĎñøĆåæĂøėĀùñÿèéă
-

                   
-

                   
-

                     
1,635,559.18

        
-

                          
1,635,559.18

          
ÏėĀĎñ�(ÐĀâåĆç) Ċè

đâĊøñđÖûąĻç

ÏėĀĎñå
ăĻðÿÕĎïĒĊÏĂâÐĄļçÖĀÏÏĀñĊéóăĻðçċéóÕïćóÒĒĀÐûÕ

øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçùïĆçĊõăðçûąĻç
14.2

-
                   

-
                   

-
                     

-
                     

86,720.00
                 

86,720.00
              

êóÏėĀĎñÖĀÏÏĀñõÿâïćóÒĒĀčùïĒÐûÕ

êóéñþČðØçĖì
çÿÏÕĀçå

ăĻÏėĀùçâĎõē
14.2 ċóþ�19

-
                   

-
                   

-
                     

5,813,311.20
        

-
                          

5,813,311.20
          

ðûâÒÕĊùóąû�á
�õÿçå

ăĻ�31 æÿçõĀÒï�2563
100,000,000.00

   
62,500,000.00

     
10,000,000.00

      
187,418,224.73

     
86,720.00

                 
360,004,944.73

      

ðûâÒÕĊùóąû�á
�õÿçå

ăĻ�1 ïÏñĀÒï�2564
100,000,000.00

   
62,500,000.00

     
10,000,000.00

      
187,418,224.73

     
86,720.00

                 
360,004,944.73

      
ÏėĀĎñ�(ÐĀâåĆç) Ċè

đâĊøñđÖñõïøėĀùñÿèéă

ÏėĀĎñøĆåæĂøėĀùñÿèéă
-

                   
-

                   
-

                     
8,751,985.75

        
-

                          
8,751,985.75

          
ÏėĀĎñ�(ÐĀâåĆç) Ċè

đâĊøñđÖûąĻç

ÏėĀĎñå
ăĻðÿÕĎïĒĊÏĂâÐĄļçÖĀÏÏĀñĊéóăĻðçċéóÕïćóÒĒĀÐûÕ

øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçùïĆçĊõăðçûąĻç
14.2

-
                   

-
                   

-
                     

-
                     

(86,720.00)
                

(86,720.00)
             

ðûâÒÕĊùóąû�á
�õÿçå

ăĻ�31 æÿçõĀÒï�2564
100,000,000.00

   
62,500,000.00

     
10,000,000.00

      
196,170,210.48

     
-

                          
368,670,210.48

      

ùïĀðĊùãĆéñþÏûèÕèÏĀñĊÕĂçĊéđçøĒõçùçĄĻÕÐûÕÕèÏĀñĊÕĂççăļ
ùçēĀ�5 ÖĀÏ�52

ÏėĀĎñøþøï

ùçĒõð�: èĀå
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èñĂ÷ÿå�õ ÿàçĀÏĀñċìåðĖ�ÖėĀÏÿâ�(ïùĀØç)
ÕèÏñþċøĊÕĂçøâ

øėĀùñÿèéă �øĂļçøĆâõÿçåăĻ��31 æÿçõĀÒï�2564

ùçĒõð�: èĀå
ùïĀðĊùãĆ éă�2564 éă�2563

ÏñþċøĊÕĂçøâÖĀÏÏĂÖÏññïâėĀĊçĂçÕĀç

ÏėĀĎñÏĒûçîĀ÷ăĊÕĂçĎâē 10,342,540.94     1,787,696.58      
ñĀðÏĀñéñÿèÏñþåèÏėĀĎñ�(ÐĀâåĆç) øĆåæĂ

ĊéđçĊÕĂçøâñÿè�(ÖĒĀð) ÖĀÏÏĂÖÏññïâėĀĊçĂçÕĀç
ÒĒĀĊøąĻûïñĀÒĀċóþÒĒĀčØēÖĒĀðãÿâÖĒĀð 32,090,315.43     34,102,677.14     
êóÐĀâåĆçâēĀçĊÒñâĂãåăĻĊÏĂâÐĄļçċóēõ�- ùçăļøćÛ 7 1,051,264.00      8,266,322.94      
êóÐĀâåĆçâēĀçĊÒñâĂãåăĻÒĀâõĒĀÖþĊÏĂâÐĄļç 7 130,347.45         -                   
ÏóÿèñĀðÏĀñêóÐĀâåĆçâēĀçĊÒñâĂãåăĻÒĀâõĒĀÖþĊÏĂâÐĄļç 7 (1,039,791.29)     (10,655,382.78)    
ÒĒĀčØēÖĒĀðêóéñþČðØçĖìçÿÏÕĀçùóÿÕûûÏÖĀÏÕĀç 19 1,538,710.00      2,033,621.00      
ÏėĀĎñÖĀÏÏĀñéñÿèïćóÒĒĀðĆãĂæññïøĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçùïĆçĊõăðçûąĻç 9 (302,790.36)        (182,273.35)        
ÏėĀĎñÖĀÏÏĀñõÿâïćóÒĒĀčùïĒÐûÕøĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçùïĆçĊõăðçûąĻç 9 (114,650.00)        -                   
ÏėĀĎñÖĀÏÏĀñÖėĀùçĒĀðåñÿìðĖøĂç 11 (49,999.00)         (202,489.50)        
ÐĀâåĆçÖĀÏÏĀñãÿâÖėĀùçĒĀðåñÿìðĖøĂç 11 7,013.42            -                   
ÏėĀĎñÖĀÏÏĀñÖėĀùçĒĀðøĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçùïĆçĊõăðçûąĻç -                   (44,075.13)         
ČûçĊÕĂçñÿèóĒõÕùçēĀÒĒĀÖûÕõÿÒÙăçåĀÕĊóąûÏČÒõĂâ�19 ñûãÿâèÿÛØăĊéđçñĀðĎâē (22,931,246.00)    -                   
éñÿèéñĆÕøĂçåñÿìðĖĊéđçÒĒĀčØēÖĒĀð 922.00              240,150.23         
éñÿèéñĆÕĊÖēĀùçăļĊéđçñĀðĎâē (207,703.11)        (2,038,372.41)     
éñÿèéñĆÕÖĀÏÏĀñóâÒĒĀĊØĒĀ 12.2 -                   (96,866.41)         
âûÏĊèăļðñ ÿè (411,002.79)        (237,390.41)        
ãēçåĆçåĀÕÏĀñĊÕĂç 3,523,149.31      3,908,579.37      
ÏėĀĎñÖĀÏÏĀñâėĀĊçĂçÕĀçÏĒûçÏĀñĊéóăĻðçċéóÕčçøĂçåñÿìðĖċóþùçăļøĂçâėĀĊçĂçÕĀç 23,627,080.00     36,882,197.27     
øĂçåñÿìðĖâėĀĊçĂçÕĀçóâóÕ�(ĊìĂĻïÐĄļç):-

óćÏùçăļÏĀñÒēĀċóþóćÏùçăļùïĆçĊõăðçûąĻç (16,008,925.62)    9,489,079.59      
øĂçÒēĀÒÕĊùóąû (906,565.19)        (1,321,790.43)     
øĂçåñÿìðĖùïĆçĊõăðçûąĻç (832,791.15)        673,721.17         
øĂçåñÿìðĖĎïĒùïĆçĊõăðçûąĻç (159,423.79)        (145,684.57)        

ùçăļøĂçâėĀĊçĂçÕĀçĊìĂĻïÐĄļç�(óâóÕ):-
ĊÖēĀùçăļÏĀñÒēĀċóþĊÖēĀùçăļùïĆçĊõăðçûąĻç (4,157,408.27)     2,683,386.14      
êóéñþČðØçĖìçÿÏÕĀçÖĒĀðÖñĂÕñþùõĒĀÕéă 19 -                   (504,667.00)        
ĊÕĂçñÿèóĒõÕùçēĀÒĒĀÖûÕõÿÒÙăçåĀÕĊóąûÏČÒõĂâ�19 40,912,796.00     -                   
ùçăļøĂçùïĆçĊõăðçûąĻç 47,156.86          (22,666.28)         

ĊÕĂçøâĎâēïĀÖĀÏ�(čØēĎéčç) ÏĂÖÏññïâėĀĊçĂçÕĀç 42,521,918.84     47,733,575.89     
ÖĒĀðâûÏĊèăļð (3,529,862.05)     (3,904,578.90)     
ÖĒĀðîĀ÷ăĊÕĂçĎâēçĂãĂèĆÒÒó (2,376,063.02)     (4,384,635.77)     
ĊÕĂçøâøĆåæĂĎâēïĀÖĀÏ�(čØēĎéčç) ÏĂÖÏññïâėĀĊçĂçÕĀç 36,615,993.77     39,444,361.22     

ùïĀðĊùãĆéñþÏûèÕèÏĀñĊÕĂçĊéđçøĒõçùçĄĻÕÐûÕÕèÏĀñĊÕĂççăļ ùçēĀ�6 ÖĀÏ�52

11 ċóþ�12 ċóþ�13
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èñĂ÷ÿå�õ ÿàçĀÏĀñċìåðĖ�ÖėĀÏÿâ�(ïùĀØç)
ÕèÏñþċøĊÕĂçøâ�(ãĒû)
øėĀùñÿèéă �øĂļçøĆâõÿçåăĻ��31 æÿçõĀÒï�2564

ùçĒõð�: èĀå
ùïĀðĊùãĆ éă�2564 éă�2563

ÏñþċøĊÕĂçøâÖĀÏÏĂÖÏññïóÕåĆç

ĊÕĂçëĀÏæçĀÒĀñéñþĊîåëĀÏéñþÖėĀóâóÕ� (ĊìĂĻïÐĄļç) 15,000,000.00     (5,000,000.00)     
ĊÕĂçøâñÿèÖĀÏÏĀñÖėĀùçĒĀðĊÕĂçóÕåĆçčçãñĀøĀñùçăļåăĻõ ÿâïćóÒĒĀðĆãĂæññï 9 -                   15,074,119.91     
ĊÕĂçøâÖĒĀðÙąļûĊÕĂçóÕåĆçčçãñĀøĀñùçăļåăĻõ ÿâïćóÒĒĀðĆãĂæññï 9 (11,000,000.00)    (50,000,000.00)    
ĊÕĂçøâÖĒĀðÙąļûøĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçĎïĒùïĆçĊõăðçûąĻç 10 -                   (20,000,000.00)    
ĊÕĂçøâñÿèÖĀÏÏĀñÖėĀùçĒĀðøĂçåñÿìðĖäĀõñ 11 50,000.00          727,395.54         
ÙąļûøĂçåñÿìðĖäĀõñ 11 (4,668,570.59)     (11,184,131.81)    
ÙąļûøĂçåñÿìðĖĎïĒïăãÿõãç 13 (340,550.00)        -                   
âûÏĊèăļðñ ÿè 419,057.59         241,356.16         
ĊÕĂçøâøĆåæĂĎâēïĀÖĀÏ�(čØēĎéčç) ÏĂÖÏññïóÕåĆç (540,063.00)        (70,141,260.20)    

ÏñþċøĊÕĂçøâÖĀÏÏĂÖÏññïÖÿâùĀĊÕĂç

ĊÕĂçĊèĂÏĊÏĂçèÿÛØăċóþĊÕĂçÏćēðąïñþðþøÿ ļçÖĀÏøäĀèÿçÏĀñĊÕĂçĊìĂĻïÐĄļç� (óâóÕ) 3,012,916.33      7,336,273.87      
ñÿèĊÕĂçÏćēðąïñþðþðĀõÖĀÏøäĀèÿçÏĀñĊÕĂç 18 -                   40,000,000.00     
ØėĀñþÒąçĊÕĂçÏćēðąïñþðþðĀõÖĀÏøäĀèÿçÏĀñĊÕĂç 18 (34,705,322.98)    (10,740,000.00)    
ØėĀñþÒąçùçăļøĂçãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀ 12.2 (1,558,096.90)     (2,517,349.85)     
ÖĒĀðĊÕĂçéÿçêó 21 -                   (1,991,437.40)     
ĊÕĂçøâøĆåæĂĎâēïĀÖĀÏ�(čØēĎéčç) ÏĂÖÏññïÖÿâùĀĊÕĂç (33,250,503.55)    32,087,486.62     

ĊÕĂçøâċóþñĀðÏĀñĊåăðèĊåĒĀĊÕĂçøâĊìĂĻïÐĄļç�(óâóÕ) - øĆåæĂ 2,825,427.22      1,390,587.64      
ĊÕĂçøâċóþñĀðÏĀñĊåăðèĊåĒĀĊÕĂçøâãēçéă 16,270,272.32     14,879,684.68     
ĊÕĂçøâċóþñĀðÏĀñĊåăðèĊåĒĀĊÕĂçøâéóĀðéă 19,095,699.54     16,270,272.32     

ÏĀñĊéĂ âĊêðÐēûïćóĊÏăĻðõÏÿèÏñþċøĊÕĂçøâĊìĂĻïĊãĂï

1. ñĀðÏĀñåăĻĎïĒčØĒĊÕĂçøâ

ÙąļûøĂçåñÿìðĖäĀõñČâðÏĀñÏĒûùçăļ 11 442,123.25         2,212,764.00      
ĊÕĂçéÿçêóÒēĀÕÖĒĀð 229,861.95         229,861.95         
ÏėĀĎñåăĻð ÿÕĎïĒĊÏĂâÐĄļçÖĀÏÏĀñĊéóăĻðçċéóÕïćóÒĒĀÐûÕ

øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçùïĆçĊõăðçûąĻç 9 -                   108,409.00         
øĂçåñÿìðĖøĂåæĂÏĀñčØēċóþùçăļøĂçãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀĊìĂĻïÐĄļç

ÖĀÏøÿÛÛĀĊØĒĀ 12 -                   5,031,048.04      

2. ÖėĀçõçĊÕĂçåăĻð ÿÕĎïĒĎâēĊèĂÏčØēÐûÕøĂçĊØąĻûåăĻûĀÖçėĀïĀčØē

ĊìąĻûÏĂÖÏññïâėĀĊçĂçÕĀçčçûçĀÒã 16,001,613.67     20,000,000.00     

ùïĀðĊùãĆéñþÏûèÕèÏĀñĊÕĂçĊéđçøĒõçùçĄĻÕÐûÕÕèÏĀñĊÕĂççăļ

ùçēĀ�7 ÖĀÏ�5271
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èñĂ÷ÿå�õÿàçĀÏĀñċìåðĖ�ÖėĀÏÿâ��ïùĀØç�  
ùïĀðĊùãĆéñþÏûèÕèÏĀñĊÕĂç 
øėĀùñÿèéă �øĂļçøĆâõÿçåăĻ�31 æÿçõĀÒï�256� 
 
1. Ðēûïćóåÿ ĻõĎé 

1.1 èñĂ÷ÿåý� ÖâåþĊèăðçĊéđççĂãĂèĆÒÒóãĀïéñþïõóÏÜùïĀðċìĒÕċóþìĀáĂØðĖ� ĊïąĻûõÿçåăĻ 15� ïăçĀÒï 2528 ċóþèñĂ÷ÿåý������

ÖâåþĊèăðçÏÿèãóĀâùóÿÏåñÿìðĖċùĒÕéñþĊåöĎåð�ĊïąĻûõÿçåăĻ�23�øĂÕùĀÒï�2539 èñĂ÷ÿåý�ïăøėĀçÿÏÕĀçčùÛĒãÿ ļÕûðćĒåăĻ 70/7-8 

äççöĆîÏĂÖÖññðĀ ãėĀèóùïĀÏċÐēÕ ûėĀĊîûĊïąûÕûĆâñæĀçă ÖÿÕùõÿâûĆâñæĀçă èñĂ÷ÿåý âėĀĊçĂçæĆñÏĂÖùóÿÏéñþĊîå

ČñÕìðĀèĀóîĀðčãēØąĻû ĬČñÕìðĀèĀóçûñĖåûăøĊåûñĖç�õÿàçĀĭ 

1.2 ÏĀñċìñĒñþèĀâÐûÕČñÒãĂâĊØąļûĎõñÿøČÒČñçĀ�2019 �COVID-19� 

øäĀçÏĀñáĖÏĀñċìñĒñþèĀâÐûÕČñÒãĂâĊØąļûĎõñÿøČÒČñçĀ 2019� čçéñþĊåöĎåðċóþéñþĊåöûąĻçĐ� åăĻéÿÖÖĆèÿçĎâēÐðĀðõÕ

ÏõēĀÕÐĄļçûðĒĀÕãĒûĊçąĻûÕ� øĒÕêóčùēĊÏĂâÏĀñØþóûãÿõÐûÕĊöñ÷ÞÏĂÖ� ċóþïăêóÏñþåèãĒûæĆñÏĂÖċóþûĆãøĀùÏññïøĒõçčùÛĒ�

øäĀçÏĀñáĖâÿÕÏóĒĀõçėĀïĀÙĄĻÕÒõĀïĎïĒċçĒçûçċóþêóÏñþåèãĒûøîĀìċõâóēûïÐûÕÏĀñâėĀĊçĂçæĆñÏĂÖ� ëĒ ĀðèñĂùĀñÐûÕ

èñĂ÷ÿåý� ĎâēĊëēĀãĂâãĀïÒõĀïÒąèùçēĀÐûÕøäĀçÏĀñáĖâÿÕÏóĒĀõċóþéñþĊïĂçêóÏñþåèãĒûÏĀñâėĀĊçĂçÕĀçûðĒĀÕãĒûĊçąĻûÕ� åÿ ļÕçăļ�

ëĒ ĀðèñĂùĀñÖėĀĊéđçãēûÕĎâēčØēéñþïĀáÏĀñċóþâĆóðìĂçĂÖčçéñþĊâđçãĒĀÕ�Đ�ĊïąĻûøäĀçÏĀñáĖïăÏĀñĊéóăĻðçċéóÕ 

 

2. ĊÏáßĖÏĀñÖÿâåėĀÕèÏĀñĊÕĂç 

ÕèÏĀñĊÕĂççăļ� ÖÿâåėĀÐĄļçãĀïÏÜùïĀðĊéđçîĀ÷ĀĎåð� ÕèÏĀñĊÕĂç×èÿèîĀ÷ĀûÿÕÏò÷ĎâēÖÿâåėĀÐĄļçĊìąĻûÒõĀïøþâõÏÐûÕêćēûĒĀç

ÕèÏĀñĊÕĂçåăĻĎïĒÒĆēçĊÒðÏÿèîĀ÷ĀĎåð  

ÕèÏĀñĊÕĂççăļ� ĎâēÖÿâåėĀÐĄļçãĀïïĀãñÞĀçÏĀññĀðÕĀçåĀÕÏĀñĊÕĂçÐûÕéñþĊåöĎåðîĀðčãēìñþñĀØèÿÛÛÿãĂÏĀñèÿÛØă�

ì.ö. 2543 ÙĄĻÕùïĀðÒõĀïäĄÕ�ïĀãñÞĀçÏĀñèÿÛØăåăĻûûÏîĀðčãēìñþñĀØèÿÛÛÿãĂõĂØĀØăìèÿÛØă�ì�ö��2547�ñõïäĄÕÏĀñãăÒõĀï

ċóþċçõéÝĂèÿãĂåĀÕÏĀñèÿÛØăåăĻéñþÏĀöčØēČâðøîĀõĂØĀØăìèÿÛØă� ċóþãĀïÐēûèÿÕÒÿèÐûÕãóĀâùóÿÏåñÿìðĖċùĒÕéñþĊåöĎåð���

óÕõÿçåăĻ�2 ãĆóĀÒï�2560 ĊñąĻûÕ�ÏĀñÖÿâåėĀċóþøĒÕÕèÏĀñĊÕĂçċóþñĀðÏĀñĊÏăĻðõÏÿèÞĀçþÏĀñĊÕĂçċóþêóÏĀñâėĀĊçĂçÕĀçÐûÕ

èñĂ÷ÿåÖâåþĊèăðç�ì�ö��2560 ċóþãĀïÐēûÏėĀùçâÐûÕÒáþÏññïÏĀñÏėĀÏÿèùóÿÏåñÿìðĖċóþãóĀâùóÿÏåñÿìðĖõĒĀâēõðÏĀñ

ÖÿâåėĀċóþçėĀĊøçûñĀðÕĀçåĀÕÏĀñĊÕĂç�îĀðčãēìñþñĀØèÿÛÛÿãĂùóÿÏåñÿìðĖċóþãóĀâùóÿÏåñÿìðĖ�ì�ö��2535 

ÕèÏĀñĊÕĂççăļ��çėĀĊøçûãĀïĊÏáßĖåăĻÏėĀùçâčçïĀãñÞĀçÏĀñèÿÛØă�×èÿèåăĻ�1��éñÿèéñĆÕ�2563��ĊñąĻûÕ�ĬÏĀñçėĀĊøçûÕèÏĀñĊÕĂçĭ������

ċóþċøâÕñĀðÏĀñãĀïÐēûÏėĀùçâčçéñþÏĀöÏñïìÿàçĀæĆñÏĂÖÏĀñÒēĀ�ĊñąĻûÕ�ĬÏėĀùçâñĀðÏĀñðĒûåăĻãēûÕïăčçÕèÏĀñĊÕĂç��×èÿèåăĻ�3��

ì�ö��2562ĭ��óÕõÿçåăĻ�26�æÿçõĀÒï�2562��ûûÏãĀïÒõĀïčçìñþñĀØèÿÛÛÿãĂÏĀñèÿÛØă�ì�ö��2543�ÙĄĻÕïăêóčØēèÿÕÒÿèøėĀùñÿè

ÏĀñÖÿâåėĀÕèÏĀñĊÕĂçÐûÕèñĂ÷ÿåïùĀØçÖėĀÏÿâ��ãÿ ļÕċãĒñûèñþðþĊõóĀèÿÛØăåăĻĊñĂĻïčçùñąûùóÿÕõÿçåăĻ�1�ïÏñĀÒï�2563�ĊéđçãēçĎé 

ÕèÏĀñĊÕĂççăļ�ċøâÕùçĒõðĊÕĂçãñĀĊéđçĊÕĂçèĀå ÙĄĻÕĊéđçøÏĆóĊÕĂçåăĻčØēčçÏĀñâėĀĊçĂçÕĀçÐûÕèñĂ÷ÿåý ðÏĊõēçåăĻÖþñþèĆĊéđçûðĒĀÕûąĻç 
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3. ÏĀñéÝĂè ÿãĂãĀïïĀãñÞĀçÏĀññĀðÕĀçåĀÕÏĀñĊÕĂçčùïĒċóþċçõéÝĂè ÿãĂåĀÕÏĀñèÿÛØăåăĻûûÏČâðøîĀõĂØĀØăì 

èÿÛØăñþùõĒĀÕéă  

3.1 ÏĀñéÝĂèÿãĂãĀïïĀãñÞĀçÏĀññĀðÕĀçåĀÕÏĀñĊÕĂçčùïĒñþùõĒĀÕéă 

čçñþùõĒĀÕéăéÿÖÖĆèÿç� èñĂ÷ÿåý� ĎâēéÝĂèÿãĂãĀïÏñûèċçõÒĂâčçïĀãñÞĀçÏĀññĀðÕĀçåĀÕÏĀñĊÕĂç� ïĀãñÞĀçÏĀñèÿÛØă�

ïĀãñÞĀçÏĀññĀðÕĀçåĀÕÏĀñĊÕĂç� ÏĀñãăÒõĀïïĀãñÞĀçÏĀñèÿÛØă� ÏĀñãăÒõĀïïĀãñÞĀçÏĀññĀðÕĀçåĀÕÏĀñĊÕĂç� ċóþ�

ċçõéÝĂèÿãĂåĀÕÏĀñèÿÛØăåăĻéñÿèéñĆÕčùïĒ��×èÿèéñÿèéñĆÕ�2563) ċóþûûÏčùïĒ�ÖėĀçõçùóĀð×èÿè�ČâðøîĀõĂØĀØăìèÿÛØăý�

ÙĄĻÕïăêóèÿÕÒÿèčØēøėĀùñÿèÕèÏĀñĊÕĂçåăĻïăñûèñþðþĊõóĀèÿÛØăåăĻĊñĂĻïčçùñąûùóÿÕõÿçåăĻ�1 ïÏñĀÒï�2564 

ïĀãñÞĀçâÿÕÏóĒĀõÐēĀÕãēç� ĎâēñÿèÏĀñéñÿèéñĆÕùñąûÖÿâčùēïăÐĄļçĊìąĻûčùēïăĊçąļûùĀĊåĒĀĊåăðïÏÿèïĀãñÞĀçÏĀññĀðÕĀçåĀÕÏĀñĊÕĂç

ñþùõĒĀÕéñþĊåöČâðøĒõçčùÛĒĊéđçÏĀñéñÿèéñĆÕäēûðÒėĀċóþÒėĀöÿìåĖ� ÏĀñãăÒõĀï� ċóþÏĀñčùēċçõéÝĂèÿãĂåĀÕÏĀñèÿÛØă

ÏÿèêćēčØēïĀãñÞĀçċóþÏĀñûæĂèĀðčùēØÿâĊÖçĊÏăĻðõÏÿèÏĀñĊéĂâĊêðÐēûïćóčçùïĀðĊùãĆéñþÏûèÕèÏĀñĊÕĂç� ÏĀñçėĀïĀãñÞĀç

ÏĀññĀðÕĀçåĀÕÏĀñĊÕĂçâÿÕÏóĒĀõïĀäąûéÝĂèÿãĂçăļĎïĒïăêóÏñþåèûðĒĀÕĊéđçøĀñþøėĀÒÿÛãĒûÕèÏĀñĊÕĂçÐûÕèñĂ÷ÿåý� 

3.� ïĀãñÞĀçÏĀñèÿÛØăčùïĒåăĻûûÏčçñþùõĒĀÕéăċãĒðÿÕĎïĒïăêóèÿÕÒÿèčØē 

čçñþùõĒĀÕéăéÿÖÖĆèÿç�øîĀõĂØĀØăìèÿÛØăý�ĎâēéñþÏĀöčØēïĀãñÞĀçÏĀññĀðÕĀçåĀÕÏĀñĊÕĂç×èÿèéñÿèéñĆÕčùïĒ� �×èÿèéñÿèéñĆÕ�

2564��ċóþûûÏčùïĒ�ÖėĀçõçùóĀð×èÿè�ÙĄĻÕĎâēéñþÏĀöčçñĀØÏĂÖÖĀçĆĊèÏ÷Āċóēõ�ČâðÖþïăêóèÿÕÒÿèčØēøėĀùñÿèÕèÏĀñĊÕĂç

åăĻïăñûèñþðþĊõóĀèÿÛØăåăĻĊñĂĻïčçùñąûùóÿÕõÿçåăĻ�1�ïÏñĀÒï�2565�ïĀãñÞĀçÏĀññĀðÕĀçåĀÕÏĀñĊÕĂçâÿÕÏóĒĀõĎâēñÿèÏĀñéñÿèéñĆÕ

ùñąûÖÿâčùēïăÐĄļçĊìąĻûčùēïăĊçąļûùĀĊåĒĀĊåăðïÏÿèïĀãñÞĀçÏĀññĀðÕĀçåĀÕÏĀñĊÕĂçñþùõĒĀÕéñþĊåö� ČâðøĒõçčùÛĒĊéđçÏĀñûæĂèĀð

čùēØÿâĊÖçĊÏăĻðõÏÿèõĂæăéÝĂèÿãĂåĀÕÏĀñèÿÛØă� ċóþïĀãñÞĀçÏĀññĀðÕĀçåĀÕÏĀñĊÕĂçèĀÕ×èÿèïăÏĀñčùēÐēûêĒûçéñçčçåĀÕéÝĂèÿãĂ

ùñąûÐēûðÏĊõēçØÿ ĻõÒñĀõčùēÏÿèêćēčØēïĀãñÞĀç�èñĂ÷ÿåý ðÿÕĎïĒĎâēçėĀïĀäąûéÝĂèÿãĂÏĒûçõÿçåăĻïăêóèÿÕÒÿèčØē 

ëĒ ĀðèñĂùĀñÐûÕèñĂ÷ÿåý� ĊØąĻûõĒĀÖþĎïĒïăêóÏñþåèûðĒĀÕĊéđçøĀñþøėĀÒÿÛãĒûÕèÏĀñĊÕĂççăļčçéăåăĻçėĀïĀïĀãñÞĀçâÿÕÏóĒĀõïĀ

äąûéÝĂèÿãĂ 

 

4. çČðèĀðÏĀñèÿÛØăåăĻøėĀÒÿÛ 

ÕèÏĀñĊÕĂççăļ  ĎâēÖÿâåėĀÐĄļçČâðäąûùóÿÏĊÏáßĖÏĀñèÿçåĄÏãĀïñĀÒĀåĆçĊâĂï čçÏĀñõÿâïćóÒĒĀÐûÕûÕÒĖéñþÏûèÕèÏĀñĊÕĂç

ðÏĊõēç�ãĀïåăĻÏóĒĀõĎõēčççČðèĀðÏĀñèÿÛØăċãĒóþùÿõÐēû 

çČðèĀðÏĀñèÿÛØăåăĻçėĀĊøçûâÿÕãĒûĎéçăļĎâēäąûéÝĂèÿãĂČâðøïėĻĀĊøïûøėĀùñÿèÕèÏĀñĊÕĂçåĆÏñûèñþðþĊõóĀåăĻñĀðÕĀç 

�.1  ÏĀññÿèñćēñĀðĎâēċóþÒĒĀčØēÖĒĀð 

ñĀðĎâēñÿèñćēĊïąĻûóćÏÒēĀïăûėĀçĀÖÒõèÒĆïčçøĂçÒēĀâēõðÖėĀçõçĊÕĂçåăĻøþåēûçäĄÕøĂĻÕãûèċåçåăĻèñĂ÷ÿåý� ÒĀâõĒĀÖþïăøĂåæĂĎâēñÿè

ÙĄĻÕĎïĒñõïÖėĀçõçĊÕĂçåăĻĊÏđèċåçèĆÒÒóåăĻøĀï�îĀ÷ăïćóÒĒĀĊìĂĻï�ùñąûîĀ÷ăÐĀðûąĻçĐ�ċóþċøâÕøĆåæĂÖĀÏøĒõçóâÏĀñÒēĀ�ċóþ

øĒõçóâãĀïéñĂïĀá 

ñĀðĎâēÖĀÏÏĀñéñþÏûèÏĂÖÏĀñČñÕìðĀèĀó ČâðøĒõçčùÛĒéñþÏûèâēõð ñĀðĎâēÒĒĀñÿÏ÷ĀìðĀèĀó ÒĒĀùēûÕìÿÏ ÒĒĀðĀ ċóþûąĻçĐ�

ñÿèñćēĊéđçñĀðĎâēĊïąĻûĎâēčùēèñĂÏĀñùñąûÖėĀùçĒĀððĀċóēõ  

ñĀðĎâēÖĀÏÏĀñÐĀðøĂçÒēĀ ñÿèñćēĊïąĻûóćÏÒēĀïăûėĀçĀÖÒõèÒĆïčçøĂçÒēĀÙĄĻÕČâðåÿ ĻõĎéĊÏĂâÐĄļçĊïąĻûïăÏĀñøĒÕïûèøĂçÒēĀčùēÏÿèóćÏÒēĀ 

ñĀðĎâēÒĒĀĊØĒĀ�ñÿèñćēĊéđçñĀðĎâēãĀïõĂæăĊøēçãñÕãóûâûĀðĆøÿÛÛĀĊØĒĀ 

ñĀðĎâēâûÏĊèăļð�ñÿèñćēãĀïĊÏáßĖÒÕÒēĀÕ�ČâðÒėĀçĄÕäĄÕûÿãñĀêóãûèċåçåăĻċåēÖñĂÕ 
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�. çČðèĀðÏĀñèÿÛØăåăĻøėĀÒÿÛ �ãĒû� 

�.1  ÏĀññÿèñćēñĀðĎâēċóþÒĒĀčØēÖĒĀð��ãĒû� 

ãēçåĆçåĀÕÏĀñĊÕĂçÖĀÏùçăļøĂçåĀÕÏĀñĊÕĂçåăĻõ ÿâïćóÒĒĀâēõðñĀÒĀåĆçãÿâÖėĀùçĒĀðÒėĀçõáČâðčØēõĂæăâûÏĊèăļðåăĻċåēÖñĂÕċóþ

ñÿèñćēãĀïĊÏáßĖÒÕÒēĀÕ 

ñĀðĎâēûąĻçĐ�ċóþÒĒĀčØēÖĒĀð�ñÿèñćēãĀïĊÏáßĖÒÕÒēĀÕ 

�.2 ĊÕĂçøâċóþñĀðÏĀñĊåăðèĊåĒĀĊÕĂçøâ      

ĊÕĂçøâċóþñĀðÏĀñĊåăðèĊåĒĀĊÕĂçøâ� éñþÏûèâēõð� ĊÕĂçøâ� ĊÕĂçëĀÏæçĀÒĀñ� ÙĄĻÕĊéđçĊÕĂçëĀÏÏÿèøäĀèÿçÏĀñĊÕĂçãĒĀÕĐ�

ïăÏėĀùçâĎäĒäûçĎïĒĊÏĂç�3�Ċâąûç�çÿèÖĀÏõÿçåăĻĎâēïĀ�ċóþĎïĒïăîĀñþêćÏìÿçčâĐ�ċóþ�ĊÕĂçóÕåĆçñþðþøÿ ļçåăĻïăøîĀìÒóĒûÕøćÕ

ÙĄĻÕìñēûïÖþĊéóăĻðçĊéđçĊÕĂçøâčçÖėĀçõçåăĻåñĀèĎâē� ċóþïăÏĀñĊéóăĻðçċéóÕčçïćóÒĒĀçēûðùñąûĎïĒïăøĀñþøėĀÒÿÛ ñõïäĄÕ

ãÿ ľõĊÕĂçéñþĊîåĊêąĻûĊñăðÏċóþãÿ ľõĊÕĂçåăĻïăõÿçäĄÕÏėĀùçâîĀðčç�3�ĊâąûçùñąûçēûðÏõĒĀċóþĎïĒïăÐēûÖėĀÏÿâčçÏĀñĊèĂÏčØē 

ĊÕĂçëĀÏéñþÖėĀĊÏĂçÏõĒĀøĀïĊâąûç�ċãĒĎïĒĊÏĂçøĂèøûÕĊâąûç��èñĂ÷ÿåý�èÿçåĄÏĊéđçøĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçùïĆçĊõăðçûąĻç��� 

ĊÕĂçëĀÏæçĀÒĀñåăĻïăÐēûÖėĀÏÿâčçÏĀñčØēċðÏċøâÕĊéđç� �øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçĎïĒùïĆçĊõăðçåăĻĎïĒčØĒĊÕĂçøâåăĻĊéđçùóÿÏéñþÏÿç��

ċøâÕîĀðčãēøĂçåñÿìðĖĎïĒùïĆçĊõăðçčçÕèċøâÕÞĀçþÏĀñĊÕĂç 

�.3  óćÏùçăļÏĀñÒēĀċóþóćÏùçăļùïĆçĊõăðçûąĻç�ċóþÒĒĀĊêąĻûêóÐĀâåĆçâēĀçĊÒñâĂãåăĻÒĀâõĒĀÖþĊÏĂâÐĄļç 

óćÏùçăļÏĀñÒēĀ ċøâÕâēõðïćóÒĒĀøĆåæĂÖĀÏÒĒĀĊêąĻûêóÐĀâåĆçâēĀçĊÒñâĂãåăĻÒĀâõĒĀÖþĊÏĂâÐĄļç 

ÒĒĀĊêąĻûêóÐĀâåĆçâēĀçĊÒñâĂãåăĻÒĀâõĒĀÖþĊÏĂâÐĄļçĊéĂâĊêðĎõēčçùïĀðĊùãĆÐēû�4.16 

óćÏùçăļÖþäćÏãÿâÖėĀùçĒĀðèÿÛØăĊïąĻûåñĀèõĒĀĊéđçùçăļøćÛ ùçăļøćÛåăĻĊÏĂâÐĄļçÖþñÿèñćēĎõēĊéđçÏėĀĎñùñąûÐĀâåĆçČâðäąûĊéđçøĒõçùçĄĻÕ

ÐûÕÒĒĀčØēÖĒĀðčçÏĀñèñĂùĀñ 

�.4 øĂçÒēĀÒÕĊùóąû 

øĂçÒēĀÒÕĊùóąû�ċøâÕčçñĀÒĀåĆçùñąûïćóÒĒĀøĆåæĂåăĻÖþĎâēñÿèċóēõċãĒñĀÒĀčâÖþãėĻĀÏõĒĀ� ñĀÒĀåĆçÒėĀçõáČâðõĂæăĊÐēĀÏĒûç - 

ûûÏÏĒûç��ċóþÖþäąûĊéđçøĒõçùçĄĻÕÐûÕãēçåĆçÐĀðĊïąĻûïăÏĀñÐĀðċóþĊèĂÏčØē 

ñĀÒĀåĆç� éñþÏûèâēõð� ãēçåĆçčçÏĀñÙąļûøĂçÒēĀċóþÒĒĀčØēÖĒĀðåĀÕãñÕåăĻĊÏăĻðõÐēûÕÏÿèÏĀñÙąļûøĂçÒēĀ� ĊØĒç� ÒĒĀûĀÏñÐĀĊÐēĀ���

ÒĒĀÐçøĒÕùÿÏâēõðøĒõçóâċóþĊÕĂçåăĻĎâēñÿèÒąçÖĀÏÏĀñÙąļû 

ïćóÒĒĀøĆåæĂåăĻÖþĎâēñÿèĊéđçÏĀñéñþïĀáñĀÒĀåăĻÖþÐĀðĎâēÖĀÏÏĀñâėĀĊçĂçæĆñÏĂÖéÏãĂ�ùÿÏâēõðÒĒĀčØēÖĒĀðåăĻÖėĀĊéđçčçÏĀñÐĀð 

�.5 åăĻâĂç�ûĀÒĀñ�ċóþûĆéÏñáĖ 

åăĻâĂç�ċøâÕïćóÒĒĀâēõðñĀÒĀåĆç�øĆåæĂÖĀÏÒĒĀĊêąĻûêóÐĀâåĆçÖĀÏÏĀñâēûðÒĒĀ (äēĀïă�  

ûĀÒĀñ�ċóþûĆéÏñáĖ�ċøâÕïćóÒĒĀãĀïñĀÒĀåĆçøĆåæĂÖĀÏÒĒĀĊøąĻûïñĀÒĀøþøï ċóþÒĒĀĊêąĻûêóÐĀâåĆçÖĀÏÏĀñâēûðÒĒĀ �äēĀïă� 

ñĀÒĀåĆç  ñõïäĄÕãēçåĆçåĀÕãñÕ  åăĻĊÏăĻðõÐēûÕÏÿèÏĀñĎâēïĀÐûÕøĂçåñÿìðĖ  ãēçåĆçÐûÕÏĀñÏĒûøñēĀÕøĂçåñÿìðĖåăĻÏĂÖÏĀñ

ÏĒûøñēĀÕĊûÕ ñõïäĄÕãēçåĆçÐûÕõÿøâĆ ċñÕÕĀçåĀÕãñÕ ċóþãēçåĆçåĀÕãñÕûąĻçĐ  åăĻĊÏăĻðõÐēûÕÏÿèÏĀñÖÿâùĀøĂçåñÿìðĖ�ĊìąĻûčùē

øĂçåñÿìðĖçÿ ļçûðćĒčçøîĀìåăĻìñēûïÖþčØēÕĀçĎâēãĀïÒõĀïéñþøÕÒĖ ãēçåĆçčçÏĀññąļûäûç ÏĀñÐçðēĀð ÏĀñèćñáþøäĀçåăĻãÿ ļÕ

ÐûÕøĂçåñÿìðĖċóþãēçåĆçÏĀñÏćēðąï  

øĒõçéñþÏûèÐûÕñĀðÏĀñåăĻâĂç� ûĀÒĀñ� ċóþûĆéÏñáĖċãĒóþñĀðÏĀñåăĻïăûĀðĆÏĀñčØēéñþČðØçĖĎïĒĊåĒĀÏÿçãēûÕèÿçåĄÏċãĒóþ

øĒõçéñþÏûèåăĻïăçÿðøėĀÒÿÛċðÏãĒĀÕùĀÏÖĀÏÏÿç 
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ùçēĀ 11 ÖĀÏ 52 

�. çČðèĀðÏĀñèÿÛØăåăĻøėĀÒÿÛ �ãĒû� 

�.5 åăĻâĂç�ûĀÒĀñ�ċóþûĆéÏñáĖ �ãĒû� 

ñĀðÖĒĀðčçÏĀñÙąļûøĂçåñÿìðĖäĀõñĊìĂĻïùñąûåâċåç ċóþñĀðÖĒĀðčçÏĀñéñÿèéñĆÕøĂçåñÿìðĖäĀõñčùēâăÐĄļçäąûĊéđçñĀðÖĒĀð

ëĒ ĀðåĆç øĒõçÒĒĀÙĒûïċÙïċóþèėĀñĆÕñÿÏ÷ĀøĂçåñÿìðĖäĀõñäąûĊéđçÒĒĀčØēÖĒĀðĊïąĻûĊÏĂâÐĄļç 

èñĂ÷ÿåý  ãÿâñĀðÏĀñåăĻâĂç ûĀÒĀñċóþûĆéÏñáĖ� ûûÏÖĀÏèÿÛØăĊïąĻûÖėĀùçĒĀðøĂçåñÿìðĖùñąûÒĀâõĒĀÖþĎïĒĎâēñÿèéñþČðØçĖ�

ĊØĂÕĊöñ÷ÞÏĂÖčçûçĀÒãÖĀÏÏĀñčØēùñąûÏĀñÖėĀùçĒĀðøĂçåñÿìðĖ ñĀðÏĀñêóÏėĀĎñùñąûÐĀâåĆçÖĀÏÏĀñÖėĀùçĒĀðøĂçåñÿìðĖ�

�êóãĒĀÕñþùõĒĀÕøĂĻÕãûèċåçøĆåæĂåăĻĎâēñÿèÖĀÏÏĀñÖėĀùçĒĀðøĂçåñÿìðĖÏÿèïćóÒĒĀãĀïèÿÛØăÐûÕøĂçåñÿìðĖçÿ ļç�� ÖþñÿèñćēčçÏėĀĎñ

ùñąûÐĀâåĆçĊïąĻûèñĂ÷ÿåý ãÿâñĀðÏĀñøĂçåñÿìðĖçÿ ļçûûÏÖĀÏèÿÛØă 

èñĂ÷ÿåý� ÒėĀçõáÒĒĀĊøąĻûïñĀÒĀøėĀùñÿèøĂçåñÿìðĖåĆÏéñþĊîåâēõðñĀÒĀåĆçùóÿÕÖĀÏùÿÏïćóÒĒĀÒÕĊùóąûÐûÕøĂçåñÿìðĖ� Čâð

õĂæăĊøēçãñÕãĀïûĀðĆÏĀñčùēéñþČðØçĖČâðéñþïĀáÐûÕøĂçåñÿìðĖ âÿÕçăļ�- 

ûĀÒĀñ�ċóþøĒõçéñÿèéñĆÕûĀÒĀñ 5 - 30   éă 
ĊÒñąĻûÕïąûċóþûĆéÏñáĖÏĀñċìåðĖ    5 - 15   éă 
ĊÒñąĻûÕãÏċãĒÕċóþĊÒñąĻûÕčØēøėĀçÿÏÕĀç   3 - 10� éă 

ĊÒñąĻûÕïąûĊÒñąĻûÕčØē 5 - 10  éă 

ðĀçìĀùçþ 5 - 10 éă 

èñĂ÷ÿåý�ĎïĒïăÏĀñÒĂâÒĒĀĊøąĻûïñĀÒĀøėĀùñÿèåăĻâĂç ċóþøĂçåñÿìðĖñþùõĒĀÕãĂâãÿ ļÕ 

åĆÏøĂļçñûèñþðþĊõóĀñĀðÕĀç�ĎâēïăÏĀñåèåõçċóþéñÿèéñĆÕïćóÒĒĀÒÕĊùóąûċóþûĀðĆÏĀñčùēéñþČðØçĖÐûÕøĂçåñÿìðĖčùēĊùïĀþøï 

�.6 øĂçåñÿìðĖĎïĒïăãÿõãçċóþÒĒĀãÿâÖėĀùçĒĀð 

øĂçåñÿìðĖĎïĒïăãÿõãçåăĻèñĂ÷ÿåý� ÙąļûïĀċóþïăûĀðĆÏĀñčØēÕĀçÖėĀÏÿâċøâÕčçñĀÒĀåĆçâēõðïćóÒĒĀåăĻÖĒĀðĊñĂĻïċñÏøĆåæĂÖĀÏ  

ÒĒĀãÿâÖėĀùçĒĀðøþøï�ċóþÒĒĀĊêąĻûÏĀñâēûðÒĒĀÐûÕøĂçåñÿìðĖ��äēĀïă�  

ÒĒĀãÿâÖėĀùçĒĀðÒėĀçõáÖĀÏñĀÒĀåĆçÐûÕøĂçåñÿìðĖČâðõĂæăĊøēçãñÕãĀïñþðþĊõóĀåăĻÒĀâõĒĀÖþĎâēñÿèéñþČðØçĖĊØĂÕĊöñ÷ÞÏĂÖ

âÿÕãĒûĎéçăļ.- 

ČéñċÏñïÒûïìĂõĊãûñĖ  5 - 10  éă 

�.7 êóéñþČðØçĖÐûÕìçÿÏÕĀç 

�.7.1  êóéñþČðØçĖñþðþøÿ ļçÐûÕìçÿÏÕĀç 

îĀñþêćÏìÿçÐûÕêóéñþČðØçĖñþðþøÿ ļçÐûÕìçÿÏÕĀç ÙĄĻÕéñþÏûèâēõð ĊÕĂçĊâąûç ÒĒĀÖēĀÕ� Čèçÿø ĊÕĂçøïåèÏûÕåĆç�

éñþÏÿçøÿÕÒï ċóþÏûÕåĆçøėĀñûÕĊóăļðÕØăì õÿâïćóÒĒĀČâðïĂĎâēÒĂâóâÏñþċøĊÕĂçøâċóþèÿçåĄÏĊéđçÒĒĀčØēÖĒĀðĊïąĻûìçÿÏÕĀç

åėĀÕĀçčùē 

�.7.2  ČÒñÕÏĀñøïåèĊÕĂç (ÏûÕåĆçøėĀñûÕĊóăļðÕØăì� 

èñĂ÷ÿåý�ĎâēÖÿâãÿ ļÕÏûÕåĆçøėĀñûÕĊóăļðÕØăì�ČâðčØēċêçÏĀñÏėĀùçâûÿãñĀÏĀñÖĒĀðøïåè�ČâðåăĻøĂçåñÿìðĖÐûÕÏûÕåĆç�ĎâēċðÏ

ûûÏÖĀÏøĂçåñÿìðĖÐûÕèñĂ÷ÿåý� ċóþèñĂùĀñČâðêćēÖ ÿâÏĀñÏûÕåĆç� ÏûÕåĆçøėĀñûÕĊóăļðÕØăìâÿÕÏóĒĀõĎâēñÿèĊÕĂçĊÐēĀøïåè

ÏûÕåĆçÖĀÏìçÿÏÕĀçċóþèñĂ÷ÿåý 

ĊÕĂçÖĒĀðøïåèĊÐēĀÏûÕåĆçøėĀñûÕĊóăļðÕØăìÐûÕèñĂ÷ÿåý� èÿçåĄÏĊéđçÒĒĀčØēÖĒĀðčçÏėĀĎñùñąûÐĀâåĆçøėĀùñÿèñûèñþðþĊõóĀ

èÿÛØăåăĻĊÏăĻðõÐēûÕ 

75



 

ùçēĀ 12 ÖĀÏ 52 

�. çČðèĀðÏĀñèÿÛØăåăĻøėĀÒÿÛ �ãĒû� 

�.7 êóéñþČðØçĖÐûÕìçÿÏÕĀç �ãĒû� 

�.7.3  ČÒñÕÏĀñêóéñþČðØçĖ��êóéñþČðØçĖĊïąĻûĊÏ÷ăðáûĀðĆ� 

êóéñþČðØçĖĊïąĻûĊÏ÷ăðáûĀðĆ Òąû êóéñþČðØçĖåăĻìçÿÏÕĀçÖþĎâēñÿèãĀïÏÜùïĀðċñÕÕĀçĎåðĊïąĻûĊÏ÷ăðáûĀðĆÙĄĻÕÐĄļçûðćĒÏÿè

ûĀðĆċóþÖėĀçõçéăåăĻåėĀÕĀç 

ùçăļøĂçêóéñþČðØçĖĊïąĻûĊÏ÷ăðáûĀðĆÖþäćÏñÿèñćēčçÕèċøâÕÞĀçþÏĀñĊÕĂçÐûÕèñĂ÷ÿåý� ČâðÒĂâÖĀÏïćóÒĒĀéÿÖÖĆèÿçÐûÕîĀñþ

êćÏìÿç�á õÿçåăĻñĀðÕĀç�ċóþãēçåĆçèñĂÏĀñčçûâăã  êóéñþČðØçĖĊïąĻûĊÏ÷ăðáûĀðĆäćÏÒėĀçõáÐĄļçåĆÏéăČâðêćēØėĀçĀÛåĀÕøäĂãĂ

ûĂøñþ�ČâðčØēõĂæăÒĂâóâċãĒóþùçĒõðåăĻéñþïĀáÏĀñĎõē� (Projected Unit Credit Method)  ïćóÒĒĀéÿÖÖĆèÿçÐûÕîĀñþêćÏìÿç

êóéñþČðØçĖĊïąĻûĊÏ÷ăðáûĀðĆÒėĀçõáÖĀÏÏĀñÒĂâóâÏñþċøĊÕĂçøâåăĻĊÐēĀïĀčçûçĀÒã� � ČâðčØēûÿãñĀâûÏĊèăļðãĀïìÿçæèÿãñ

ñÿÞèĀóåăĻčØēøÏĆóĊÕĂçĊâăðõÏÿèøÏĆóĊÕĂçÐûÕîĀñþêćÏìÿç ċóþïăûĀðĆÏĀñÒñèÏėĀùçâØėĀñþčÏóēĊÒăðÕÏÿèñþðþĊõóĀåăĻãēûÕÖĒĀð

êóéñþČðØçĖĊïąĻûĊÏ÷ăðáûĀðĆ ÏėĀĎñÐĀâåĆçåĀÕøäĂãĂåăĻĊÏĂâÖĀÏÏĀñéñÿèéñĆÕÖĀÏéñþøèÏĀñáĖ ċóþÏĀñĊéóăĻðçøïïãĂÞĀç

åĀÕøäĂãĂäćÏèÿçåĄÏĊÐēĀÏėĀĎñùñąûÐĀâåĆçĊèđâĊøñđÖ�ãēçåĆçèñĂÏĀñčçûâăãÖþäćÏñÿèñćēåÿ ļÕÖėĀçõçčçÏėĀĎñùñąûÐĀâåĆçåÿçåăåăĻïă

ÏĀñċÏēĎÐČÒñÕÏĀñùñąûóâÐçĀâČÒñÕÏĀñ�ùñąûĊïąĻûÏĂÖÏĀññÿèñćēãēçåĆçÏĀñéñÿèČÒñÕøñēĀÕåăĻĊÏăĻðõÐēûÕ 

�.8 ùçăļøĂçåăĻïăîĀñþâûÏĊèăļð 

ùçăļøĂçåăĻïăîĀñþâûÏĊèăļðèÿçåĄÏĊñĂĻïċñÏčçïćóÒĒĀðĆãĂæññïùÿÏÒĒĀčØēÖĒĀðåăĻĊÏăĻðõÏÿèÏĀñĊÏĂâùçăļøĂç� îĀðùóÿÕÖĀÏÏĀñèÿçåĄÏ

ùçăļøĂçåăĻïăîĀñþâûÏĊèăļðÖþèÿçåĄÏãĒûïĀČâðõĂæăñĀÒĀåĆçãÿâÖėĀùçĒĀð�êóãĒĀÕñþùõĒĀÕðûâùçăļĊñĂĻïċñÏċóþðûâùçăļĊïąĻûÒñè

ÏėĀùçâĎäĒäûçÖþèÿçåĄÏčçÏėĀĎñùñąûÐĀâåĆçãóûâûĀðĆÏĀñÏćēðąïČâðčØēõĂæăûÿãñĀâûÏĊèăļðåăĻċåēÖñĂÕ 

�.9 éñþïĀáÏĀñùçăļøĂç 

éñþïĀáÏĀñùçăļøĂçÖþñÿèñćēčçÕèċøâÕÞĀçþÏĀñĊÕĂçÏđãĒûĊïąĻûèñĂ÷ÿåý ïăîĀñþùçăļøĂçãĀïÏÜùïĀðåăĻĊÏĂâÐĄļçčçéÿÖÖĆèÿç� 
ÙĄĻÕĊéđçêóïĀÖĀÏĊùãĆÏĀñáĖčçûâăãĎâēĊÏĂâÐĄļçċóēõ ċóþïăÒõĀïĊéđçĎéĎâēÒĒûçÐēĀÕċçĒçûçõĒĀÖþøćÛĊøăðåñÿìðĀÏñåăĻïăéñþČðØçĖ

ĊØĂÕĊöñ÷ÞÏĂÖĊìąĻûØėĀñþîĀñþùçăļøĂçâÿÕÏóĒĀõ ċóþøĀïĀñäéñþïĀáÖėĀçõçîĀñþùçăļøĂçĎâēûðĒĀÕçĒĀĊØąĻûäąû 

�.10 îĀ÷ăĊÕĂçĎâē 

ÒĒĀčØēÖĒĀðîĀ÷ăĊÕĂçĎâēøėĀùñÿèéăéñþÏûèâēõð�îĀ÷ăĊÕĂçĎâēÐûÕéăéÿÖÖĆèÿçċóþîĀ÷ăĊÕĂçĎâēñûÏĀñãÿâèÿÛØă� îĀ÷ăĊÕĂçĎâēÖþñÿèñćē

čçÏėĀĎñùñąûÐĀâåĆç� ðÏĊõēçøĒõçåăĻĊÏăĻðõÏÿèñĀðÏĀñåăĻĊÏăĻðõÐēûÕčçÏĀññõïæĆñÏĂÖùñąûñĀðÏĀñåăĻñ ÿèñćēčçÏėĀĎñÐĀâåĆçĊèđâĊøñđÖ

ûąĻçùñąûñÿèñćēČâðãñÕĎéðÿÕøĒõçÐûÕêćēäąûùĆēç�čçÏñáăçăļîĀ÷ăĊÕĂçĎâēãēûÕñÿèñćēčçÏėĀĎñÐĀâåĆçĊèđâĊøñđÖûąĻç�ùñąûČâðãñÕĎéðÿÕ

øĒõçÐûÕêćēäąûùĆēç�ãĀïóėĀâÿè 

îĀ÷ăĊÕĂçĎâēéÿÖÖĆèÿç�: 

îĀ÷ăĊÕĂçĎâēÐûÕéăéÿÖÖĆèÿçÒėĀçõáÖĀÏûÿãñĀîĀ÷ăãĀïÏÜùïĀðîĀ÷ăûĀÏñåăĻïăêóèÿÕÒÿèčØēûðćĒ� ùñąûåăĻÒĀâĎâēÒĒûçÐēĀÕċçĒõĒĀ

ÖþïăêóèÿÕÒÿèčØēîĀðčçøĂļçñûèñþðþĊõóĀåăĻñĀðÕĀçčçéñþĊåöåăĻèñĂ÷ÿåý� ĎâēâėĀĊçĂçÕĀçċóþĊÏĂâñĀðĎâēåĀÕîĀ÷ă� êćēèñĂùĀñ

ÖþéñþĊïĂçøäĀçþÐûÕÏĀñðąĻçċèèċøâÕñĀðÏĀñîĀ÷ăĊéđçÕõâĐ� ČâðÒėĀçĄÕäĄÕøäĀçÏĀñáĖåăĻøĀïĀñäçėĀÏÜùïĀðîĀ÷ăûĀÏñ

ĎééÝĂèÿãĂÙĄĻÕÐĄļçûðćĒÏÿèÏĀñãăÒõĀï� ċóþÖþãÿ ļÕéñþïĀáÏĀñÒĒĀčØēÖĒĀðîĀ÷ăûĀÏñ� ùĀÏÒĀâõĒĀÖþãēûÕÖĒĀðØėĀñþĊÖēĀùçēĀåăĻ

îĀ÷ăûĀÏñ 

îĀ÷ăĊÕĂçĎâēñûÏĀñãÿâèÿÛØă : 

îĀ÷ăĊÕĂçĎâēñûÏĀñãÿâèÿÛØăãÿ ļÕĊãđïÖėĀçõçãĀïõĂæăùçăļøĂç� ĊïąĻûĊÏĂâêóãĒĀÕØÿ ĻõÒñĀõñþùõĒĀÕÞĀçîĀ÷ăÐûÕøĂçåñÿìðĖċóþùçăļøĂç�

ċóþñĀÒĀãĀïèÿÛØăåăĻċøâÕûðćĒčçÕèÏĀñĊÕĂç 
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ùçēĀ 13 ÖĀÏ 52 

�. çČðèĀðÏĀñèÿÛØăåăĻøėĀÒÿÛ �ãĒû� 

�.10 îĀ÷ăĊÕĂçĎâē �ãĒû� 

øĂçåñÿìðĖîĀ÷ăĊÕĂçĎâēñûãÿâèÿÛØăÖþñÿèñćēùĀÏïăÒõĀïĊéđçĎéĎâēÒĒûçÐēĀÕċçĒõĒĀèñĂ÷ÿåý�ÖþïăÏėĀĎñåĀÕîĀ÷ăĊìăðÕìûåăĻÖþçėĀ

ÖėĀçõçêóãĒĀÕØÿ ĻõÒñĀõçÿ ļçïĀčØēéñþČðØçĖ�èñĂ÷ÿåý�Ďâēãÿ ļÕîĀ÷ăĊÕĂçĎâēñûãÿâèÿÛØăČâðìĂÖĀñáĀÖĀÏêóãĒĀÕØÿ ĻõÒñĀõ�ĊõēçċãĒ

èñĂ÷ÿåý�øĀïĀñäÒõèÒĆïÖÿÕùõþĊõóĀÐûÕÏĀñÏóÿèñĀðÏĀñêóãĒĀÕØÿ ĻõÒñĀõċóþÏĀñÏóÿèñĀðÏĀñêóãĒĀÕØÿ ĻõÒñĀõïăÒõĀï

ĊéđçĎéĎâēÒĒûçÐēĀÕċçĒõĒĀÖþĎïĒĊÏĂâÐĄļçĎâēîĀðčçñþðþĊõóĀåăĻÒĀâÏĀñáĖĎâēčçûçĀÒã 

øĂçåñÿìðĖîĀ÷ăĊÕĂçĎâēñûÏĀñãÿâèÿÛØăċóþùçăļøĂçîĀ÷ăĊÕĂçĎâēñûÏĀñãÿâèÿÛØăÖþċøâÕùÿÏÏóèÏÿçÏđãĒûĊïąĻûèñĂ÷ÿåý�ïăøĂåæĂ

ãĀïÏÜùïĀðåăĻÖþçėĀøĂçåñÿìðĖîĀ÷ăĊÕĂçĎâēÐûÕÕõâéÿÖÖĆèÿçïĀùÿÏÏóèÏÿèùçăļøĂçîĀ÷ăĊÕĂçĎâēÐûÕÕõâéÿÖÖĆèÿç�ċóþåÿ ļÕ

øĂçåñÿìðĖîĀ÷ăĊÕĂçĎâēñûÏĀñãÿâèÿÛØăċóþùçăļøĂçîĀ÷ăĊÕĂçĎâēñûÏĀñãÿâèÿÛØăĊÏăĻðõÐēûÕÏÿèîĀ÷ăĊÕĂçĎâēåăĻéñþĊïĂçČâð

ùçĒõðÕĀçÖÿâĊÏđèîĀ÷ăùçĒõðÕĀçĊâăðõÏÿçČâðÏĀñĊñăðÏĊÏđèĊéđçùçĒõðîĀ÷ăĊâăðõÏÿçùñąûùçĒõðîĀ÷ăãĒĀÕÏÿç�ÙĄĻÕãÿ ļÕčÖÖþ

ÖĒĀðùçăļøĂçċóþøĂçåñÿìðĖîĀ÷ăĊÕĂçĎâēÐûÕÕõâéÿÖÖĆèÿçâēõððûâøĆåæĂ 

èñĂ÷ÿåý� ÖþåèåõçïćóÒĒĀãĀïèÿÛØăÐûÕøĂçåñÿìðĖîĀ÷ăĊÕĂçĎâēñûÏĀñãÿâèÿÛØăåĆÏøĂļçñûèñþðþĊõóĀñĀðÕĀçċóþÖþåėĀÏĀñ

éñÿèóâïćóÒĒĀãĀïèÿÛØăâÿÕÏóĒĀõ� �ùĀÏïăÒõĀïĊéđçĎéĎâēÒĒûçÐēĀÕċçĒõĒĀèñĂ÷ÿåý�ÖþĎïĒïăÏėĀĎñåĀÕîĀ÷ăĊìăðÕìûãĒûÏĀñçėĀ

øĂçåñÿìðĖîĀ÷ăĊÕĂçĎâēñûÏĀñãÿâèÿÛØăåÿ ļÕùïâùñąûèĀÕøĒõçïĀčØēéñþČðØçĖ 

èñĂ÷ÿåý� ÖþèÿçåĄÏîĀ÷ăĊÕĂçĎâēñûÏĀñãÿâèÿÛØăČâðãñÕĎéðÿÕøĒõçÐûÕêćēäąûùĆēçùĀÏîĀ÷ăåăĻĊÏĂâÐĄļçĊÏăĻðõÐēûÕÏÿèñĀðÏĀñåăĻĎâē

èÿçåĄÏČâðãñÕĎéðÿÕøĒõçÐûÕêćēäąûùĆēç 

�.11 ÏėĀĎñãĒûùĆēçÐÿ ļçìąļçÞĀç 

ÏėĀĎñãĒûùĆēçÐÿ ļçìąļçÞĀç ÒėĀçõáÐĄļçČâðÏĀñùĀñÏėĀĎñøĆåæĂøėĀùñÿèéăâēõðÖėĀçõçùĆēçøĀïÿÛäÿõĊ×óăĻðäĒõÕçėļĀùçÿÏåăĻûûÏċóþ

ĊñăðÏØėĀñþċóēõčçñþùõĒĀÕéă 

�.12 ñĀðÏĀñæĆñÏĂÖÏÿèèĆÒÒóùñąûÏĂÖÏĀñåăĻĊÏăĻðõÐēûÕÏÿç 

èĆÒÒóùñąûÏĂÖÏĀñåăĻĊÏăĻðõÐēûÕÏÿçÏÿèèñĂ÷ÿåý ùïĀðäĄÕ èĆÒÒóùñąûÏĂÖÏĀñåăĻïăûėĀçĀÖÒõèÒĆïèñĂ÷ÿåý�ùñąûäćÏÒõèÒĆïČâð

èñĂ÷ÿåý� ĎïĒõĒĀÖþĊéđçČâðåĀÕãñÕùñąûåĀÕûēûï ùñąûûðćĒîĀðčãēÏĀñÒõèÒĆïĊâăðõÏÿçÏÿèèñĂ÷ÿåý� ñõïäĄÕèñĂ÷ÿååăĻâėĀĊçĂç

æĆñÏĂÖÏĀñóÕåĆçčçĊÒñąûĊâăðõÏÿç äąûĊéđçÏĂÖÏĀñåăĻĊÏăĻðõÐēûÕÏÿçÏÿèèñĂ÷ÿåý 

çûÏÖĀÏçăļ� èĆÒÒóùñąûÏĂÖÏĀñåăĻĊÏăĻðõÐēûÕÏÿç� ðÿÕùïĀðñõïäĄÕ èñĂ÷ÿåñĒõïċóþèĆÒÒóåăĻïăøĂåæĂûûÏĊøăðÕČâðåĀÕãñÕùñąû

åĀÕûēûï� ÙĄĻÕåėĀčùēïăûĂåæĂìóûðĒĀÕĊéđçøĀñþøėĀÒÿÛÏÿèèñĂ÷ÿåý êćēèñĂùĀñøėĀÒÿÛ ÏññïÏĀñùñąûìçÿÏÕĀçÐûÕèñĂ÷ÿåý� åăĻïă

ûėĀçĀÖčçÏĀñõĀÕċêçċóþÒõèÒĆïÏĀñâėĀĊçĂçÕĀçÐûÕèñĂ÷ÿåý� ãóûâåÿ ļÕøïĀØĂÏčçÒñûèÒñÿõåăĻčÏóēØĂâÏÿèèĆÒÒóâÿÕÏóĒĀõ

ÙĄĻÕïăûėĀçĀÖØÿÏÖćÕùñąûûĀÖØÿÏÖćÕčùēéÝĂèÿãĂãĀïèĆÒÒóâÿÕÏóĒĀõ� ċóþÏĂÖÏĀñåăĻèĆÒÒóâÿÕÏóĒĀõïăûėĀçĀÖÒõèÒĆïùñąûïăûĂåæĂìó

ûðĒĀÕĊéđçøĀñþøėĀÒÿÛĎïĒõĒĀČâðåĀÕãñÕùñąûåĀÕûēûï 

čçÏĀñìĂÖĀñáĀÒõĀïøÿïìÿçæĖÐûÕèĆÒÒóùñąûÏĂÖÏĀñåăĻĊÏăĻðõÐēûÕÏÿç  èñĂ÷ÿåý ÒėĀçĄÕäĄÕĊçąļûùĀÐûÕÒõĀïøÿïìÿçæĖïĀÏÏõĒĀ

ñćéċèèåĀÕÏÜùïĀð 

�.13  ÏĀñâēûðÒĒĀÐûÕøĂçåñÿìðĖåăĻĎïĒčØĒøĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂç 

åĆÏõÿçøĂļçñûèñþðþĊõóĀñĀðÕĀç�èñĂ÷ÿåý ÖþåėĀÏĀñéñþĊïĂçõĒĀïăÐēûèĒÕØăļÙĄĻÕċøâÕõĒĀøĂçåñÿìðĖÐûÕèñĂ÷ÿåý�âēûðÒĒĀóÕùñąûĎïĒ   

ùĀÏïăÐēûèĒÕØăļÐûÕÏĀñâēûðÒĒĀùñąûĊïąĻûãēûÕåėĀÏĀñéñþĊïĂçÏĀñâēûðÒĒĀÐûÕøĂçåñÿìðĖĊéđçñĀðéă�èñĂ÷ÿåý ÖþåėĀÏĀñéñþïĀá

ïćóÒĒĀåăĻÒĀâõĒĀÖþĎâēñÿèÒąçÐûÕøĂçåñÿìðĖ 
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ùçēĀ 14 ÖĀÏ 52 

�. çČðèĀðÏĀñèÿÛØăåăĻøėĀÒÿÛ �ãĒû� 

�.13  ÏĀñâēûðÒĒĀÐûÕøĂçåñÿìðĖåăĻĎïĒčØĒøĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂç �ãĒû� 

ïćóÒĒĀåăĻÒĀâõĒĀÖþĎâēñÿèÒąçÐûÕøĂçåñÿìðĖ� ùïĀðäĄÕ ïćóÒĒĀÖĀÏÏĀñčØēÐûÕøĂçåñÿìðĖùñąûïćóÒĒĀðĆãĂæññïÐûÕøĂçåñÿìðĖùÿÏ

ãēçåĆçčçÏĀñÐĀðċóēõċãĒïćóÒĒĀčâÖþøćÕÏõĒĀ čçÏĀñéñþĊïĂçïćóÒĒĀÖĀÏÏĀñčØēÐûÕøĂçåñÿìðĖ� éñþïĀáÏĀñÏñþċøĊÕĂçøâ�

åăĻÖþĎâēñÿèčçûçĀÒãÖþÒĂâóâĊéđçïćóÒĒĀéÿÖÖĆèÿç�ČâðčØēûÿãñĀÒĂâóâÏĒûçÒėĀçĄÕîĀ÷ăĊÕĂçĎâēĊìąĻûčùēøþåēûçïćóÒĒĀåăĻûĀÖéñþĊïĂç

ĎâēčçãóĀâéÿÖÖĆèÿç� ÙĄĻÕċéñĎéãĀïĊõóĀċóþÒõĀïĊøăĻðÕåăĻïăãĒûøĂçåñÿìðĖ  øėĀùñÿèøĂçåñÿìðĖåăĻĎïĒÏĒûčùēĊÏĂâÏñþċøĊÕĂçøâñÿè

ČâðûĂøñþÖĀÏøĂçåñÿìðĖûąĻç� čùēìĂÖĀñáĀïćóÒĒĀåăĻÒĀâõĒĀÖþĎâēñÿèÒąçñõïÏÿèùçĒõðøĂçåñÿìðĖåăĻÏĒûčùēĊÏĂâĊÕĂçøâåăĻøĂçåñÿìðĖçÿ ļç�

ĊÏăĻðõÐēûÕâēõð 

èñĂ÷ÿåý�ÖþñÿèñćēñĀðÏĀñÐĀâåĆçÖĀÏÏĀñâēûðÒĒĀÖþñÿèñćēñĀðÏĀñčçøĒõçÐûÕÏėĀĎñùñąûÐĀâåĆç 

á� õÿçøĂļçñûèñþðþĊõóĀñĀðÕĀç� � èñĂ÷ÿåý ÖþéñþĊïĂçõĒĀïăÐēûèĒÕØăļåăĻċøâÕčùēĊùđçõĒĀñĀðÏĀñÐĀâåĆçÖĀÏÏĀñâēûðÒĒĀÐûÕ

øĂçåñÿìðĖåăĻĎïĒčØĒÒĒĀÒõĀïçĂðïåăĻèñĂ÷ÿåý  ĎâēñÿèñćēčçÕõâÏĒûçĎâēùïâĎéùñąûóâóÕùñąûĎïĒ ùĀÏïăÐēûèĒÕØăļâÿÕÏóĒĀõ�èñĂ÷ÿåý�

ãēûÕéñþïĀáïćóÒĒĀåăĻÒĀâõĒĀÖþĎâēñÿèÒąçÐûÕøĂçåñÿìðĖçÿ ļç ċóþÏóÿèñĀðÏĀñèÿÛØăÐĀâåĆçÖĀÏÏĀñâēûðÒĒĀÐûÕøĂçåñÿìðĖåăĻ

ĎïĒčØĒÒĒĀÒõĀïçĂðïåăĻèñĂ÷ÿåý�ñÿèñćēčçÕõâÏĒûç  

ÐĀâåĆçÖĀÏÏĀñâēûðÒĒĀÐûÕøĂçåñÿìðĖåăĻĎïĒčØĒøĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçûąĻçĐ� ÖþäćÏÏóÿèñĀðÏĀñĊìăðÕĊìąĻûčùēïćóÒĒĀãĀïèÿÛØăÐûÕ

øĂçåñÿìðĖĎïĒĊÏĂçÏõĒĀïćóÒĒĀãĀïèÿÛØă îĀðùóÿÕùÿÏÒĒĀĊøąĻûïñĀÒĀùñąûÒĒĀãÿâÖėĀùçĒĀð ĊøïąûçùçĄĻÕĎïĒĊÒðïăÏĀñèÿçåĄÏÐĀâåĆç

ÖĀÏÏĀñâēûðÒĒĀïĀÏĒûç 

�.14 øÿÛÛĀĊØĒĀ 

á�õÿçĊñĂĻïãēçÐûÕøÿÛÛĀĊØĒĀ�èñĂ÷ÿåý ÖþéñþĊïĂçõĒĀøÿÛÛĀĊéđçøÿÛÛĀĊØĒĀùñąûéñþÏûèâēõðøÿÛÛĀĊØĒĀùñąûĎïĒ�ČâðøÿÛÛĀ

ÖþĊéđçøÿÛÛĀĊØĒĀùñąûéñþÏûèâēõðøÿÛÛĀĊØĒĀ�äēĀøÿÛÛĀçÿ ļçïăÏĀñčùēøĂåæĂčçÏĀñÒõèÒĆïÏĀñčØēøĂçåñÿìðĖåăĻñþèĆĎâēøėĀùñÿè

ØĒõÕĊõóĀùçĄĻÕĊìąĻûĊéđçÏĀñċóÏĊéóăĻðçÏÿèøĂĻÕãûèċåç 

èñĂ÷ÿåý    éñþĊïĂçûĀðĆøÿÛÛĀĊØĒĀãĀïñþðþĊõóĀåăĻèûÏĊóĂÏĎïĒĎâēåăĻñþèĆčçøÿÛÛĀĊØĒĀùñąûãĀïñþðþĊõóĀåăĻĊùóąûûðćĒÐûÕ

øÿÛÛĀĊØĒĀåăĻïăêóûðćĒ�    ČâðñõïñþðþĊõóĀãĀïøĂåæĂĊóąûÏčçÏĀñÐðĀðûĀðĆøÿÛÛĀĊØĒĀùĀÏïăÒõĀïċçĒçûçûðĒĀÕ

øïĊùãĆøïêóåăĻÖþčØēøĂåæĂĊóąûÏçÿ ļçċóþñþðþĊõóĀãĀïøĂåæĂĊóąûÏčçÏĀñðÏĊóĂÏøÿÛÛĀĊØĒĀ   �ùĀÏïăÒõĀïċçĒçûçûðĒĀÕ

øïĊùãĆøïêóåăĻÖþĎïĒčØēøĂåæĂĊóąûÏçÿ ļç�  åÿ ļÕçăļ   ìĂÖĀñáĀäĄÕêóÏñþåèÐûÕÏĀñĊéóăĻðçċéóÕčçĊåÒČçČóðă �  ċóþ�ùñąû  

ÏĀñĊéóăĻðçċéóÕÐûÕøîĀìċõâóēûïãĒĀÕĐ�åăĻĊÏăĻðõÐēûÕÏÿèÏĀñãĒûûĀðĆÐûÕøÿÛÛĀĊØĒĀâÿÕÏóĒĀõ�Ċéđçãēç 

øÿÛÛĀĊØĒĀñþðþðĀõ�-�âēĀçêćēĊØĒĀ 

èñĂ÷ÿåý��čØēõĂæăÏĀñèÿÛØăĊâăðõøėĀùñÿèÏĀññÿèñćēñĀðÏĀñċóþÏĀñõÿâïćóÒĒĀøÿÛÛĀĊØĒĀåĆÏøÿÛÛĀ��ĊõēçċãĒøÿÛÛĀĊØĒĀñþðþøÿ ļç

ċóþøÿÛÛĀĊØĒĀåăĻøĂçåñÿìðĖûēĀÕûĂÕïăïćóÒĒĀãėĻĀ��á��õÿçåăĻøÿÛÛĀĊØĒĀĊñĂĻïïăêó���õÿçåăĻøĂçåñÿìðĖûēĀÕûĂÕìñēûïčØēÕĀç���èñĂ÷ÿåý�

èÿçåĄÏøĂçåñÿìðĖøĂåæĂÏĀñčØēÙĄĻÕċøâÕøĂåæĂčçÏĀñčØēøĂçåñÿìðĖûēĀÕûĂÕċóþùçăļøĂçãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀãĀïÏĀñÖĒĀðØėĀñþãĀï

øÿÛÛĀĊØĒĀ 

øĂçåñÿìðĖøĂåæĂÏĀñčØē�� 

øĂçåñÿìðĖøĂåæĂÏĀñčØēõÿâïćóÒĒĀâēõðñĀÒĀåĆçùÿÏÒĒĀĊøąĻûïñĀÒĀøþøï� êóÐĀâåĆçÖĀÏÏĀñâēûðÒĒĀøþøï� ċóþéñÿèéñĆÕâēõð

ÏĀñõÿâïćóÒĒĀÐûÕùçăļøĂçãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀčùïĒ�ñĀÒĀåĆçÐûÕøĂçåñÿìðĖøĂåæĂÏĀñčØē�éñþÏûèâēõð�ÖėĀçõçĊÕĂçÐûÕùçăļøĂçãĀï

øÿÛÛĀĊØĒĀÖĀÏÏĀññÿèñćēĊñĂĻïċñÏ�ãēçåĆçåĀÕãñÕĊñĂĻïċñÏåăĻĊÏĂâÐĄļç�ÖėĀçõçĊÕĂçåăĻÖĒĀðØėĀñþãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀ�á�õÿçåăĻøÿÛÛĀĊØĒĀ

ĊñĂĻïïăêóùñąûÏĒûçõÿçåăĻøÿÛÛĀĊØĒĀĊñĂĻïïăêó�ċóþùÿÏâēõðøĂĻÕÖćÕčÖãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀåăĻĎâēñÿè 
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ùçēĀ 15 ÖĀÏ 52 

�. çČðèĀðÏĀñèÿÛØăåăĻøėĀÒÿÛ �ãĒû� 

�.14 øÿÛÛĀĊØĒĀ �ãĒû� 

øĂçåñÿìðĖøĂåæĂÏĀñčØē��ãĒû��� 

ñĀÒĀåĆçÐûÕøĂçåñÿìðĖøĂåæĂÏĀñčØē����ñõïäĄÕéñþïĀáÏĀñãēçåĆçåăĻÖþĊÏĂâÐĄļçøėĀùñÿèêćēĊØĒĀčçÏĀññąļûċóþÐçðēĀðøĂçåñÿìðĖ

ûēĀÕûĂÕ���ÏĀñèćñáþøäĀçåăĻãÿ ļÕÐûÕøĂçåñÿìðĖûēĀÕûĂÕ��ùñąû��ÏĀñèćñáþøĂçåñÿìðĖûēĀÕûĂÕčùēûðćĒčçøîĀìãĀïåăĻÏėĀùçâĎõēčç

ÐēûãÏóÕċóþĊÕąĻûçĎÐÐûÕøÿÛÛĀĊØĒĀ 

ÒĒĀĊøąĻûïñĀÒĀÐûÕøĂçåñÿìðĖøĂåæĂÏĀñčØē� ÒėĀçõáÖĀÏñĀÒĀåĆçČâðõĂæăĊøēçãñÕãĀïûĀðĆøÿÛÛĀĊØĒĀùñąûûĀðĆÏĀñčùēéñþČðØçĖ

ČâðéñþïĀáÐûÕøĂçåñÿìðĖøĂåæĂÏĀñčØēċóēõċãĒñþðþĊõóĀčâÖþøÿ ļçÏõĒĀ�âÿÕçăļ�- 

åăĻâĂçċóþøĂĻÕéóćÏøñēĀÕ 6 - 11   éă 

ùĀÏÒõĀïĊéđçĊÖēĀÐûÕčçøĂçåñÿìðĖûēĀÕûĂÕĎâēČûçčùēÏÿèèñĂ÷ÿåý� ĊïąĻûøĂļçøĆâûĀðĆøÿÛÛĀĊØĒĀùñąûñĀÒĀåĆçÐûÕøĂçåñÿìðĖ

âÿÕÏóĒĀõĎâēñõïäĄÕÏĀñčØēøĂåæĂĊóąûÏÙąļû�ÒĒĀĊøąĻûïñĀÒĀÖþÒėĀçõáÖĀÏûĀðĆÏĀñčùēéñþČðØçĖČâðéñþïĀáÐûÕøĂçåñÿìðĖ 

ùçăļøĂçãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀ 

ùçăļøĂçãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀõÿâïćóÒĒĀâēõðïćóÒĒĀéÿÖÖĆèÿçÐûÕÖėĀçõçĊÕĂçåăĻãēûÕÖĒĀðãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀãóûâûĀðĆøÿÛÛĀĊØĒĀ� ÖėĀçõç

ĊÕĂçåăĻãēûÕÖĒĀðãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀéñþÏûèâēõðÒĒĀĊØĒĀÒÕåăĻùÿÏâēõðøĂĻÕÖćÕčÖãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀ ÒĒĀĊØĒĀêÿçċéñåăĻÐĄļçûðćĒÏÿèâÿØçăùñąû

ûÿãñĀÖėĀçõçĊÕĂçåăĻÒĀâõĒĀÖþÖĒĀðîĀðčãēÏĀññÿèéñþÏÿçïćóÒĒĀÒÕĊùóąû� ñõïäĄÕñĀÒĀčØēøĂåæĂÐûÕøĂåæĂĊóąûÏÙąļûÙĄĻÕïăÒõĀïċçĒçûç

ûðĒĀÕøïĊùãĆøïêóåăĻèñĂ÷ÿåý�ÖþčØēøĂåæĂçÿ ļçċóþÏĀñÖĒĀðÒĒĀéñÿèĊìąĻûÏĀñðÏĊóĂÏøÿÛÛĀĊØĒĀ�ùĀÏÐēûÏėĀùçâÐûÕøÿÛÛĀĊØĒĀ

ċøâÕčùēĊùđçõĒĀèñĂ÷ÿåý� ÖþčØēøĂåæĂčçÏĀñðÏĊóĂÏøÿÛÛĀĊØĒĀ �èñĂ÷ÿåý�èÿçåĄÏÒĒĀĊØĒĀêÿçċéñåăĻĎïĒÐĄļçûðćĒÏÿèâÿØçăùñąûûÿãñĀ

ĊéđçÒĒĀčØēÖĒĀðčçÕõâåăĻĊùãĆÏĀñáĖùñąûĊÕąĻûçĎÐÙĄĻÕĊÏăĻðõÐēûÕÏÿèÏĀñÖĒĀðØėĀñþçÿ ļçĎâēĊÏĂâÐĄļç 

èñĂ÷ÿåý� ÒĂâóâïćóÒĒĀéÿÖÖĆèÿçÐûÕÖėĀçõçĊÕĂçåăĻãēûÕÖĒĀðãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀâēõðûÿãñĀâûÏĊèăļðãĀïçÿðÐûÕøÿÛÛĀĊØĒĀùñąû

ûÿãñĀâûÏĊèăļðÏĀñÏćēðąïøĒõçĊìĂĻïÐûÕèñĂ÷ÿåý�ùóÿÕÖĀÏõÿçåăĻøÿÛÛĀĊØĒĀĊñĂĻïïăêó�ïćóÒĒĀãĀïèÿÛØăÐûÕùçăļøĂçãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀ

ÖþĊìĂĻïÐĄļçÖĀÏâûÏĊèăļðÐûÕùçăļøĂçãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀċóþóâóÕÖĀÏÏĀñÖĒĀðØėĀñþùçăļøĂçãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀ�çûÏÖĀÏçăļ�ïćóÒĒĀãĀï

èÿÛØăÐûÕùçăļøĂçãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀÖþäćÏõÿâïćóÒĒĀčùïĒĊïąĻûïăÏĀñĊéóăĻðçċéóÕûĀðĆøÿÛÛĀĊØĒĀ� ÏĀñĊéóăĻðçċéóÕÏĀñÖĒĀðØėĀñþ

ãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀ�ùñąûÏĀñĊéóăĻðçċéóÕčçÏĀñéñþĊïĂçøĂåæĂĊóąûÏÙąļûøĂçåñÿìðĖûēĀÕûĂÕ 

øÿÛÛĀĊØĒĀñþðþøÿ ļçċóþøÿÛÛĀĊØĒĀÙĄ ĻÕøĂçåñÿìðĖûēĀÕûĂÕïăïćóÒĒĀãė ĻĀ 

øÿÛÛĀĊØĒĀåăĻïăûĀðĆøÿÛÛĀĊØĒĀ�12� ĊâąûçùñąûçēûðÏõĒĀçÿèãÿ ļÕċãĒõÿçåăĻøÿÛÛĀĊØĒĀĊñĂĻïïăêó�ùñąûøÿÛÛĀĊØĒĀÙĄĻÕøĂçåñÿìðĖûēĀÕûĂÕ

ïăïćóÒĒĀãėĻĀ�ÖþäćÏñÿèñćēĊéđçÒĒĀčØēÖĒĀðãĀïõĂæăĊøēçãñÕãóûâûĀðĆøÿÛÛĀĊØĒĀ� 

ñĀðÏĀñÐĀðċóþĊØĒĀÏóÿèÒąç 

èñĂ÷ÿåý     õÿâïćóÒĒĀøĂçåñÿìðĖøĂåæĂÏĀñčØēåăĻĊÏĂâÖĀÏÏĀñĊØĒĀÏóÿèÒąçãĀïøÿâøĒõçÐûÕïćóÒĒĀãĀïèÿÛØăĊâĂïÐûÕøĂçåñÿìðĖåăĻ

ĊÏăĻðõÐēûÕÏÿèøĂåæĂčçÏĀñčØēøĂçåñÿìðĖåăĻðÿÕÒÕûðćĒÏÿèèñĂ÷ÿåý  ČâðèñĂ÷ÿåý�ÖþñÿèñćēĊ×ìĀþÖėĀçõçĊÕĂçÐûÕêóÏėĀĎñùñąû

ÐĀâåĆçåăĻĊÏăĻðõÐēûÕÏÿèøĂåæĂåăĻČûçĎéðÿÕêćēčùēĊØĒĀ 

ùĀÏïćóÒĒĀðĆãĂæññïÐûÕøĂĻÕãûèċåçøėĀùñÿèÏĀñÐĀðøĂçåñÿìðĖãėĻĀÏõĒĀïćóÒĒĀðĆãĂæññïÐûÕøĂçåñÿìðĖ�  èñĂ÷ÿåý ÖþéñÿèéñĆÕ

øĒõçãĒĀÕČâðäąûĊéđçÏĀñÖĒĀðóĒõÕùçēĀÐûÕÏĀñÖĒĀðØėĀñþãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀ� ĊìąĻûõÿâïćóÒĒĀÖėĀçõçĊÕĂçåăĻĎâēñÿèÖĀÏÏĀñÐĀðčùē

ĊéđçïćóÒĒĀðĆãĂæññï  
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ùçēĀ 16 ÖĀÏ 52 

�. çČðèĀðÏĀñèÿÛØăåăĻøėĀÒÿÛ �ãĒû� 

�.14 øÿÛÛĀĊØĒĀ �ãĒû� 

ùçăļøĂçãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀ��ãĒû� 

øÿÛÛĀĊØĒĀñþðþðĀõ�-�âēĀçêćēčùēĊØĒĀ 

øÿÛÛĀĊØĒĀâėĀĊçĂçÕĀç 

øÿÛÛĀĊØĒĀåăĻÒõĀïĊøăĻðÕċóþêóãûèċåçÐûÕÒõĀïĊéđçĊÖēĀÐûÕøĒõçčùÛĒĎïĒĎâēČûçĎéčùēÏÿèêćēĊØĒĀäąûĊéđçøÿÛÛĀĊØĒĀ

âėĀĊçĂçÕĀç���èñĂ÷ÿåý��èÿçåĄÏÖėĀçõçĊÕĂçåăĻĎâēñÿèãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀâėĀĊçĂçÕĀçĊéđçñĀðĎâēčçøĒõçÐûÕÏėĀĎñùñąûÐĀâåĆçãĀï

õĂæăĊøēçãñÕãóûâûĀðĆÐûÕøÿÛÛĀĊØĒĀ�ãēçåĆçåĀÕãñÕĊñĂĻïċñÏåăĻĊÏĂâÐĄļçÖĀÏÏĀñĎâēïĀÙĄĻÕøÿÛÛĀĊØĒĀâėĀĊçĂçÕĀçñõïčç

ïćóÒĒĀãĀïèÿÛØăÐûÕøĂçåñÿìðĖûēĀÕûĂÕċóþñÿèñćēĊéđçÒĒĀčØēÖĒĀðãóûâûĀðĆøÿÛÛĀĊØĒĀČâðčØēĊÏáßĖĊâăðõÏÿçÏÿèñĀðĎâēÖĀÏ

øÿÛÛĀĊØĒĀ 

øÿÛÛĀĊØĒĀØĒõÕ 

čçÏñáăåăĻèñĂ÷ÿåý���çėĀøĂçåñÿìðĖûēĀÕûĂÕĎéčùēèĆÒÒóåăĻøĀïĊØĒĀûăÏåûâùçĄĻÕċóþøÿÛÛĀĊØĒĀùóÿÏñþùõĒĀÕêćēčùēĊØĒĀùóÿÏċóþ

èñĂ÷ÿåý��ðÿÕÒÕïăêóčØēèÿÕÒÿèûðćĒäąûĊéđçÏĀñĊØĒĀØĒõÕ���èñĂ÷ÿåý��čçÞĀçþêćēčùēĊØĒĀØĒõÕÖþãēûÕÖÿâéñþĊîåøÿÛÛĀĊØĒĀØĒõÕ

ĊéđçøÿÛÛĀĊØĒĀĊÕĂçåĆçùñąûøÿÛÛĀĊØĒĀâėĀĊçĂçÕĀç����ČâðûēĀÕûĂÕäĄÕøĂçåñÿìðĖøĂåæĂÏĀñčØēûÿçĊÏĂâÖĀÏøÿÛÛĀĊØĒĀùóÿÏ��

ċåçåăĻÖþûēĀÕûĂÕäĄÕøĂçåñÿìðĖûēĀÕûĂÕåăĻĊéđçøĂçåñÿìðĖùóÿÏÐûÕøÿÛÛĀĊØĒĀ 

åÿ ļÕçăļ� čçÏñáăåăĻïăÏĀñåėĀøÿÛÛĀãÿ ļÕċãĒ� 2� øÿÛÛĀÐĄļçĎéčçĊõóĀĊâăðõÏÿçùñąûčÏóēĊÒăðÕÏÿçÏÿèÒćĒøÿÛÛĀĊâăðõÏÿç� ÙĄĻÕøÿÛÛĀ

ĊùóĒĀçÿ ļç éñþÏûèâēõðøÿÛÛĀĊØĒĀċóþïăÏĀñãĒûñûÕñĒõïÏÿçâēõðõÿãäĆéñþøÕÒĖĊØĂÕìĀáĂØðĖČâðñõï�èñĂ÷ÿåý ÖþñõïøÿÛÛĀ

ĊùóĒĀçÿ ļçčçÏĀñìĂÖĀñáĀċóþéÝĂèÿãĂÏÿèøÿÛÛĀĊùóĒĀçÿ ļçĊéđçøÿÛÛĀùçĄĻÕĊâăðõ 

�.15  ÏĀñçėĀĊøçûøĒõçÕĀçâėĀĊçĂçÕĀç 

øĒõçÕĀçæĆñÏĂÖåăĻåėĀùçēĀåăĻÖ ÿâùĀêóĂãîÿáßĖùñąûčùēèñĂÏĀñ� ČâðïăÒõĀïĊøăĻðÕċóþêóãûèċåçåăĻċãÏãĒĀÕĎéÖĀÏÒõĀïĊøăĻðÕ

ċóþêóãûèċåçÐûÕêóĂãîÿáßĖùñąûèñĂÏĀñÐûÕøĒõçæĆñÏĂÖûąĻç øĒõçÕĀçîćïĂöĀøãñĖåėĀùçēĀåăĻÖ ÿâùĀêóĂãîÿáßĖùñąûčùēèñĂÏĀñ

čçøîĀìċõâóēûïåĀÕĊöñ÷ÞÏĂÖåăĻĊ×ìĀþĊÖĀþÖÕ� ÙĄĻÕïăÒõĀïĊøăĻðÕċóþêóãûèċåçåăĻċãÏãĒĀÕĎéÖĀÏÒõĀïĊøăĻðÕċóþ

êóãûèċåçÐûÕÏĀñâėĀĊçĂçÕĀçčçøîĀìċõâóēûïåĀÕĊöñ÷ÞÏĂÖûąĻç 

�.16  ĊÒñąĻûÕïąûåĀÕÏĀñĊÕĂç 

èñĂ÷ÿåý� ñÿèñćēñĀðÏĀñĊïąĻûĊñĂĻïċñÏÐûÕøĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçâēõðïćóÒĒĀðĆãĂæññï� ċóþèõÏâēõðãēçåĆçÏĀñåėĀñĀðÏĀñĊ×ìĀþ

čçÏñáăåăĻĊéđçøĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçåăĻĎïĒĎâēõÿâïćóÒĒĀâēõðïćóÒĒĀðĆãĂæññïêĒĀçÏėĀĎñùñąûÐĀâåĆç� ûðĒĀÕĎñÏđãĀï� øėĀùñÿè

óćÏùçăļÏĀñÒēĀåăĻĎïĒïăûÕÒĖéñþÏûèĊÏăĻðõÏÿèÏĀñÖÿâùĀĊÕĂçåăĻïăçÿðøėĀÒÿÛ� èñĂ÷ÿåý� ÖþñÿèñćēøĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçâÿÕÏóĒĀõ

âēõðñĀÒĀÐûÕñĀðÏĀñ�ãĀïåăĻÏóĒĀõĎõēčççČðèĀðÏĀñèÿÛØăĊñąĻûÕÏĀññÿèñćēñĀðĎâē 

ÏĀñÖÿâéñþĊîåñĀðÏĀñċóþÏĀñõÿâïćóÒĒĀÐûÕøĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂç 

èñĂ÷ÿåý�ÖÿâéñþĊîåøĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂç�á�õÿçåăĻñ ÿèñćēñĀðÏĀñĊñĂĻïċñÏ�ĊéđçøĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçåăĻõ ÿâïćóÒĒĀčçîĀðùóÿÕ

âēõðïćóÒĒĀðĆãĂæññïêĒĀçÏėĀĎñùñąûÐĀâåĆç� øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçåăĻõ ÿâïćóÒĒĀčçîĀðùóÿÕâēõðïćóÒĒĀðĆãĂæññïêĒĀçÏėĀĎñÐĀâåĆç

ĊèđâĊøñđÖûąĻç�ċóþøĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçåăĻõ ÿâïćóÒĒĀčçîĀðùóÿÕâēõðñĀÒĀåĆçãÿâÖėĀùçĒĀð� ČâðìĂÖĀñáĀÖĀÏċêçæĆñÏĂÖÐûÕ

ÏĂÖÏĀñčçÏĀñÖÿâÏĀñøĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂç�ċóþóÿÏ÷áþÐûÕÏñþċøĊÕĂçøâãĀïøÿÛÛĀÐûÕøĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂç 
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ùçēĀ 17 ÖĀÏ 52 

�. çČðèĀðÏĀñèÿÛØăåăĻøėĀÒÿÛ �ãĒû� 

�.16  ĊÒñąĻûÕïąûåĀÕÏĀñĊÕĂç �ãĒû� 

ÏĀñÖÿâéñþĊîåñĀðÏĀñċóþÏĀñõÿâïćóÒĒĀÐûÕøĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂç��ãĒû� 

øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçåăĻõ ÿâïćóÒĒĀâēõðïćóÒĒĀðĆãĂæññïêĒĀçÏėĀĎñùñąûÐĀâåĆç 

øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçåăĻõ ÿâïćóÒĒĀâēõðïćóÒĒĀðĆãĂæññïêĒĀçÏėĀĎñùñąûÐĀâåĆç� ÖþċøâÕčçÕèċøâÕÞĀçþÏĀñĊÕĂçâēõðïćóÒĒĀ

ðĆãĂæññï�ČâðñÿèñćēÏĀñĊéóăĻðçċéóÕøĆåæĂÐûÕïćóÒĒĀðĆãĂæññïčçÕèÏėĀĎñÐĀâåĆç 

åÿ ļÕçăļ�øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçâÿÕÏóĒĀõ�ùïĀðñõïäĄÕ�ãñĀøĀñûçĆìÿçæĖ�ĊÕĂçóÕåĆçčçùóÿÏåñÿìðĖåăĻäąûĎõēĊìąĻûÒēĀ��ĊÕĂçóÕåĆçčç

ãñĀøĀñåĆç�ÙĄĻÕèñĂ÷ÿåý�ĎïĒĎâēĊóąûÏÖÿâéñþĊîåčùēõÿâïćóÒĒĀâēõðïćóÒĒĀðĆãĂæññïêĒĀçÏėĀĎñÐĀâåĆçĊèđâĊøñđÖûąĻç�ċóþøĂçåñÿìðĖ

åĀÕÏĀñĊÕĂçåăĻïăÏñþċøĊÕĂçøâåăĻĎïĒĎâēñÿèØėĀñþĊìăðÕĊÕĂçãēçċóþâûÏĊèăļð� 

ĊÕĂçéÿçêóñÿèÖĀÏĊÕĂçóÕåĆçčçãñĀøĀñùçăļäąûĊéđçñĀðĎâēûąĻçčçÕèÏėĀĎñÐĀâåĆç 

øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçåăĻõ ÿâïćóÒĒĀâēõðïćóÒĒĀðĆãĂæññïêĒĀçÏėĀĎñÐĀâåĆçĊèđâĊøñđÖûąĻç��ãñĀøĀñùçăļ� 

èñĂ÷ÿåý�õÿâïćóÒĒĀøĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçâēõðïćóÒĒĀðĆãĂæññïêĒĀçÏėĀĎñÐĀâåĆçĊèđâĊøñđÖûąĻç�ĊïąĻûèñĂ÷ÿåý�äąûÒñûÕøĂçåñÿìðĖ

åĀÕÏĀñĊÕĂççÿ ļçĊìąĻûñÿèÏñþċøĊÕĂçøâãĀïøÿÛÛĀċóþĊìąĻûÐĀðøĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂç� ċóþĊÕąĻûçĎÐãĀïøÿÛÛĀÐûÕøĂçåñÿìðĖ

åĀÕÏĀñĊÕĂçÏĒûčùēĊÏĂâÏñþċøĊÕĂçøâåăĻĊéđçÏĀññÿèØėĀñþĊìăðÕĊÕĂçãēçċóþâûÏĊèăļðÖĀÏðûâÒÕĊùóąûÐûÕĊÕĂçãēçčçõÿçåăĻñþèĆĎõē

ĊåĒĀçÿ ļç 

åÿ ļÕçăļ��ñĀðĎâēâûÏĊèăļð��ÏėĀĎñùñąûÐĀâåĆçÖĀÏûÿãñĀċóÏĊéóăĻðç��ċóþêóÐĀâåĆçÖĀÏÏĀñâēûðÒĒĀùñąûÏĀñČûçÏóÿè

ñĀðÏĀñêóÐĀâåĆççÿ ļç��ÖþñÿèñćēčçÕèÏėĀĎñÐĀâåĆçċóþÒėĀçõáâēõðõĂæăÏĀñĊØĒçĊâăðõÏÿèøĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçåăĻõ ÿâïćóÒĒĀ

âēõðñĀÒĀåĆçãÿâÖėĀùçĒĀð���čçÐáþåăĻÏĀñĊéóăĻðçċéóÕčçïćóÒĒĀðĆãĂæññïûąĻçĐ��ÖþñÿèñćēêĒĀçÏėĀĎñÐĀâåĆçĊèđâĊøñđÖûąĻç��êóøþøï

ÐûÕÏĀñĊéóăĻðçċéóÕčçïćóÒĒĀðĆãĂæññïåăĻĊÒðñÿèñćēčçÏėĀĎñÐĀâåĆçĊèđâĊøñđÖûąĻç���ÖþČûçĊÐēĀĎéðÿÕÕèÏėĀĎñÐĀâåĆçĊèđâĊøñđÖ

ĊïąĻûïăÏĀñãÿâñĀðÏĀñøĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂççÿ ļç� 

øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçåăĻõ ÿâïćóÒĒĀâēõðñĀÒĀåĆçãÿâÖėĀùçĒĀð 

èñĂ÷ÿåý�õÿâïćóÒĒĀøĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçâēõðñĀÒĀåĆçãÿâÖėĀùçĒĀð�ĊïąĻûèñĂ÷ÿåý�äąûÒñûÕøĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂççÿ ļç�ĊìąĻûñÿè

ÏñþċøĊÕĂçøâãĀïøÿÛÛĀ� ċóþĊÕąĻûçĎÐãĀïøÿÛÛĀÐûÕøĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçÏĒûčùēĊÏĂâÏñþċøĊÕĂçøâåăĻĊéđçÏĀññÿèØėĀñþ

ĊìăðÕĊÕĂçãēçċóþâûÏĊèăļðÖĀÏðûâÒÕĊùóąûÐûÕĊÕĂçãēçčçõÿçåăĻñþèĆĎõēĊåĒĀçÿ ļç 

øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçâÿÕÏóĒĀõõÿâïćóÒĒĀčçîĀðùóÿÕČâðčØēõĂæăâûÏĊèăļðåăĻċåēÖñĂÕ� ċóþãēûÕïăÏĀñéñþĊïĂçÏĀñâēûðÒĒĀ� åÿ ļÕçăļ�

êóÏėĀĎñċóþÐĀâåĆçåăĻĊÏĂâÐĄļçÖĀÏÏĀñãÿâñĀðÏĀñ��ÏĀñĊéóăĻðçċéóÕ��ùñąû��ÏĀñâēûðÒĒĀÐûÕøĂçåñÿìðĖâÿÕÏóĒĀõÖþñÿèñćēčç

ÕèÏėĀĎñÐĀâåĆçĊèđâĊøñđÖ 

ÏĀñÖÿâéñþĊîåñĀðÏĀñċóþÏĀñõÿâïćóÒĒĀÐûÕùçăļøĂçåĀÕÏĀñĊÕĂç 

ùçăļøĂçåĀÕÏĀñĊÕĂçñĀðÏĀñûąĻç 

ðÏĊõēçùçăļøĂçãñĀøĀñûçĆìÿçæĖ��èñĂ÷ÿåý�ñÿèñćēñĀðÏĀñĊïąĻûĊñĂĻïċñÏøėĀùñÿèùçăļøĂçåĀÕÏĀñĊÕĂçâēõðïćóÒĒĀðĆãĂæññïùÿÏãēçåĆç

ÏĀñåėĀñĀðÏĀñ� ċóþÖÿâéñþĊîåùçăļøĂçåĀÕÏĀñĊÕĂçĊéđçùçăļøĂçåĀÕÏĀñĊÕĂçåăĻõ ÿâïćóÒĒĀčçîĀðùóÿÕâēõðñĀÒĀåĆçãÿâÖėĀùçĒĀð�

ČâðčØēõĂæăâûÏĊèăļðåăĻċåēÖñĂÕ�åÿ ļÕçăļ� êóÏėĀĎñċóþÐĀâåĆçåăĻĊÏĂâÐĄļçÖĀÏÏĀñãÿâñĀðÏĀñùçăļøĂçåĀÕÏĀñĊÕĂçċóþÏĀñãÿâÖėĀùçĒĀð

ãĀïõĂæăâûÏĊèăļðåăĻċåēÖñĂÕÖþñÿèñćēčçøĒõçÐûÕÏėĀĎñùñąûÐĀâåĆç� ČâðÏĀñÒėĀçõáïćóÒĒĀñĀÒĀåĆçãÿâÖėĀùçĒĀðÒėĀçĄÕäĄÕ

ÒĒĀæññïĊçăðïùñąûãēçåĆçåăĻäąûĊéđçøĒõçùçĄĻÕÐûÕûÿãñĀâûÏĊèăļðåăĻċåēÖñĂÕçÿ ļçâēõð� åÿ ļÕçăļ� ÒĒĀãÿâÖėĀùçĒĀðãĀïõĂæăâûÏĊèăļð�

åăĻċåēÖñĂÕċøâÕĊéđçøĒõçùçĄĻÕÐûÕãēçåĆçåĀÕÏĀñĊÕĂçčçÕèÏėĀĎñÐĀâåĆçĊèđâĊøñđÖ 
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ùçēĀ 18 ÖĀÏ 52 

�. çČðèĀðÏĀñèÿÛØăåăĻøėĀÒÿÛ �ãĒû� 

���6� ĊÒñąĻûÕïąûåĀÕÏĀñĊÕĂç��ãĒû� 

ÏĀñÖÿâéñþĊîåñĀðÏĀñċóþÏĀñõÿâïćóÒĒĀÐûÕùçăļøĂçåĀÕÏĀñĊÕĂç��ãĒû� 

èñĂ÷ÿåý� ûĀÖĊóąûÏõÿâïćóÒĒĀùçăļøĂçåĀÕÏĀñĊÕĂçâēõðïćóÒĒĀðĆãĂæññïêĒĀçÏėĀĎñùñąûÐĀâåĆç� ĊìąĻûĊéđçÏĀñÐÖÿâùñąûóâÒõĀï

ĎïĒøûâÒóēûÕÐûÕÏĀññÿèñćēñĀðÏĀñûðĒĀÕïăçÿðøėĀÒÿÛ��èĀÕÒñÿ ļÕĊñăðÏõĒĀÏĀñĎïĒÖÿèÒćĒåĀÕèÿÛØă� 

øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçÖþäćÏãÿâñĀðÏĀñûûÏÖĀÏèÿÛØă� ĊïąĻûøĂåæĂåăĻÖþĎâēñÿèÏñþċøĊÕĂçøâÐûÕøĂçåñÿìðĖçÿ ļçĎâēøĂļçøĆâóÕ� ùñąû

ĎâēïăÏĀñČûçøĂåæĂåăĻÖþĎâēñÿèÏñþċøĊÕĂçøâÐûÕøĂçåñÿìðĖçÿ ļç� ñõïäĄÕĎâēïăÏĀñČûçÒõĀïĊøăĻðÕċóþêóãûèċåçĊÏąûèåÿ ļÕùïâ

ÐûÕøĂçåñÿìðĖçÿ ļç� ùñąûïăÏĀñČûçÏĀñÒõèÒĆïčçøĂçåñÿìðĖçÿ ļç� ċïēõĒĀÖþĎïĒïăÏĀñČûçùñąûĎïĒĎâēÒÕĎõēÙĄĻÕÒõĀïĊøăĻðÕċóþ

êóãûèċåçĊÏąûèåÿ ļÕùïâÐûÕøĂçåñÿìðĖçÿ ļç 

èñĂ÷ÿåý��ãÿâñĀðÏĀñùçăļøĂçåĀÕÏĀñĊÕĂçÏđãĒûĊïąĻûĎâēïăÏĀñéÝĂèÿãĂãĀïîĀñþêćÏìÿçÐûÕùçăļøĂççÿ ļçċóēõ��ïăÏĀñðÏĊóĂÏîĀñþ

êćÏìÿççÿ ļç��ùñąûïăÏĀñøĂļçøĆâóÕÐûÕîĀñþêćÏìÿççÿ ļç��čçÏñáăåăĻïăÏĀñĊéóăĻðçùçăļøĂçåĀÕÏĀñĊÕĂçåăĻïăûðćĒčùēĊéđçùçăļøĂçčùïĒ

ÖĀÏêćēčùēÏćēñĀðĊâăðõÏÿçÙĄĻÕïăÐēûÏėĀùçâåăĻċãÏãĒĀÕÏÿçûðĒĀÕïĀÏ���ùñąûïăÏĀñċÏēĎÐÐēûÏėĀùçâÐûÕùçăļøĂçåăĻïăûðćĒûðĒĀÕĊéđç

øĀñþøėĀÒÿÛ�ÖþäąûõĒĀĊéđçÏĀñãÿâñĀðÏĀñùçăļøĂçĊâĂïċóþñÿèñćēùçăļøĂçčùïĒ��ČâðñÿèñćēêóċãÏãĒĀÕÐûÕïćóÒĒĀãĀïèÿÛØă

âÿÕÏóĒĀõčçøĒõçÐûÕÏėĀĎñùñąûÐĀâåĆç 

ÏĀñâēûðÒĒĀÐûÕøĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂç 

ãñĀøĀñùçăļåÿ ļÕùïâåă ĻĎïĒĎâēõÿâïćóÒĒĀâēõðïćóÒĒĀðĆãĂæññïêĒĀçÏėĀĎñùñąûÐĀâåĆç� 

èñĂ÷ÿåý���ñÿèñćēÒĒĀĊêąĻûêóÐĀâåĆçâēĀçĊÒñâĂãåăĻÒĀâõĒĀÖþĊÏĂâÐĄļçÐûÕãñĀøĀñùçăļåÿ ļÕùïâåăĻĎïĒĎâēõÿâïćóÒĒĀâēõðïćóÒĒĀ

ðĆãĂæññïêĒĀçÏėĀĎñùñąûÐĀâåĆç����êóÐĀâåĆçâēĀçĊÒñâĂãåăĻÒĀâõĒĀÖþĊÏĂâÐĄļçÒėĀçõáÖĀÏêóãĒĀÕÐûÕÏñþċøĊÕĂçøâåăĻÖþ

ÒñèÏėĀùçâØėĀñþãĀïøÿÛÛĀÏÿèÏñþċøĊÕĂçøâåÿ ļÕùïâåăĻèñĂ÷ÿåý����ÒĀâõĒĀÖþĎâēñÿèØėĀñþċóþÒĂâóââēõðûÿãñĀâûÏĊèăļð

åăĻċåēÖñĂÕČâðéñþïĀáÐûÕøĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂç�á�õÿçåăĻĎâēïĀ 

óćÏùçăļÏĀñÒēĀ 

èñĂ÷ÿåý� čØēõĂæăÏĀñûðĒĀÕÕĒĀðčçÏĀñÒėĀçõáêóÐĀâåĆçâēĀçĊÒñâĂãåăĻÒĀâõĒĀÖþĊÏĂâÐĄļçøėĀùñÿèóćÏùçăļÏĀñÒēĀ� âÿÕçÿ ļç� åĆÏõÿç

øĂļçñûèñþðþĊõóĀñĀðÕĀç�èñĂ÷ÿåý�ÖĄÕĎïĒïăÏĀñãĂâãĀïÏĀñĊéóăĻðçċéóÕÐûÕÒõĀïĊøăĻðÕåĀÕâēĀçĊÒñâĂã�ċãĒÖþñÿèñćēÒĒĀĊêąĻû

êóÐĀâåĆçÖĀÏêóÐĀâåĆçâēĀçĊÒñâĂãåăĻÒĀâõĒĀÖþĊÏĂâÐĄļçãóûâûĀðĆÐûÕóćÏùçăļÏĀñÒēĀ� ČâðûēĀÕûĂÕÖĀÏÐēûïćóêóÐĀâåĆç

âēĀçĊÒñâĂãÖĀÏéñþøèÏĀñáĖčçûâăã� éñÿèéñĆÕâēõðÐēûïćóÏĀñÒĀâÏĀñáĖĎéčçûçĀÒãĊÏăĻðõÏÿèóćÏùçăļçÿ ļçċóþøîĀìċõâóēûï

åĀÕâēĀçĊöñ÷ÞÏĂÖ 

õĂæăÏĀñÒėĀçõá�ECL� 

čçÏñáăåăĻÒõĀïĊøăĻðÕâēĀçĊÒñâĂãÐûÕøĂçåñÿìðĖĎïĒĎâēĊìĂĻïÐĄļçûðĒĀÕïăçÿðøėĀÒÿÛçÿèãÿ ļÕċãĒÏĀññÿèñćēñĀðÏĀñĊñĂĻïċñÏ� èñĂ÷ÿåý�

õÿâïćóÒĒĀêóÐĀâåĆçâēĀçĊÒñâĂãåăĻÒĀâõĒĀÖþĊÏĂâÐĄļçČâðìĂÖĀñáĀÖĀÏÏĀñêĂâøÿÛÛĀåăĻûĀÖÖþĊÏĂâÐĄļçčç� 12� ĊâąûçÐēĀÕùçēĀ�

čçÐáþåăĻùĀÏÒõĀïĊøăĻðÕâēĀçĊÒñâĂãÐûÕøĂçåñÿìðĖĊìĂĻïÐĄļçûðĒĀÕïăçÿðøėĀÒÿÛçÿèãÿ ļÕċãĒÏĀññÿèñćēñĀðÏĀñĊñĂĻïċñÏ� èñĂ÷ÿåý�

õÿâïćóÒĒĀêóÐĀâåĆçâēõðÖėĀçõçĊÕĂçåăĻĊåĒĀÏÿèêóÐĀâåĆçâēĀçĊÒñâĂãåăĻÒĀâõĒĀÖþĊÏĂâÐĄļçãóûâûĀðĆåăĻĊùóąûûðćĒÐûÕĊÒñąĻûÕïąû

åĀÕÏĀñĊÕĂç 

èñĂ÷ÿåý�ìĂÖĀñáĀõĒĀÒõĀïĊøăĻðÕâēĀçĊÒñâĂãÖþĊìĂĻïÐĄļçûðĒĀÕïăçÿðøėĀÒÿÛ�ĊïąĻûïăÏĀñÒēĀÕØėĀñþÏĀñÖĒĀðĊÕĂçãĀïøÿÛÛĀĊÏĂçÏõĒĀ�

30 õÿç�ċóþìĂÖĀñáĀõĒĀøĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂççÿ ļçïăÏĀñêĂâøÿÛÛĀ�ĊïąĻûïăÏĀñÒēĀÕØėĀñþÏĀñÖĒĀðĊÕĂçãĀïøÿÛÛĀĊÏĂçÏõĒĀ�90 õÿç�

ûðĒĀÕĎñÏđãĀï� čçèĀÕÏñáă� èñĂ÷ÿåý ûĀÖìĂÖĀñáĀõĒĀøĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂççÿ ļçïăÏĀñĊìĂĻïÐĄļçÐûÕÒõĀïĊøăĻðÕâēĀçĊÒñâĂã

ûðĒĀÕïăçÿðøėĀÒÿÛċóþïăÏĀñêĂâøÿÛÛĀ�ČâðìĂÖĀñáĀÖĀÏÐēûïćóîĀðčçùñąûÐēûïćóîĀðçûÏûąĻç�ĊØĒç�ûÿçâÿèÒõĀïçĒĀĊØąĻûäąû

âēĀçĊÒñâĂãÐûÕêćēûûÏãñĀøĀñ 
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ùçēĀ 19 ÖĀÏ 52 

�. çČðèĀðÏĀñèÿÛØăåăĻøėĀÒÿÛ �ãĒû� 

���6� ĊÒñąĻûÕïąûåĀÕÏĀñĊÕĂç��ãĒû� 

ÏĀñãÿâÖėĀùçĒĀð 

øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçÖþäćÏãÿâÖėĀùçĒĀðûûÏÖĀÏèÿÛØă� ĊïąĻûèñĂ÷ÿåý� ÒĀâõĒĀÖþĎïĒĎâēñÿèÒąçÏñþċøĊÕĂçøâãĀïøÿÛÛĀûăÏ

ãĒûĎé 

ÏĀñùÿÏÏóèÐûÕĊÒñąĻûÕïąûåĀÕÏĀñĊÕĂç 

øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçċóþùçăļøĂçåĀÕÏĀñĊÕĂçÖþçėĀïĀùÿÏÏóèÏÿçċóþċøâÕâēõððûâøĆåæĂčçÕèċøâÕÞĀçþÏĀñĊÕĂç�ÏđãĒûĊïąĻû

èñĂ÷ÿåý�ïăøĂåæĂèÿÕÒÿèčØēĎâēãĀïÏÜùïĀðûðćĒċóēõčçÏĀñùÿÏÏóèÖėĀçõçĊÕĂçåăĻñ ÿèñćē�ċóþèñĂ÷ÿåý�ïăÒõĀïãÿ ļÕčÖåăĻÖþØėĀñþâēõð

ðûâøĆåæĂ�ùñąû�ãÿ ļÕčÖåăĻÖþñÿèøĂçåñÿìðĖċóþØėĀñþùçăļøĂçìñēûïÏÿç 

�.17 ÏĀñõÿâïćóÒĒĀðĆãĂæññï 

ïćóÒĒĀðĆãĂæññï�ùïĀðäĄÕ�ñĀÒĀåăĻÒĀâõĒĀÖþĎâēñÿèÖĀÏÏĀñÐĀðøĂçåñÿìðĖùñąûĊéđçñĀÒĀåăĻÖþãēûÕÖĒĀðĊìąĻûČûçùçăļøĂçčùēêćēûąĻçČâð

ñĀðÏĀñâÿÕÏóĒĀõĊéđçñĀðÏĀñåăĻĊÏĂâÐĄļçčçøîĀìéÏãĂñþùõĒĀÕêćēÙąļûċóþêćēÐĀð��êćēñĒõïčçãóĀâ��á�õÿçåăĻõ ÿâïćóÒĒĀ 

èñĂ÷ÿåý   čØēñĀÒĀĊøçûÙąļûÐĀðčçãóĀâåăĻïăøîĀìÒóĒûÕčçÏĀñõÿâïćóÒĒĀðĆãĂæññïÐûÕøĂçåñÿìðĖċóþùçăļøĂçÙĄĻÕïĀãñÞĀçÏĀñ

ñĀðÕĀçåĀÕÏĀñĊÕĂçåăĻĊÏăĻðõÐēûÕÏėĀùçâčùēãēûÕõÿâïćóÒĒĀâēõðïćóÒĒĀðĆãĂæññï �  ðÏĊõēçčçÏñáăåăĻĎïĒïăãóĀâåăĻïăøîĀìÒóĒûÕ

øėĀùñÿèøĂçåñÿìðĖùñąûùçăļøĂçåăĻïăóÿÏ÷áþĊâăðõÏÿçùñąûĎïĒøĀïĀñäùĀñĀÒĀĊøçûÙąļûÐĀðčçãóĀâåăĻïăøîĀìÒóĒûÕĎâē� èñĂ÷ÿåý�

ÖþéñþïĀáïćóÒĒĀðĆãĂæññïČâðčØēĊåÒçĂÒÏĀñéñþĊïĂçïćóÒĒĀåăĻĊùïĀþøïÏÿèċãĒóþøäĀçÏĀñáĖ�    ċóþìðĀðĀïčØēÐēûïćóåăĻ

øĀïĀñäøÿÕĊÏãĎâēåăĻĊÏăĻðõÐēûÕÏÿèøĂçåñÿìðĖùñąûùçăļøĂçåăĻÖþõÿâïćóÒĒĀðĆãĂæññïçÿ ļçčùēïĀÏåăĻøĆâ 

čçÏĀñçėĀĊåÒçĂÒÏĀñõÿâïćóÒĒĀðĆãĂæññïÐēĀÕãēçïĀčØē� èñĂ÷ÿåý ÖþãēûÕìðĀðĀïčØēÐēûïćóåăĻøĀïĀñäøÿÕĊÏãĎâēåăĻĊÏăĻðõÐēûÕÏÿè

øĂçåñÿìðĖùñąûùçăļøĂçåăĻÖþõÿâïćóÒĒĀðĆãĂæññïçÿ ļçčùēïĀÏåăĻøĆâ�ïĀãñÞĀçÏĀññĀðÕĀçåĀÕÏĀñĊÕĂç×èÿèåăĻ�13 ĊñąĻûÕ�ÏĀñõÿâïćóÒĒĀ

ðĆãĂæññï� ÏėĀùçâóėĀâÿèØÿ ļçÐûÕïćóÒĒĀðĆãĂæññïûûÏĊéđçøĀïñþâÿèãĀïéñþĊîåÐûÕÐēûïćóåăĻçėĀïĀčØēčçÏĀñõÿâïćóÒĒĀðĆãĂæññï�

âÿÕçăļ.- 

ñþâÿè�1 : čØēÐēûïćóñĀÒĀĊøçûÙąļûÐĀðÐûÕøĂçåñÿìðĖùñąûùçăļøĂçûðĒĀÕĊâăðõÏÿçčçãóĀâåăĻïăøîĀìÒóĒûÕ��ĎïĒãēûÕéñÿèéñĆÕ� 

ñþâÿè�2 : ÐēûïćóûąĻçåăĻøĀïĀñäøÿÕĊÏãĎâēÐûÕøĂçåñÿìðĖùñąûùçăļøĂç�ĎïĒõĒĀÖþĊéđçÐēûïćóåĀÕãñÕùñąûåĀÕûēûï 

ñþâÿè�3 : čØēÐēûïćóåăĻĎïĒøĀïĀñäøÿÕĊÏãĎâē�ĊØĒç�ÐēûïćóĊÏăĻðõÏÿèÏñþċøĊÕĂçčçûçĀÒãåăĻÏĂÖÏĀñéñþïĀáÐĄļç 

ùĀÏÐēûïćóåăĻçėĀïĀčØēčçÏĀñõÿâïćóÒĒĀðĆãĂæññïÐûÕøĂçåñÿìðĖùñąûùçăļøĂçäćÏÖÿâéñþĊîåóėĀâÿèØÿ ļçÐûÕïćóÒĒĀðĆãĂæññïåăĻċãÏãĒĀÕÏÿç

ÏĀñõÿâïćóÒĒĀðĆãĂæññïČâðñõïÖþäćÏÖÿâéñþĊîåčçîĀìñõïčçñþâÿèĊâăðõÏÿçãĀïóėĀâÿèØÿ ļçÐûÕïćóÒĒĀðĆãĂæññïÐûÕÐēûïćóåăĻ

ûðćĒčçñþâÿèãėĻĀøĆâåăĻïăçÿðøėĀÒÿÛøėĀùñÿèÏĀñõÿâïćóÒĒĀðĆãĂæññïČâðñõï 

åĆÏõÿçøĂļçñûèñþðþĊõóĀñĀðÕĀç� èñĂ÷ÿåý ÖþéñþĊïĂçÒõĀïÖėĀĊéđçčçÏĀñČûçñĀðÏĀññþùõĒĀÕóėĀâÿèØÿ ļçÐûÕïćóÒĒĀðĆãĂæññï

øėĀùñÿèøĂçåñÿìðĖċóþùçăļøĂçåăĻäąûûðćĒ�á�õÿçøĂļçñûèñþðþĊõóĀñĀðÕĀçåăĻïăÏĀñõÿâïćóÒĒĀðĆãĂæññïċèèĊÏĂâÐĄļçéñþÖėĀ 
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ùçēĀ 20 ÖĀÏ 52 

�. çČðèĀðÏĀñèÿÛØăåăĻøėĀÒÿÛ �ãĒû� 

�.18  ÏĀñčØēâĆóðìĂçĂÖċóþéñþïĀáÏĀñåĀÕèÿÛØăåăĻøėĀÒÿÛ  

čçÏĀñÖÿâåėĀÕèÏĀñĊÕĂçčùēĊéđçĎéãĀïïĀãñÞĀçÏĀññĀðÕĀçåĀÕÏĀñĊÕĂç ëĒ ĀðèñĂùĀñãēûÕčØēâĆóðìĂçĂÖ� ÏĀñéñþïĀáÏĀñ

ċóþÐēûøïïãĂÞĀçùóĀðéñþÏĀñ ÙĄĻÕïăêóÏñþåèãĒûÏĀñÏėĀùçâçČðèĀðċóþÏĀññĀðÕĀçÖėĀçõçĊÕĂçåăĻĊÏăĻðõÏÿèøĂçåñÿìðĖ��

ùçăļøĂç ñĀðĎâē�ċóþÒĒĀčØēÖĒĀð  ÏĀñéñþïĀáċóþÐēûøïïãĂÞĀçïĀÖĀÏéñþøèÏĀñáĖčçûâăãċóþéÿÖÖÿðãĒĀÕĐ åăĻêćēèñĂùĀñ

ïăÒõĀïĊØąĻûïÿ ĻçûðĒĀÕøïĊùãĆøïêóîĀðčãēøîĀõÏĀñáĖċõâóēûïçÿ ļç âÿÕçÿ ļç� êóåăĻĊÏĂâÐĄļçÖñĂÕûĀÖċãÏãĒĀÕĎéÖĀÏïćóÒĒĀãĀï

èÿÛØăÐûÕøĂçåñÿìðĖċóþùçăļøĂçåăĻéñþïĀáċóþãÿ ļÕÐēûøïïãĂÞĀçĎõē  

éñþïĀáÏĀñċóþÐēûøïïãĂÞĀçåăĻčØēčçÏĀñÖÿâåėĀÕèÏĀñĊÕĂçÖþĎâēñÿèÏĀñåèåõçûðĒĀÕãĒûĊçąĻûÕ ÏĀñéñÿèéñþïĀáÏĀñ

åĀÕèÿÛØăÖþèÿçåĄÏčçÕõâèÿÛØăåăĻéñþïĀáÏĀñâÿÕÏóĒĀõĎâēñÿèÏĀñåèåõçċóþčçÕõâûçĀÒãåăĻĎâēñÿèêóÏñþåè 

ÏĀñéñþïĀáÏĀñčçĊñąĻûÕûąĻç�Đ�ĎâēäćÏĊéĂâĊêðčçċãĒóþøĒõçåăĻĊÏăĻðõÐēûÕÐûÕùïĀðĊùãĆéñþÏûèÕèÏĀñĊÕĂççăļ�ðÏĊõēç�ÏĀñčØē

âĆóðìĂçĂÖċóþéñþïĀáÏĀñåĀÕèÿÛØăåăĻøėĀÒÿÛ�ĎâēċÏĒ 

�.18.1 ñĀðĎâēÖĀÏøÿÛÛĀåăĻåėĀÏÿèóćÏÒēĀ 

 ÏĀññþèĆîĀñþåăĻãēûÕéÝĂèÿãĂ�� 

čçÏĀññþèĆîĀñþåăĻãēûÕéÝĂèÿãĂčçÏĀñøĒÕïûèøĂçÒēĀčùēÏÿèóćÏÒēĀ�ëĒ ĀðèñĂùĀñÖėĀĊéđçãēûÕčØēâĆóðìĂçĂÖčçÏĀñéñþĊïĂçĊÕąĻûçĎÐ

ċóþñĀðóþĊûăðâÐûÕøÿÛÛĀåăĻåėĀÏÿèóćÏÒēĀĊìąĻûìĂÖĀñáĀõĒĀøĂçÒēĀùñąûèñĂÏĀñċãĒóþñĀðÏĀñäąûĊéđçîĀñþ�åăĻċðÏÖĀÏÏÿç

ùñąûĎïĒ�ÏóĒĀõÒąû�ÏĂÖÏĀñÖþèÿçåĄÏøĂçÒēĀùñąûèñĂÏĀñċãĒóþñĀðÏĀñċðÏÖĀÏÏÿç�ÏđãĒûĊïąĻûøĂçÒēĀùñąûèñĂÏĀñâÿÕÏóĒĀõ

øĀïĀñäñþèĆĎâēõĒĀċðÏÖĀÏøĂçÒēĀùñąûèñĂÏĀñûąĻçčçøÿÛÛĀ�ċóþóćÏÒēĀĎâēñÿèéñþČðØçĖÖĀÏøĂçÒēĀùñąûèñĂÏĀñçÿ ļç 

ÏĀñÏėĀùçâÖÿÕùõþĊõóĀÐûÕÏĀññÿèñćēñĀðĎâē�� 

čçÏĀñÏėĀùçâÖÿÕùõþĊõóĀÐûÕÏĀññÿèñćēñĀðĎâē� ëĒ ĀðèñĂùĀñÖėĀĊéđçãēûÕčØēâĆóðìĂçĂÖčçÏĀñéñþĊïĂçĊÕąĻûçĎÐċóþñĀðóþĊûăðâ

ÐûÕøÿÛÛĀåăĻåėĀÏÿèóćÏÒēĀĊìąĻûìĂÖĀñáĀõĒĀîĀñþåăĻãēûÕéÝĂèÿãĂçÿ ļçĊøñđÖøĂļçãóûâØĒõÕĊõóĀùçĄĻÕùñąûĊøñđÖøĂļç�á� ĊõóĀčâĊõóĀùçĄĻÕ�

åÿ ļÕçăļ�ÏĂÖÏĀñÖþñÿèñćēñĀðĎâēãóûâØĒõÕĊõóĀùçĄĻÕ�ĊïąĻûĊéđçĎéãĀïĊÕąĻûçĎÐÐēûčâÐēûùçĄĻÕãĒûĎéçăļ 

- óćÏÒēĀĎâēñÿèċóþčØēéñþČðØçĖÖĀÏêóÐûÕÏĀñéÝĂèÿãĂÕĀçÐûÕÏĂÖÏĀñčçÐáþåăĻÏĂÖÏĀñéÝĂèÿãĂÕĀç 

- ÏĀñéÝĂèÿãĂÕĀçÐûÕÏĂÖÏĀñÏĒûčùēĊÏĂâøĂçåñÿìðĖåăĻóćÏÒēĀÒõèÒĆïčçÐáþåăĻøñēĀÕøĂçåñÿìðĖâÿÕÏóĒĀõ�ùñąû 

- ÏĀñéÝĂèÿãĂÕĀçÐûÕÏĂÖÏĀñĎïĒÏĒûčùēĊÏĂâøĂçåñÿìðĖåăĻÏĂÖÏĀñøĀïĀñäçėĀĎéčØēéñþČðØçĖûąĻçĎâē� ċóþÏĂÖÏĀñïăøĂåæĂčçÏĀñ�

ñÿèØėĀñþøėĀùñÿèÏĀñéÝĂèÿãĂÕĀçåăĻĊøñđÖøĂļçäĄÕéÿÖÖĆèÿç 

čçÏñáăåăĻĎïĒĊÐēĀĊÕąĻûçĎÐÐēĀÕãēç� ÏĂÖÏĀñÖþñÿèñćēñĀðĎâē� á� ĊõóĀčâĊõóĀùçĄĻÕ� ëĒ ĀðèñĂùĀñÖėĀĊéđçãēûÕčØēâĆóðìĂçĂÖčçÏĀñ

éñþĊïĂçõĒĀîĀñþåăĻãēûÕéÝĂèÿãĂçÿ ļçĎâēĊøñđÖøĂļçóÕĊïąĻûčâ 

ãēçåĆçčçÏĀñĎâēïĀÙĄĻÕøÿÛÛĀ�� 

čçÏĀñèÿçåĄÏñĀðÖĒĀðåăĻĊÏĂâÐĄļçĊìąĻûčùēĎâēïĀÙĄĻÕøÿÛÛĀĊéđçøĂçåñÿìðĖ� ëĒ ĀðèñĂùĀñÖėĀĊéđçãēûÕčØēâĆóðìĂçĂÖčçÏĀñéñþĊïĂçõĒĀ

ñĀðÖĒĀðâÿÕÏóĒĀõĊéđçãēçåĆçøĒõçĊìĂĻïčçÏĀñĎâēïĀÙĄĻÕøÿÛÛĀåăĻåėĀÏÿèóćÏÒēĀùñąûĎïĒ� ñõïäĄÕÏĀñÏėĀùçâõĂæăÏĀñãÿâÖėĀùçĒĀð

øĂçåñÿìðĖâÿÕÏóĒĀõ 
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ùçēĀ 21 ÖĀÏ 52 

�. çČðèĀðÏĀñèÿÛØăåăĻøėĀÒÿÛ �ãĒû� 

�.18 ÏĀñčØēâĆóðìĂçĂÖċóþéñþïĀáÏĀñåĀÕèÿÛØăåăĻøėĀÒÿÛ (ãĒû) 

�.18.2 ÏĀññÿèñćēċóþÏĀñãÿâñĀðÏĀñøĂçåñÿìðĖċóþùçăļøĂç  

čçÏĀñìĂÖĀñáĀÏĀññÿèñćēùñąûÏĀñãÿâñĀðÏĀñøĂçåñÿìðĖċóþùçăļøĂç ëĒ ĀðèñĂùĀñãēûÕčØēâĆóðìĂçĂÖčçÏĀñìĂÖĀñáĀõĒĀèñĂ÷ÿåý  

ĎâēČûçùñąûñÿèČûçÒõĀïĊøăĻðÕċóþêóéñþČðØçĖčçøĂçåñÿìðĖċóþùçăļøĂçâÿÕÏóĒĀõċóēõùñąûĎïĒ  ČâðčØēâĆóðìĂçĂÖèçìąļçÞĀç

ÐûÕÐēûïćóåăĻâăåăĻøĆâåăĻñ ÿèñćēĎâēčçøîĀõþéÿÖÖĆèÿç 

�.18.3 ÒĒĀĊêąĻûêóÐĀâåĆçâēĀçĊÒñâĂãåăĻÒĀâõĒĀÖþĊÏĂâÐĄļçÐûÕóćÏùçăļÏĀñÒēĀ� 

čçÏĀñéñþïĀáÒĒĀĊêąĻûêóÐĀâåĆçâēĀçĊÒñâĂãåăĻÒĀâõĒĀÖþĊÏĂâÐĄļçÐûÕóćÏùçăļÏĀñÒēĀ� ëĒ ĀðèñĂùĀñÖėĀĊéđçãēûÕčØēâĆóðìĂçĂÖčç

ÏĀñéñþïĀáÏĀñêóÐĀâåĆçâēĀçĊÒñâĂãåăĻÒĀâõĒĀÖþĊÏĂâÐĄļçÖĀÏóćÏùçăļċãĒóþñĀð� ČâðÒėĀçĄÕäĄÕéñþøèÏĀñáĖÏĀñĊÏđèĊÕĂç

čçûâăã� ûĀðĆÐûÕùçăļåăĻÒÕÒēĀÕċóþøîĀõþĊöñ÷ÞÏĂÖåăĻÒĀâÏĀñáĖĎõēÐûÕÏóĆĒïóćÏÒēĀåăĻïăÒõĀïĊøăĻðÕâēĀçĊÒñâĂãåăĻÒóēĀðÒóĄÕÏÿç�

Ċéđçãēç� åÿ ļÕçăļ� ÐēûïćóêóÐĀâåĆçâēĀçĊÒñâĂãÖĀÏéñþøèÏĀñáĖčçûâăãċóþÏĀñÒĀâÏĀñáĖøîĀõþĊöñ÷ÞÏĂÖÐûÕèñĂ÷ÿåý� ûĀÖ

ĎïĒĎâēèĒÕèûÏäĄÕÏĀñêĂâøÿÛÛĀÐûÕóćÏÒēĀåăĻĊÏĂâÐĄļçÖñĂÕčçûçĀÒã� 

�.18.4 ÒĒĀĊøąĻûïñĀÒĀÐûÕåăĻâĂç�ûĀÒĀñ�ċóþûĆéÏñáĖ�ċóþøĂçåñÿìðĖøĂåæĂÏĀñčØē�ċóþÒĒĀãÿâÖėĀùçĒĀðÐûÕøĂçåñÿìðĖĎïĒïăãÿõãç 

čçÏĀñÒėĀçõáÒĒĀĊøąĻûïñĀÒĀÐûÕûĀÒĀñċóþûĆéÏñáĖãóûâÖçøĂçåñÿìðĖøĂåæĂÏĀñčØē�ċóþÒĒĀãÿâÖėĀùçĒĀðÐûÕøĂçåñÿìðĖĎïĒïă

ãÿõãç� ëĒ ĀðèñĂùĀñÖėĀĊéđçãēûÕåėĀÏĀñéñþïĀáûĀðĆÏĀñčùēéñþČðØçĖċóþïćóÒĒĀÒÕĊùóąûĊïąĻûĊóĂÏčØēÕĀç� �äēĀïă�� ċóþãēûÕ

åèåõçûĀðĆÏĀñčùēéñþČðØçĖċóþïćóÒĒĀÒÕĊùóąûčùïĒùĀÏïăÏĀñĊéóăĻðçċéóÕĊÏĂâÐĄļç  

�.18.5 øĂçåñÿìðĖĎïĒïăãÿõãç 

čçÏĀñèÿçåĄÏċóþõÿâïćóÒĒĀĊñĂĻïċñÏÐûÕøĂçåñÿìðĖĎïĒïăãÿõãççÿ ļç� ÖėĀĊéđçãēûÕčØēâĆóðìĂçĂÖÐûÕëĒ ĀðèñĂùĀñčçÏĀñéñþïĀá

ïćóÒĒĀÐûÕøĂçåñÿìðĖåăĻÒĀâõĒĀÖþĎâēñÿèčçûçĀÒã� ČâðõĂæăéñþïĀáÏĀñÏñþċøĊÕĂçøâÒĂâóâ� ÙĄĻÕéñþïĀáÏĀñÏñþċøĊÕĂçøâ

âÿÕÏóĒĀõûĀÖĊéóăĻðçċéóÕĎâēĊçąĻûÕÖĀÏîĀõþÏĀñċÐĒÕÐÿç� ċçõČçēïÏĀñĊéóăĻðçċéóÕÐûÕñĀðĎâē� ČÒñÕøñēĀÕãēçåĆç

ÏĀñĊéóăĻðçċéóÕÐûÕûÿãñĀÒĂâóâ�îĀõþûĆãøĀùÏññïċóþîĀõþãóĀâåăĻĊÏăĻðõÐēûÕ 

�.18.6 øĂçåñÿìðĖîĀ÷ăĊÕĂçĎâēñûÏĀñãÿâèÿÛØă 

èñĂ÷ÿåý ÖþñÿèñćēøĂçåñÿìðĖîĀ÷ăĊÕĂçĎâēñûÏĀñãÿâèÿÛØăĊïąĻûïăÒõĀïĊéđçĎéĎâēÒĒûçÐēĀÕċçĒçûçõĒĀ èñĂ÷ÿåý�ÖþïăÏėĀĎñåĀÕîĀ÷ă

čçûçĀÒãĊìăðÕìûåăĻÖþčØēéñþČðØçĖÖĀÏøĂçåñÿìðĖîĀ÷ăĊÕĂçĎâēçÿ ļç čçÏĀñçăļëĒ ĀðèñĂùĀñÖėĀĊéđçãēûÕéñþïĀáÏĀñõĒĀèñĂ÷ÿåý   

ÒõññÿèñćēÖėĀçõçøĂçåñÿìðĖîĀ÷ăĊÕĂçĎâēñûÏĀñãÿâèÿÛØăĊéđçÖėĀçõçĊåĒĀčâ ČâðìĂÖĀñáĀäĄÕÖėĀçõçÏėĀĎñåĀÕîĀ÷ăåăĻÒĀâõĒĀ

ÖþĊÏĂâčçûçĀÒãčçċãĒóþØĒõÕĊõóĀ 

�.18.7 ÏĀñâēûðÒĒĀÐûÕÐûÕøĂçåñÿìðĖåăĻĎïĒčØĒøĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂç 

ëĒ ĀðèñĂùĀñÖþãēûÕìĂÖĀñáĀÏĀñâēûðÒĒĀÐûÕåăĻâĂç� ûĀÒĀñċóþûĆéÏñáĖ� øĂçåñÿìðĖøĂåæĂÏĀñčØē� ċóþøĂçåñÿìðĖĎïĒïăãÿõãç�

ċóþèÿçåĄÏÐĀâåĆçÖĀÏÏĀñâēûðÒĒĀùĀÏÒĀâõĒĀïćóÒĒĀåăĻÒĀâõĒĀÖþĎâēñÿèÒąçãėĻĀÏõĒĀïćóÒĒĀãĀïèÿÛØăÐûÕøĂçåñÿìðĖçÿ ļç 

ÐēûèĒÕØăļâÿÕÏóĒĀõñõïäĄÕÏĀñóâóÕûðĒĀÕïăçÿðøėĀÒÿÛÐûÕïćóÒĒĀãóĀâùñąûïćóÒĒĀåăĻĎâēñÿèÖĀÏÏĀñčØēéñþČðØçĖčçûçĀÒãÐûÕ

øĂçåñÿìðĖ���ÏĀñĊéóăĻðçċéóÕûðĒĀÕïăçÿðøėĀÒÿÛÐûÕÏóðĆåæĖåĀÕæĆñÏĂÖÐûÕÏĂÖÏĀñåăĻïăêóÏñþåèãĒûÏĀñčØēøĂçåñÿìðĖçÿ ļçčç

ûçĀÒã���ċçõČçēïčçåĀÕóèÐûÕîĀõþûĆãøĀùÏññïċóþøîĀìĊöñ÷ÞÏĂÖåăĻĊÏăĻðõÐēûÕ��ÏĀñøćÛĊøăðøĒõçċèĒÕãóĀâåăĻøėĀÒÿÛ

ÐûÕÏĂÖÏĀñ��ñõïäĄÕÏÜñþĊèăðèÐēûèÿÕÒÿèåăĻøėĀÒÿÛ�ùñąûÒėĀãÿâøĂçÐûÕöĀóåăĻïăêóÏñþåèčçåĀÕóèãĒûæĆñÏĂÖ�Ċéđçãēç 
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ùçēĀ 22 ÖĀÏ 52 

�. çČðèĀðÏĀñèÿÛØăåăĻøėĀÒÿÛ��ãĒû� 

�.18 ÏĀñčØēâĆóðìĂçĂÖċóþéñþïĀáÏĀñåĀÕèÿÛØăåăĻøėĀÒÿÛ��ãĒû�  

�.18.7 ÏĀñâēûðÒĒĀÐûÕÐûÕøĂçåñÿìðĖåăĻĎïĒčØĒøĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂç��ãĒû� 

ÏĀñåâøûèÏĀñâēûðÒĒĀÐûÕåăĻâĂç��ûĀÒĀñċóþûĆéÏñáĖ��øĂçåñÿìðĖøĂåæĂÏĀñčØē��ċóþøĂçåñÿìðĖĎïĒïăãÿõãç��ëĒ ĀðèñĂùĀñ

ÖėĀĊéđçãēûÕčØēâĆóðìĂçĂÖčçÏĀñéñþïĀáÏĀñÏñþċøĊÕĂçøâåăĻÒĀâõĒĀÖþĎâēñÿèčçûçĀÒãÖĀÏøĂçåñÿìðĖùñąûùçĒõðøĂçåñÿìðĖ

åăĻÏĒûčùēĊÏĂâĊÕĂçøâ�ñõïåÿ ļÕÏĀñĊóąûÏûÿãñĀÒĂâóâåăĻĊùïĀþøïčçÏĀñÒėĀçõáïćóÒĒĀéÿÖÖĆèÿçÐûÕÏñþċøĊÕĂçøâçÿ ļçĐ�åÿ ļÕçăļ�

ÏñþċøĊÕĂçøâéñþïĀáÏĀñèçìąļçÞĀçÐûÕÐēûïćóÏĀñâėĀĊçĂçÕĀçåăĻïăûðćĒ�á�éÿÖÖĆèÿç�ÙĄĻÕëĒ ĀðèñĂùĀñÖėĀĊéđçãēûÕčØēâĆóð

ìĂçĂÖåăĻĊÏăĻðõÐēûÕÏÿèÐēûøïïãĂÞĀçĊÏăĻðõÏÿèøîĀõþãóĀâčçûçĀÒã�ñõïäĄÕñĀðĎâēċóþÒĒĀčØēÖĒĀðčçûçĀÒãÙĄĻÕĊÏăĻðõĊçąĻûÕ

ÏÿèøĂçåñÿìðĖùñąûùçĒõðøĂçåñÿìðĖåăĻÏĒûčùēĊÏĂâĊÕĂçøâçÿ ļç��ČâðéñþïĀáÏĀñÏñþċøĊÕĂçøââÿÕÏóĒĀõûĀÖĊéóăĻðçċéóÕĎâē

ĊçąĻûÕÖĀÏîĀõþÏĀñċÐĒÕÐÿç�ċçõČçēïÏĀñĊéóăĻðçċéóÕÐûÕñĀðĎâē�ČÒñÕøñēĀÕãēçåĆç�ÏĀñĊéóăĻðçċéóÕÐûÕûÿãñĀÒĂâóâ�

îĀõþûĆãøĀùÏññïċóþîĀõþãóĀâåăĻĊÏăĻðõÐēûÕ 

�.18.8 éñþïĀáÏĀñùçăļøĂçĎïĒùïĆçĊõăðçøėĀùñÿèêóéñþČðØçĖìçÿÏÕĀç 

čçÏĀñéñþïĀáÏĀñîĀñþêćÏìÿçêóéñþČðØçĖìçÿÏÕĀçĊïąĻûĊÏ÷ăðáûĀðĆ ëĒ ĀðèñĂùĀñãēûÕčØēâĆóðìĂçĂÖčçÏĀñéñþïĀáÏĀñ

äĄÕÒõĀïçĒĀÖþĊéđçåăĻìçÿÏÕĀçÖþåėĀÕĀçÖçÒñèĊÏ÷ăðáûĀðĆ� ČâðÒėĀçĄÕäĄÕÐēûïćóčçûâăãÙĄĻÕÖþåèåõçåĆÏéă øïïãĂÞĀçåăĻčØē

čçÏĀñÒėĀçõáÖþÒėĀçĄÕäĄÕãēçåĆçèñĂÏĀñčçûâăã ãóûâÖçûĀðĆÏĀñčùēéñþČðØçĖÐûÕìçÿÏÕĀç ÙĄĻÕÖþäćÏÒėĀçõáÐĄļçåĆÏéă 

�.18.9 øÿÛÛĀĊØĒĀ 

ÏĀñÏėĀùçâûĀðĆøÿÛÛĀĊØĒĀåăĻïăøĂåæĂÏĀñĊóąûÏčçÏĀñÐðĀðûĀðĆøÿÛÛĀĊØĒĀùñąûðÏĊóĂÏøÿÛÛĀĊØĒĀ�-�čçÞĀçþêćēĊØĒĀ 

čçÏĀñÏėĀùçâûĀðĆøÿÛÛĀĊØĒĀ � ëĒ ĀðèñĂùĀñÖėĀĊéđçãēûÕčØēâĆóðìĂçĂÖčçÏĀñéñþĊïĂçõĒĀèñĂ÷ÿåý� ïăÒõĀïċçĒçûçûðĒĀÕ

øïĊùãĆøïêóùñąûĎïĒåăĻÖþčØēøĂåæĂĊóąûÏčçÏĀñÐðĀðûĀðĆøÿÛÛĀĊØĒĀùñąûðÏĊóĂÏøÿÛÛĀĊØĒĀ�ČâðÒėĀçĄÕäĄÕÐēûĊåđÖÖñĂÕċóþ

øîĀìċõâóēûïåăĻĊÏăĻðõÐēûÕåÿ ļÕùïâåăĻåėĀčùēĊÏĂâøĂĻÕÖćÕčÖåĀÕĊöñ÷ÞÏĂÖ�øėĀùñÿèèñĂ÷ÿåý�čçÏĀñčØēùñąûĎïĒčØēøĂåæĂĊóąûÏçÿ ļç�

îĀðùóÿÕÖĀÏõÿçåăĻøÿÛÛĀĊØĒĀïăêó�èñĂ÷ÿåý�ÖþéñþĊïĂçûĀðĆøÿÛÛĀĊØĒĀčùïĒùĀÏïăĊùãĆÏĀñáĖùñąûøäĀçÏĀñáĖåăĻïăçÿðøėĀÒÿÛÙĄĻÕ

ûðćĒîĀðčãēÏĀñÒõèÒĆïċóþøĒÕêóãĒûÒõĀïċçĒçûçûðĒĀÕøïĊùãĆøïêóåăĻÖþčØēøĂåæĂĊóąûÏ 

èñĂ÷ÿåý� ĎïĒøĀïĀñäÏėĀùçâûÿãñĀâûÏĊèăļðãĀïçÿðÐûÕøÿÛÛĀĊØĒĀ� âÿÕçÿ ļç �ëĒ ĀðèñĂùĀñÖėĀĊéđçãēûÕčØēâĆóðìĂçĂÖčçÏĀñ

ÏėĀùçâûÿãñĀâûÏĊèăļðÏĀñÏćēðąïøĒõçĊìĂĻïÐûÕèñĂ÷ÿåý� čçÏĀñÒĂâóâùçăļøĂçãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀ�ČâðûÿãñĀâûÏĊèăļðÏĀñÏćēðąï

øĒõçĊìĂĻïĊéđçûÿãñĀâûÏĊèăļðåăĻèñĂ÷ÿåý�ÖþãēûÕÖĒĀðčçÏĀñÏćēðąïĊÕĂçåăĻÖėĀĊéđçĊìąĻûčùēĎâēïĀÙĄĻÕøĂçåñÿìðĖåăĻïăïćóÒĒĀčÏóēĊÒăðÕÏÿè

øĂçåñÿìðĖøĂåæĂÏĀñčØēčçøîĀìċõâóēûïåĀÕĊöñ÷ÞÏĂÖåăĻÒóēĀðÒóĄÕ �ČâðïăñþðþĊõóĀÏĀñÏćēðąïċóþùóÿÏéñþÏÿçåăĻÒóēĀðÒóĄÕ 

ÏĀñÖÿâéñþĊîåÐûÕøÿÛÛĀĊØĒĀ�-�čçÞĀçþêćēčùēĊØĒĀ 

čçÏĀñìĂÖĀñáĀéñþĊîåÐûÕøÿÛÛĀĊØĒĀõĒĀĊéđçøÿÛÛĀĊØĒĀâėĀĊçĂçÕĀçùñąûøÿÛÛĀĊØĒĀĊÕĂçåĆç� ëĒ ĀðèñĂùĀñĎâēčØēâĆóðìĂçĂÖ

čçÏĀñéñþĊïĂçĊÕąĻûçĎÐċóþñĀðóþĊûăðâÐûÕøÿÛÛĀĊìąĻûìĂÖĀñáĀõĒĀèñĂ÷ÿåý� ĎâēČûçÒõĀïĊøăĻðÕċóþêóãûèċåçÐûÕÒõĀï

ĊéđçĊÖēĀÐûÕčçøĂçåñÿìðĖåăĻĊØĒĀâÿÕÏóĒĀõċóēõùñąûĎïĒ 

ÏĀñÏėĀùçâûĀðĆøÿÛÛĀĊØĒĀåăĻïăøĂåæĂÏĀñĊóąûÏčçÏĀñÐðĀðûĀðĆøÿÛÛĀĊØĒĀùñąûðÏĊóĂÏøÿÛÛĀĊØĒĀ 
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ùçēĀ 23 ÖĀÏ 52 

�. çČðèĀðÏĀñèÿÛØăåăĻøėĀÒÿÛ��ãĒû� 

�.18  ÏĀñčØēâĆóðìĂçĂÖċóþéñþïĀáÏĀñåĀÕèÿÛØăåăĻøėĀÒÿÛ��ãĒû�  

�.18.9 øÿÛÛĀĊØĒĀ �ãĒû� 

èñĂ÷ÿåý��ÏėĀùçâûĀðĆøÿÛÛĀĊØĒĀãĀïñþðþĊõóĀåăĻèûÏĊóĂÏĎïĒĎâēÐûÕøÿÛÛĀĊØĒĀ��ČâðñõïñþðþĊõóĀãĀïøĂåæĂĊóąûÏčçÏĀñ

ÐðĀðûĀðĆøÿÛÛĀĊØĒĀ�ùĀÏïăÒõĀïċçĒçûçûðĒĀÕøïĊùãĆøïêóåăĻÖþčØēøĂåæĂĊóąûÏçÿ ļç�ċóþñþðþĊõóĀãĀïøĂåæĂĊóąûÏčçÏĀñ

ðÏĊóĂÏøÿÛÛĀĊØĒĀ�ùĀÏïăÒõĀïċçĒçûçûðĒĀÕøïĊùãĆøïêóåăĻÖþĎïĒčØēøĂåæĂĊóąûÏçÿ ļç�ëĒ ĀðèñĂùĀñÖėĀĊéđçãēûÕčØēâĆóðìĂçĂÖčç

ÏĀñéñþĊïĂçõĒĀèñĂ÷ÿåý�ïăÒõĀïċçĒçûçûðĒĀÕøïĊùãĆøïêóùñąûĎïĒåăĻÖþčØēøĂåæĂĊóąûÏčçÏĀñÐðĀðûĀðĆøÿÛÛĀĊØĒĀùñąûåăĻÖþ

ĎïĒčØēøĂåæĂĊóąûÏčçÏĀñðÏĊóĂÏøÿÛÛĀĊØĒĀ�ČâðìĂÖĀñáĀÐēûĊåđÖÖñĂÕċóþøîĀìċõâóēûïåăĻĊÏăĻðõÐēûÕåÿ ļÕùïâåăĻåėĀčùēĊÏĂâ

øĂĻÕÖćÕčÖčçåĀÕĊöñ÷ÞÏĂÖøėĀùñÿèèñĂ÷ÿåý�čçÏĀñčØēøĂåæĂĊóąûÏçÿ ļç�îĀðùóÿÕÖĀÏõÿçåăĻøÿÛÛĀĊØĒĀïăêó�èñĂ÷ÿåý�ÖþéñþĊïĂç

ûĀðĆøÿÛÛĀĊØĒĀčùïĒùĀÏïăĊùãĆÏĀñáĖùñąûøäĀçÏĀñáĖåăĻïăçÿðøėĀÒÿÛÙĄĻÕûðćĒîĀðčãēÏĀñÒõèÒĆïċóþøĒÕêóãĒûÒõĀïċçĒçûç

ûðĒĀÕøïĊùãĆøïêóåăĻÖþčØēøĂåæĂĊóąûÏ 

�.18.10 ïćóÒĒĀðĆãĂæññïÐûÕĊÒñąĻûÕïąûåĀÕÏĀñĊÕĂç 

čçÏĀñéñþĊïĂçïćóÒĒĀðĆãĂæññïÐûÕĊÒñąĻûÕïąûåĀÕÏĀñĊÕĂçåăĻĊéĂâĊêðÐēûïćóčçÕèÏĀñĊÕĂçåăĻĎïĒïăÏĀñÙąļûÐĀðčçãóĀâċóþĎïĒ

øĀïĀñäùĀñĀÒĀĎâēčçãóĀâÙąļûÐĀðÒóĒûÕ�ëĒ ĀðèñĂùĀñãēûÕčØēâĆóðìĂçĂÖčçÏĀñéñþïĀáïćóÒĒĀðĆãĂæññïÐûÕĊÒñąĻûÕïąû

åĀÕÏĀñĊÕĂçâÿÕÏóĒĀõ�ČâðčØēĊåÒçĂÒċóþċèèÖėĀóûÕčçÏĀñéñþĊïĂçïćóÒĒĀ�ÙĄĻÕãÿõċéñåăĻčØēčçċèèÖėĀóûÕĎâēïĀÖĀÏÏĀñ

ĊåăðèĊÒăðÕÏÿèãÿõċéñåăĻïăûðćĒčçãóĀâ�ČâðÒėĀçĄÕäĄÕÒõĀïĊøăĻðÕâēĀçĊÒñâĂã��åÿ ļÕÐûÕæçĀÒĀñý�ċóþÒćĒøÿÛÛĀ��øîĀìÒóĒûÕ�

ÐēûïćóÒõĀïøÿïìÿçæĖ�ċóþÏĀñĊéóăĻðçċéóÕÐûÕïćóÒĒĀÐûÕĊÒñąĻûÕïąûåĀÕÏĀñĊÕĂçčçñþðþðĀõ�ÏĀñĊéóăĻðçċéóÕÐûÕ

øïïãĂÞĀçåăĻĊÏăĻðõÐēûÕÏÿèãÿõċéñåăĻčØēčçÏĀñÒėĀçõáûĀÖïăêóÏñþåèãĒûïćóÒĒĀðĆãĂæññïåăĻĊéĂâĊêðÐēûïćóčçÕèÏĀñĊÕĂçċóþ

ÏĀñĊéĂâĊêðóėĀâÿèØÿ ļçÐûÕïćóÒĒĀðĆãĂæññï 

�.18.11 ÒâăíēûÕñēûÕ 

èñĂ÷ÿåý ïăùçăļøĂçåăĻûĀÖÖþĊÏĂâÐĄļçÖĀÏÏĀñäćÏíēûÕñēûÕĊñăðÏÒĒĀĊøăðùĀð� ÙĄĻÕëĒ ĀðèñĂùĀñĎâēčØēâĆóðìĂçĂÖčçÏĀñéñþĊïĂçêó

ÐûÕÒâăåăĻäćÏíēûÕñēûÕċóēõċóþĊØąĻûïÿ ĻçõĒĀÖþĎïĒïăÒõĀïĊøăðùĀðĊÏĂâÐĄļçÖĄÕĎïĒĎâēèÿçåĄÏéñþïĀáÏĀñùçăļøĂçâÿÕÏóĒĀõ�á�õÿçøĂļç

ñûèñþðþĊõóĀñĀðÕĀç�ûðĒĀÕĎñÏđãĀï�êóåăĻĊÏĂâÐĄļçÖñĂÕûĀÖċãÏãĒĀÕĎéÖĀÏåăĻĎâēïăÏĀñéñþïĀáÏĀñĎõē 

�.18.12 ÏĀñéñþĊïĂçîĀ÷ă 

èñĂ÷ÿåý ïăùçăļøĂçåăĻûĀÖÖþĊÏĂâÐĄļçÖĀÏÏĀñäćÏéñþĊïĂçîĀ÷ă� ÙĄĻÕëĒ ĀðèñĂùĀñĎâēčØēâĆóðìĂçĂÖčçÏĀñéñþĊïĂçêóÐûÕÏĀñäćÏ

éñþĊïĂçîĀ÷ăċóēõ ċóþĊØąĻûïÿ ĻçõĒĀÖþĎïĒïăÒõĀïĊøăðùĀðĊÏĂâÐĄļçÖĄÕĎïĒĎâēèÿçåĄÏéñþïĀáÏĀñùçăļøĂçâÿÕÏóĒĀõ� á� õÿçøĂļçñûè

ñþðþĊõóĀñĀðÕĀç 
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ùçēĀ 24 ÖĀÏ 52 

5. ñĀðÏĀñæĆñÏĂÖÏÿèèĆÒÒóùñąûèñĂ÷ÿååăĻĊÏăĻðõÐēûÕÏÿç 

èñĂ÷ÿåý ïăñĀðÏĀñèÿÛØăÏÿèèĆÒÒóċóþèñĂ÷ÿååăĻĊÏăĻðõÐēûÕÏÿç øĂçåñÿìðĖ ùçăļøĂç ñĀðĎâē ċóþÒĒĀčØēÖĒĀðøĒõçùçĄĻÕÐûÕèñĂ÷ÿåý 

ĊÏĂâÐĄļçÖĀÏñĀðÏĀñèÿÛØăÏÿèèĆÒÒóċóþèñĂ÷ÿååăĻĊÏăĻðõÐēûÕÏÿçâÿÕÏóĒĀõ èĆÒÒóċóþèñĂ÷ÿåĊùóĒĀçăļĊÏăĻðõÐēûÕÏÿç� ČâðÏĀñĊéđç

ÏññïÏĀññĒõïÏÿç�ïăñĀðóþĊûăðââÿÕçăļ�- 

   óÿÏ÷áþ ÏĀñâėĀĊçĂçÏĂÖÏĀñ èñĂ÷ÿåý�äąûùĆēçčçûÿãñĀñēûðóþ 
èñĂ÷ÿåċóþèĆÒÒó ÒõĀïøÿïìÿçæĖ éñþĊîåæĆñÏĂÖ čçéñþĊåö éă�256� éă�256� 

èñĂ÷ÿååăĻĊÏăĻðõÐēûÕÏÿç      

èñĂ÷ÿå�21�öãõññ÷�ĊõØÏĂÖ�ÖėĀÏÿâ 1�ċóþ�2 ČñÕìðĀèĀó Ďåð - - 
Alliance International Medical 

Center�� 
2 öćçðĖÏĀñċìåðĖ øĀæĀñáñÿÞ

éñþØĀæĂéĎãð

éñþØĀØçóĀõ 

- - 

èñĂ÷ÿå�ìăċûçâĖĊûø�õÿçĊçø�ĊõóæĖ�ÖėĀÏÿâ   2 ìÿàçĀ

ûøÿÕùĀñĂïåñÿìðĖ

ĊìąĻûčùēĊØĒĀ 

Ďåð - - 

èĆÒÒóåăĻĊÏăĻðõÐēûÕÏÿç      

çĀðìĂìÿàçĖ ãÿ ļÕøąèÏĆó 3 - Ďåð - - 
çĀðøĂåæĂØÿð ûÿÕÏóïĊÏóăðõ 3 - Ďåð - - 
çĀÕöĆîõññá ãÿ ļÕøąèÏĆó 3 - Ďåð - - 
çĀÕøĀõèÿÕûñ ãÿ ļÕøąèÏĆó 3 - Ďåð - - 
çĀÕøĀõáÿÞæĂñĀ ãÿ ļÕøąèÏĆó 4 - Ďåð - - 
çĀÕìăñõññá ÖÿÕöĂñĂõÿàçæėĀñÕ 4 - Ďåð - - 
çĀðìăñìÿàçĖ ãÿ ļÕøąèÏĆó 4 - Ďåð - - 

 
óÿÏ÷áþÒõĀïøÿïìÿçæĖ�ñþùõĒĀÕèñĂ÷ÿåý ÏÿèèĆÒÒóċóþèñĂ÷ÿååăĻĊÏăĻðõÐēûÕÏÿç  ĊéđçâÿÕçăļ�- 
1. ïăÏññïÏĀñÐûÕèñĂ÷ÿåý èĀÕåĒĀçñĒõïÏÿç 

2. ïăêćēäąûùĆēçèĀÕåĒĀçñĒõïÏÿç 

3. ĊéđçÏññïÏĀñ êćēèñĂùĀñċóþêćēäąûùĆēçÐûÕèñĂ÷ÿåý 

4. ĊéđçêćēäąûùĆēçċóþĊéđçèĆÒÒóčÏóēØĂâÏÿèÏññïÏĀñÐûÕèñĂ÷ÿåý 
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ùçēĀ 25 ÖĀÏ 52 

5. ñĀðÏĀñæĆñÏĂÖÏÿèèĆÒÒóùñąûèñĂ÷ÿååăĻĊÏăĻðõÐēûÕÏÿç �ãĒû� 

èñĂ÷ÿåý�ÏÿèèĆÒÒóċóþèñĂ÷ÿååăĻĊÏăĻðõÐēûÕÏÿç ïăçČðèĀðÏĀñÏėĀùçâñĀÒĀ�âÿÕçăļ.- 

ñĀðÏĀñ çČðèĀðÏĀñÏėĀùçâñĀÒĀ 
1� ÐĀððĀċóþĊõØîÿáßĖ ñĀÒĀåĆçèõÏÏėĀĎñøĒõçĊìĂĻï 

�� ñĀðĎâēÒĒĀñÿÏ÷ĀìðĀèĀó ûÿãñĀĊâăðõÏÿçÏÿèåăĻĎïĒčØĒèĆÒÒóåăĻĊÏăĻðõÐēûÕÏÿç 
�� ñĀðĎâēÒĒĀĊØĒĀċóþñĀðĎâēÒĒĀèñĂÏĀñûąĻçĐ ãĀïûÿãñĀåăĻãÏóÕñĒõïÏÿç 

�� ÐĀðøĂçåñÿìðĖ ñĀÒĀãĀïèÿÛØăèõÏÏėĀĎñøĒõçĊìĂĻï 
�� ãēçåĆçÐĀððĀċóþĊõØîÿáßĖ ñĀÒĀåĆç 
�� ÙąļûðĀċóþĊõØîÿáßĖ ñĀÒĀåĆçèõÏÏėĀĎñøĒõçĊìĂĻï 

�� ÒĒĀĊØĒĀċóþÒĒĀèñĂÏĀñûąĻçĐ ãĀïûÿãñĀåăĻãÏóÕñĒõïÏÿç� 

�� ÒĒĀæññïĊçăðïċìåðĖ ûÿãñĀĊâăðõÏÿçÏÿèċìåðĖåăĻĎïĒčØĒèĆÒÒóåăĻĊÏăĻðõÐēûÕÏÿç 

�� ÒĒĀøĒÕãÿõêćēéĒ õð čçûÿãñĀñēûðóþ�10 ÐûÕñĀðĎâēøĆåæĂåăĻĊñăðÏĊÏđèÖĀÏêćēéĒ õð 
10. ãēçåĆçåĀÕÏĀñĊÕĂç ûÿãñĀñēûðóþ�5.10 

 

5.1 ñĀðÏĀñèÿÛØăåăĻïăøĀñþøėĀÒÿÛåăĻĊÏĂâÐĄļçñþùõĒĀÕÏÿç�ïăñĀðóþĊûăðâ âÿÕçăļ.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ãûèċåçêćēèÒĒĀãûèċåçêćēèñĂùĀñ 

èñĂ÷ÿåý�ïăÒĒĀčØēÖĒĀðøėĀùñÿèĊÕĂçĊâąûç�Čèçÿø�ĊÕĂçøïåèÏûÕåĆçøėĀñûÕĊóăļðÕØăì�øõÿøâĂÏĀñûąĻç�ÒĒĀĊèăļðéñþØĆïčùēċÏĒÏññïÏĀñ

ċóþêćēèñĂùĀñ�ċóþêóéñþČðØçĖùóÿÕûûÏÖĀÏÕĀç�ČâðøñĆéĎâēâÿÕçăļ�- 

 

ùçĒõð  :  èĀå 

éă�2564 éă�2563 

êóéñþČðØçĖñþðþøÿ ļç 23,006,000.00 23,133,513.00 

êóéñþČðØçĖñþðþðĀõùóÿÕûûÏÖĀÏÕĀç 436,978.92 585,238.00 

ñõï 23,442,978.92 23,718,751.00    

 

 

    çČðèĀðÏĀñ ùçĒõð���èĀå 

    ÏėĀùçâñĀÒĀ éă�2564 éă�2563 

èñĂ÷ÿååăĻĊÏăĻðõÐēûÕÏÿç    

ñĀðĎâēÖĀÏÏĂÖÏĀñČñÕìðĀèĀó� 1�ċóþ�2 5,110,699.48 ���,������ 

ñĀðĎâēûąĻç� 3 ċóþ�4 1,064,674.20 �,���,������ 
ãēçåĆçÏĂÖÏĀñČñÕìðĀèĀó� 5 ċóþ�6 ċóþ�7 12,491,517.66 9,180,087.56 
ÒĒĀčØēÖĒĀðčçÏĀñèñĂùĀñ� 9 2,585.20 258,304.40 
ãēçåĆçåĀÕÏĀñĊÕĂç� 10 442,490.46 498,498.04 
    
èĆÒÒóåăĻĊÏăĻðõÐēûÕÏÿç    
ñĀðĎâēÖĀÏÏĂÖÏĀñČñÕìðĀèĀó� 1 ċóþ�2 847,526.58 500,483.64 
ãēçåĆçÏĂÖÏĀñČñÕìðĀèĀó� 5 ċóþ�7 ċóþ�8 5,241,013.52 4,910,980.54 
ãēçåĆçåĀÕÏĀñĊÕĂç� 10 203,279.44 237,482.34 
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ùçēĀ 26 ÖĀÏ 52 

5. ñĀðÏĀñèÿÛØăÏÿèèĆÒÒóùñąûèñĂ÷ÿååăĻĊÏăĻðõÐēûÕÏÿç �ãĒû� 

5.2 ðûâÒÕĊùóąûÐûÕèÿÛØăåăĻĊÏĂâÐĄļçñþùõĒĀÕÏÿç�ïăñĀðóþĊûăðââÿÕçăļ�- 

 

ùçĒõð���èĀå 

éă�2564 éă�2563 

óćÏùçăļÏĀñÒēĀċóþóćÏùçăļùïĆçĊõăðçûąĻç   

óćÏùçăļÏĀñÒēĀ   

èñĂ÷ÿååăĻĊÏăĻðõÐēûÕÏÿç 2,221,377.52 ���,������ 

èĆÒÒóåăĻĊÏăĻðõÐēûÕÏÿç 8,998.88 �,������ 

ñõïóćÏùçăļÏĀñÒēĀ 2,230,376.40 ���,������ 

óćÏùçăļùïĆçĊõăðçûąĻç   

èñĂ÷ÿååăĻĊÏăĻðõÐēûÕÏÿç 5,545,420.00 116,032.54 

èĆÒÒóåăĻĊÏăĻðõÐēûÕÏÿç - 35,287.00 

ñõïóćÏùçăļùïĆçĊõăðçûąĻç 5,545,420.00 ���,������ 

ñõïóćÏùçăļÏĀñÒēĀċóþóćÏùçăļùïĆçĊõăðçûąĻç 7,775,796.40 ���,������ 

 

 
ùçĒõð  :  èĀå 

éă�2564 éă�2563 

ĊÖēĀùçăļÏĀñÒēĀċóþĊÖēĀùçăļùïĆçĊõăðçûąĻç   

ĊÖēĀùçăļÏĀñÒēĀ   

èñĂ÷ÿååăĻĊÏăĻðõÐēûÕÏÿç 196,003.93 - 

ĊÖēĀùçăļùïĆçĊõăðçûąĻç   

��ÒĒĀčØēÖĒĀðÒēĀÕÖĒĀð�-�èñĂ÷ÿååăĻĊÏăĻðõÐēûÕÏÿç 1,137,923.53 ���,������ 
��ÒĒĀčØēÖĒĀðÒēĀÕÖĒĀð�-�èĆÒÒóåăĻĊÏăĻðõÐēûÕÏÿç 25,070.00 ��,������ 

��ĊÕĂçĊâąûçċóþÒĒĀæññïĊçăðïċìåðĖÒēĀÕÖĒĀð�-�èĆÒÒóåăĻĊÏăĻðõÐēûÕÏÿç 432,189.00 �,���,������ 

  ûąĻçĐ 11,000.00 4,500.00 

��ñõïĊÖēĀùçăļùïĆçĊõăðçûąĻç� 1,606,182.53 �,���,������ 

ñõïĊÖēĀùçăļÏĀñÒēĀċóþĊÖēĀùçăļùïĆçĊõăðçûąĻç 1,802,186.46 �,���,������ 

 
 ùçĒõð  :  èĀå 

éă�2564 éă�2563 

ùçăļøĂçãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀ   

��ùçăļøĂçãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀ�-�èñĂ÷ÿååăĻĊÏăĻðõÐēûÕÏÿç 8,262,775.85 9,020,285.37 

��ùçăļøĂçãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀ�-�èĆÒÒóåăĻĊÏăĻðõÐēûÕÏÿç 3,557,027.49 4,314,530.38 

ñõïùçăļøĂçãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀ 11,819,803.34 13,334,815.75 
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ùçēĀ 27 ÖĀÏ 52 

6. ĊÕĂçøâċóþñĀðÏĀñĊåăðèĊåĒĀĊÕĂçøâ 

ĊÕĂçøâċóþñĀðÏĀñĊåăðèĊåĒĀĊÕĂçøâ�éñþÏûèâēõð�- 

 
ùçĒõð  :  èĀå 

éă�2564 éă�2563 

ĊÕĂçøâ 173,593.00 ���,������ 

ĊÕĂçëĀÏæçĀÒĀñ  -  èÿÛØăÏñþċøñĀðõÿç 2,470,708.95 �,���,������ 

ĊÕĂçëĀÏæçĀÒĀñ  -  èÿÛØăûûïåñÿìðĖ  16,451,397.59 �,���,������ 

ñõï 19,095,699.54 ��,���,������ 

 

7. óćÏùçăļÏĀñÒēĀċóþóćÏùçăļùïĆçĊõăðçûąĻç�-�øĆåæĂ 

óćÏùçăļÏĀñÒēĀċóþóćÏùçăļùïĆçĊõăðçûąĻç�-�øĆåæĂ�éñþÏûèâēõð�- 

 ùçĒõð  :  èĀå 

éă�2564 éă�2563 

óćÏùçăļÏĀñÒēĀ   

óćÏùçăļÒćĒøÿÛÛĀ 21,219,533.31 20,095,193.45 
óćÏùçăļÏĀñÒēĀ�- èĆÒÒóċóþèñĂ÷ÿååăĻĊÏăĻðõÐēûÕÏÿç 2,230,376.40 134,590.18 
óćÏùçăļÏĀñÒēĀ�-�èñĂ÷ÿåûąĻç 141,860.00 - 
óćÏùçăļåÿ ĻõĎéċóþóćÏùçăļìçÿÏÕĀç�-�èĆÒÒóûąĻç  903,364.39 1,805,493.69 
ñĀðĎâēÒēĀÕñÿè 1,668,971.00 463,760.10 

ñõïóćÏùçăļÏĀñÒēĀ 26,164,105.10 22,499,037.42 
ùÿÏ ÒĒĀĊêąĻûêóÐĀâåĆçâēĀçĊÒñâĂãåăĻÒĀâõĒĀÖþĊÏĂâÐĄļç (1,504,495.20) (2,413,939.04) 

ñõïóćÏùçăļÏĀñÒēĀ - øĆåæĂ 24,659,609.90 20,085,098.38 

   

óćÏùçăļùïĆçĊõăðçûąĻç   
ÒĒĀčØēÖĒĀðÖĒĀðóĒõÕùçēĀ 599,457.44 943,362.38 
óćÏùçăļûąĻç - èĆÒÒóċóþèñĂ÷ÿååăĻĊÏăĻðõÐēûÕÏÿç 64,420.00 151,319.54 
ÒĒĀÖûÕõÿÒÙăçåĀÕĊóąûÏČÒõĂâ�19 - èñĂ÷ÿååăĻĊÏăĻðõÐēûÕÏÿç 5,481,000.00 - 
ÒĒĀÖûÕõÿÒÙăçåĀÕĊóąûÏČÒõĂâ�19�-�èñĂ÷ÿåûąĻç 6,097,000.00 - 
ûąĻçĐ 786,856.82 650,435.20 

ñõïóćÏùçăļùïĆçĊõăðçûąĻç� 13,028,734.26 1,745,117.12 

ñõïóćÏùçăļÏĀñÒēĀċóþóćÏùçăļùïĆçĊõăðçûąĻç�-�øĆåæĂ�� 37,688,344.16 21,830,215.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

91



 

ùçēĀ 28 ÖĀÏ 52 

��� óćÏùçăļÏĀñÒēĀċóþóćÏùçăļùïĆçĊõăðçûąĻç�-�øĆåæĂ (ãĒû� 

óćÏùçăļÏĀñÒēĀ�ċðÏãĀïûĀðĆùçăļÒēĀÕØėĀñþ�ĎâēâÿÕçăļ.- 

   ùçĒõð���èĀå 

   éă�2564 éă�2563 

óćÏùçăļÏĀñÒēĀåăĻðÿÕĎïĒäĄÕÏėĀùçâØėĀñþ 20,486,819.92 16,943,366.68 
óćÏùçăļÏĀñÒēĀåăĻÒēĀÕĊÏĂçÏėĀùçâØėĀñþ   
çēûðÏõĒĀùñąûĊåĒĀÏÿè�3 Ċâąûç 4,062,481.00 3,149,701.15 
ïĀÏÏõĒĀ�3 Ċâąûç�äĄÕ�6 Ċâąûç 273,116.99 138,038.00 
ïĀÏÏõĒĀ�6 Ċâąûç�äĄÕ�12 Ċâąûç 153,443.00 109,004.00 
ïĀÏÏõĒĀ�12 ĊâąûçÐĄļçĎé    1,188,244.19 2,158,927.59 

ñõï ñõï 26,164,105.10 22,499,037.42 
ùÿÏ ÒĒĀĊêąĻûêóÐĀâåĆçâēĀçĊÒñâĂãåăĻÒĀâõĒĀÖþĊÏĂâÐĄļç (1,504,495.20) (2,413,939.04) 

øĆåæĂ     24,659,609.90 20,085,098.38 

 

ÒĒĀĊêąĻûêóÐĀâåĆçâēĀçĊÒñâĂãåăĻÒĀâõĒĀÖþĊÏĂâÐĄļç�ïăñĀðóþĊûăðâ�âÿÕçăļ.- 

 
ùçĒõð���èĀå 

éă�2564 éă�2563 

ðûâðÏïĀãēçéă 2,413,939.04 13,069,321.82 
èõÏ ãÿ ļÕĊìĂĻïñþùõĒĀÕéă 130,347.45 - 

ùÿÏ ÏóÿèñĀðÏĀñÖĀÏÏĀññÿèØėĀñþñþùõĒĀÕéă - (2,535,468.28) 

 ÏóÿèñĀðÏĀñÖĀÏÏĀñãÿâùçăļøćÛ (1,039,791.29) (8,119,914.50) 

ðûâÒÕĊùóąûéóĀðéă� 1,504,495.20 2,413,939.04 

čçéă� 2564 ċóþ� éă� 2563 ïăÏĀñãÿâùçăļøćÛÖėĀçõç� 1.05 óēĀçèĀå� ċóþ� 8.27 óēĀçèĀå ãĀïóėĀâÿè� ÙĄĻÕĎâēãÿ ļÕÒĒĀĊêąĻû������

êóÐĀâåĆçâēĀçĊÒñâĂãåăĻÒĀâõĒĀÖþĊÏĂâÐĄļçċóēõ�ÖėĀçõç�1.04 óēĀçèĀå�ċóþ�8.12 óēĀçèĀå ãĀïóėĀâÿè 

 
8� øĂçÒēĀÒÕĊùóąû 

øĂçÒēĀÒÕĊùóąû�éñþÏûèâēõð�- 

 ùçĒõð���èĀå 

 éă�2564 éă�2563 

ðĀċóþĊõØîÿáßĖ 6,769,277.59 6,050,829.71 

õÿøâĆÏĀñċìåðĖ 746,560.03 827,226.90 
õÿøâĆøĂļçĊéóąûÕ 800,891.34 532,107.16 

ñõï 8,316,728.96 7,410,163.77 
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ùçēĀ 29 ÖĀÏ 52 

9. øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçùïĆçĊõăðçûąĻç 

øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçùïĆçĊõăðçûąĻç�éñþÏûèâēõð�- 

 ùçĒõð�: èĀå 

 éă�2564 éă�2563 

 ñĀÒĀåĆçãÿâ

ÖėĀùçĒĀð 

ïćóÒĒĀðĆãĂæññï 

 

ñõï 

 

ñĀÒĀåĆçãÿâ

ÖėĀùçĒĀð 

ïćóÒĒĀðĆãĂæññï 

 

ñõï 

 

ĊÕĂçëĀÏéñþÖėĀ�7�-�12�Ċâąûç - - - 15,000,000.00 - 15,000,000.00 

ĊÕĂçóÕåĆçčçãñĀøĀñùçăļåăĻõ ÿâïćóÒĒĀ

ðĆãĂæññïêĒĀçÏėĀĎñùñąûÐĀâåĆç   

 

  

 

�ùïĀðĊùãĆÐēû�9.1�       
�����ĊÕĂçóÕåĆçčçÏûÕåĆçĊéĂâ - 61,114,650.00 61,114,650.00 - 30,000,000.00 30,000,000.00 
     èõÏ ÏėĀĎñåăĻð ÿÕĎïĒĊÏĂâÐĄļçÖĀÏ

ÏĀñéñÿèïćóÒĒĀðĆãĂæññï 

 

- 

 

485,063.71 

 

485,063.71 

 

- 

 

182,273.35 

 

182,273.35 
ñõï - 61,599,713.71 61,599,713.71 - 30,182,273.35 30,182,273.35 
ĊÕĂçóÕåĆçčçãñĀøĀñùçăļåăĻõ ÿâïćóÒĒĀ

ðĆãĂæññïêĒĀçÏėĀĎñÐĀâåĆçĊèđâĊøñđÖûąĻç 

      

�ùïĀðĊùãĆÐēû�9.1�       

�����ĊÕĂçóÕåĆçčçÏûÕåĆçĊéĂâ - - - - 20,000,000.00 20,000,000.00 

     èõÏ ÏėĀĎñåăĻð ÿÕĎïĒĊÏĂâÐĄļçÖĀÏ

ÏĀñéñÿèïćóÒĒĀðĆãĂæññï 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

108,400.00 

 

108,400.00 

ñõï - - - - 20,108,400.00 20,108,400.00 
ñõïøĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçùïĆçĊõăðçûąĻç - 61,599,713.71 61,599,713.71 15,000,000.00 50,290,673.35 65,290,673.35 

èñĂ÷ÿåý�äąûĊÕĂçóÕåĆçčçãñĀøĀñùçăļâÿÕÏóĒĀõĎõēĊìąĻûõÿãäĆéñþøÕÒĖčçÏĀñùĀÏėĀĎñÖĀÏÏĀñĊéóăĻðçċéóÕÐûÕñĀÒĀčç

ØĒõÕĊõóĀøÿ ļçĐ�ÖĄÕÖÿâéñþĊîåĊÕĂçóÕåĆçâÿÕÏóĒĀõĊéđçøĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçùïĆçĊõăðçûąĻç 

 

9.1 øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçùïĆçĊõăðçûąĻç�ïăÏĀñĊéóăĻðçċéóÕâÿÕçăļ.- 

 ùçĒõð�: èĀå 

 ñĀÒĀåĆç 

ãÿâÖėĀùçĒĀð 

 

ïćóÒĒĀðĆãĂæññïêĒĀç

ÏėĀĎñÐĀâåĆç 

 

ïćóÒĒĀðĆãĂæññï 

êĒĀçÏėĀĎñÐĀâåĆç

ĊèđâĊøñđÖûąĻç 

á�õÿçåăĻ�31�æÿçõĀÒï�2564    
ðûâÒÕĊùóąûãēçéă�-�ñĀÒĀåĆç 15,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 

èõÏ ÙąļûñþùõĒĀÕéă - 11,000,000.00 - 

ùÿÏ ĎäĒäûçñþùõĒĀÕéă (15,000,000.00) - - 

ðûâÒÕĊùóąûéóĀðéă�-�ñĀÒĀåĆç - 41,000,000.00 20,000,000.00 

èõÏ ÏĀñĊéóăĻðçċéóÕïćóÒĒĀðĆãĂæññï - 485,063.71 114,650.00 

èõÏ��ùÿÏ���ÖÿâéñþĊîåĊÕĂçóÕåĆçčùïĒ - 20,114,650.00 (20,114,650.00) 

ðûâÒÕĊùóąûéóĀðéă�-�ïćóÒĒĀðĆãĂæññï - 61,599,713.71 - 
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ùçēĀ 30 ÖĀÏ 52 

9. øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçùïĆçĊõăðçûąĻç �ãĒû� 

9.1 øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçùïĆçĊõăðçûąĻç�ïăÏĀñĊéóăĻðçċéóÕâÿÕçăļ.-��ãĒû� 

 ùçĒõð�: èĀå 

 
 

ñĀÒĀåĆç 

ãÿâÖėĀùçĒĀð 

 

ïćóÒĒĀðĆãĂæññïêĒĀç

ÏėĀĎñÐĀâåĆç 

 

ïćóÒĒĀðĆãĂæññï 

êĒĀçÏėĀĎñÐĀâåĆç

ĊèđâĊøñđÖûąĻç 

á�õÿçåăĻ�31�æÿçõĀÒï�2563    
ðûâÒÕĊùóąûãēçéă�-�ñĀÒĀåĆç 10,000,000.00 15,000,000.00 - 

èõÏ ÙąļûñþùõĒĀÕéă 15,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 

ùÿÏ ĎäĒäûçñþùõĒĀÕéă �10,000,000.00� �15,000,000.00� - 

ðûâÒÕĊùóąûéóĀðéă�-�ñĀÒĀåĆç 15,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 

èõÏ ÏĀñĊéóăĻðçċéóÕïćóÒĒĀðĆãĂæññï - 182,273.35 108,400.00 

ðûâÒÕĊùóąûéóĀðéă�-�ïćóÒĒĀðĆãĂæññï 15,000,000.00 30,182,273.35 20,108,400.00 

 

�0. øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçĎïĒùïĆçĊõăðçûąĻç - øĆåæĂ 

øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçĎïĒùïĆçĊõăðçûąĻç�-�øĆåæĂ�éñþÏûèâēõð�- 

  ùçĒõð�: èĀå 
   éă�2564 éă�2563 

 ûÿãñĀâûÏĊèăļð ñĀÒĀåĆçãÿâ ïćóÒĒĀ ñĀÒĀåĆçãÿâ ïćóÒĒĀ 

 éă�2564 éă�2563 ÖėĀùçĒĀð ðĆãĂæññï ÖėĀùçĒĀð ðĆãĂæññï 
ĊÕĂçëĀÏéñþÖėĀ�                 

    18 - 24 Ċâąûç 

 

1.45% 

 

1.45% 

 

- 

 

- 

 

5,000,000.00 

 

- 

øóĀÏûûïøĂç�3�éă 

  -�éăåăĻ 1 ��èĀå�: ùçĒõð) 

 

0.125 
 

0.125 
 

20,000,000.00 

 

- 

 

20,000,000.00 - 

��-�éăåăĻ 2� �èĀå�: ùçĒõð) 0.25 0.25 - - - - 
��-�éăåăĻ 3 ��èĀå�: ùçĒõð) 0.40 0.40 - - - - 

ñõï   20,000,000.00 - 25,000,000.00 - 

 

øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçĎïĒùïĆçĊõăðçûąĻç�ïăÏĀñĊéóăĻðçċéóÕâÿÕçăļ.- 

  ùçĒõð�: èĀå 

ðûâÒÕĊùóąû á�õÿçåăĻ�1 ïÏñĀÒï�2564  25,000,000.00 

èõÏ ÙąļûñþùõĒĀÕéă  - 

ùÿÏ ĎäĒäûçñþùõĒĀÕéă  - 

ðûâÒÕĊùóąû á�õÿçåăĻ�31 æÿçõĀÒï�2564  25,000,000.00 

ùÿÏ øĒõçåăĻäĄÕÏėĀùçâØėĀñþîĀðčçùçĄĻÕéă  (5,000,000.00) 

øĆåæĂ  20,000,000.00 
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ùçēĀ 31 ÖĀÏ 52 

11.         å
ăĻâ Ăç

�ûĀÒ
Āñ�ċóþûĆéÏñá

Ė�-�øĆå
æ Ă 

å
ăĻâĂç�ûĀÒĀñ�ċóþûĆéÏñá

Ė�-�øĆåæĂ�éñþÏûèâēõð�- 

 
ùçĒõð���èĀå 

 
å
ăĻâĂç 

ûĀÒĀñċóþ 
ĊÒñąĻûÕïąûċóþ 

ĊÒñąĻûÕãÏċãĒÕċóþ 
ĊÒñąĻûÕïąûĊÒñąĻûÕčØē 

ðĀçì
Āùçþ 

øĂçåñÿìðĖñþùõĒĀÕ 
ñõï 

 
 

øĒõçéñÿèéñĆÕ 
ûĆéÏñá

Ė 
ĊÒñąĻûÕčØē 

 
 

ÏĒûøñēĀÕ 
 

 
 

ûĀÒĀñ 
ÏĀñċì

åðĖ 
øėĀçÿÏÕĀç 

 
 

 
 

ñĀÒ
Āå

Ćç 
 

 
 

 
 

 
 

 

á
�õÿçå

ăĻ�1 ïÏñĀÒï�2563 
66,554,742.60 

392,581,709.84 
106,013,641.99 

27,155,892.38 
10,338,634.52 

27,439,433.99 
27,928,703.98 

658,012,759.30 

èõÏ ÙąļûñþùõĒĀÕéă 
- 

- 
9,997,010.02 

1,332,637.33 
465,429.58 

299,600.00 
1,302,218.88 

13,396,895.81 

èõÏ�ù
ÿÏ� 

ñÿèČûç�ČûçûûÏ� 
- 

27,739,272.58 
- 

- 
- 

- 
(27,739,272.58) 

- 

ù
ÿÏ�  ãÿâÖėĀùçĒĀðñþùõĒĀÕéă 

- 
- 

(1,100,000.00) 
- 

- 
(2,373,977.58) 

- 
(3,473,977.58) 

á
�õÿçå

ăĻ�31 æÿçõĀÒï�2563 
66,554,742.60 

420,320,982.42 
114,910,652.01 

28,488,529.71 
10,804,064.10 

25,365,056.41 
1,491,650.28 

667,935,677.53 

Ò
ĒĀĊøąĻûï

ñĀÒ
Āøþøï 

 
 

 
 

 
 

 
 

á
�õÿçå

ăĻ�1 ïÏñĀÒï�2563 
- 

���,���,������ 
��,���,������ 

��,���,������ 
�,���,������ 

��,���,������ 
- 

���,���,������ 

èõÏ ÒĒĀĊøąĻûïñĀÒĀøėĀùñÿèéă 
- 

17,433,188.50 
8,364,445.45 

3,309,118.55 
867,311.25 

1,421,807.79 
- 

31,395,871.54 

ù
ÿÏ 

ãÿâÖėĀùçĒĀðñþùõĒĀÕéă 
- 

- 
(575,094.96) 

- 
- 

(2,373,976.58) 
- 

(2,949,071.54) 

á
�õÿçå

ăĻ�31 æÿçõĀÒï�2563 
- 

166,228,757.08 
87,539,735.33 

19,776,241.96 
8,146,399.99 

19,218,539.25 
- 

300,909,673.61 

ï
ćóÒ

ĒĀøĆå
æ Ăã

Āï
è
ÿÛ
Øă 

 
 

 
 

 
 

 
 

á
�õÿçå

ăĻ�1 ïÏñĀÒï�2563 
66,554,742.60 

���,���,������ 
��,���,������ 

��,���,������ 
�,���,������ 

�,���,������ 
27,928,703.98 

385,549,885.69 

á
�õÿçå

ăĻ�31 æÿçõĀÒï�2563 
��,���,������ 

254,092,225.34 
27,370,916.68 

8,712,287.75 
2,657,664.11 

6,146,517.16 
1,491,650.28 

367,026,003.92 
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ùçēĀ 32 ÖĀÏ 52 

11. 
å
ăĻâ Ăç

�ûĀÒ
Āñ�ċóþûĆé

Ïñá
Ė�-�øĆå

æ Ă��ãĒû� 
 

ùçĒõð���èĀå 

 
å
ăĻâĂç 

ûĀÒĀñċóþ 
ĊÒñąĻûÕïąûċóþ 

ĊÒñąĻûÕãÏċãĒÕċóþ 
ĊÒñąĻûÕïąûĊÒñąĻûÕčØē 

ðĀçì
Āùçþ 

øĂçåñÿìðĖñþùõĒĀÕ 
ñõï 

 
 

øĒõçéñÿèéñĆÕ 
ûĆéÏñá

Ė 
ĊÒñąĻûÕčØē 

 
 

ÏĒûøñēĀÕ 
 

 
 

ûĀÒĀñ 
ÏĀñċì

åðĖ 
øėĀçÿÏÕĀç 

 
 

 
 

ñĀÒ
Āå

Ćç 
 

 
 

 
 

 
 

 

á
�õÿçå

ăĻ�1 ïÏñĀÒï�2564 
66,554,742.60 

420,320,982.42 
114,910,652.01 

28,488,529.71 
10,804,064.10 

25,365,056.41 
1,491,650.28 

667,935,677.53 

èõÏ ÙąļûñþùõĒĀÕéă 
- 

- 
1,313,111.00 

1,885,522.10 
474,630.24 

- 
1,437,430.50 

5,110,693.84 

èõÏ�ù
ÿÏ� 

ñÿèČûç�ČûçûûÏ� 
- 

1,322,334.78 
- 

422,526.00 
- 

- 
(1,744,860.78) 

- 

ù
ÿÏ�  ÖėĀùçĒĀðñþùõĒĀÕéă 

- 
- 

(1,900,000.00) 
- 

- 
- 

- 
(1,900,000.00) 

ù
ÿÏ 

�ãÿâÖėĀùçĒĀðñþùõĒĀÕéă 
- 

- 
(13,000.00) 

(708,996.28) 
(116,175.99) 

- 
- 

(838,172.27) 

á
�õÿçå

ăĻ�31 æÿçõĀÒï�2564 
66,554,742.60 

421,643,317.20 
114,310,763.01 

30,087,581.53 
11,162,518.35 

25,365,056.41 
1,184,220.00 

670,308,199.10 

Ò
ĒĀĊøąĻûï

ñĀÒ
Āøþøï 

 
 

 
 

 
 

 
 

á
�õÿçå

ăĻ�1 ïÏñĀÒï�2564 
- 

166,228,757.08 
87,539,735.33 

19,776,241.96 
8,146,399.99 

19,218,539.25 
- 

300,909,673.61 

èõÏ ÒĒĀĊøąĻûïñĀÒĀøėĀùñÿèéă 
- 

17,396,737.65 
7,172,482.61 

3,166,624.23 
884,104.25 

816,706.88 
- 

29,436,655.62 

ù
ÿÏ�  ÖėĀùçĒĀðñþùõĒĀÕéă 

- 
- 

(1,899,999.00) 
- 

- 
- 

- 
(1,899,999.00) 

ù
ÿÏ 

ãÿâÖėĀùçĒĀðñþùõĒĀÕéă 
- 

- 
(12,350.00) 

(702,640.86) 
(116,167.99) 

- 
- 

(831,158.85) 

á
�õÿçå

ăĻ�31 æÿçõĀÒï�2564 
- 

183,625,494.73 
92,799,868.94 

22,240,225.33 
8,914,336.25 

20,035,246.13 
- 

327,615,171.38 

ï
ćóÒ

ĒĀøĆå
æ Ăã

Āï
è
ÿÛ
Øă 

 
 

 
 

 
 

 
 

á
�õÿçå

ăĻ�1 ïÏñĀÒï�2564 
��,���,������ 

254,092,225.34 
27,370,916.68 

8,712,287.75 
2,657,664.11 

6,146,517.16 
1,491,650.28 

367,026,003.92 

á
�õÿçå

ăĻ�31 æÿçõĀÒï�2564 
66,554,742.60 

238,017,822.47 
21,510,894.07 

7,847,356.20 
2,248,182.10 

5,329,810.28 
1,184,220.00 

342,693,027.72 

Ò
ĒĀĊøąĻûï

ñĀÒ
Āø

ėĀù
ñÿèéă ø Ăļç

øĆâõÿçå
ăĻ�31 æÿç

õĀÒï
�é
ñþÏûè

â
ēõð 

2564 
2563 

ãēçåĆçÏĂÖÏĀñČñÕì
ðĀèĀó 

 
 

 
 

 
 

24,632,267.36 
25,951,372.51 

ÒĒĀčØēÖĒĀðčçÏĀñèñĂùĀñ 
 

 
 

 
 

 
4,804,388.26 

5,444,499.03 

ñõï 
 

 
 

 
 

 
29,436,655.62 

31,395,871.54 
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ùçēĀ 33 ÖĀÏ 52 

11. åăĻâĂç�ûĀÒĀñ�ċóþûĆéÏñáĖ�-�øĆåæĂ��ãĒû� 

èñĂ÷ÿåý�ĎâēÖâÖėĀçûÕåăĻâĂçìñēûïøĂĻÕéóćÏøñēĀÕèĀÕøĒõçåăĻïăûðćĒċóēõčçÐáþçăļċóþåăĻÖþïăãĒûĎéčçîĀðùçēĀÐûÕèñĂ÷ÿåý�ĎõēÏÿè

æçĀÒĀñìĀáĂØðĖċùĒÕùçĄĻÕĊìąĻûĊéđçùóÿÏåñÿìðĖÒėļĀéñþÏÿçÏĀñÏćēðąïĊÕĂçãĀïùïĀðĊùãĆéñþÏûèÕèÏĀñĊÕĂçÐēû 16 ċóþÐēû�18 

á�õÿçåăĻ�31 æÿçõĀÒï�2564 ċóþ�2563  èñĂ÷ÿåý  ïăñĀÒĀåĆçÐûÕøĂçåñÿìðĖåăĻÒĂâÒĒĀĊøąĻûïñĀÒĀĊãđïïćóÒĒĀċóēõċãĒðÿÕÒÕčØēÕĀçûðćĒ

ÖėĀçõç 156.93 óēĀçèĀå�ċóþ�141.61 óēĀçèĀå�ãĀïóėĀâÿè 

 

12. øÿÛÛĀĊØĒĀ 

12.1      øĂçåñÿìðĖøĂåæĂÏĀñčØē�-�øĆåæĂ éñþÏûèâēõð�- 

   ùçĒõð�: èĀå 
   åăĻâĂçċóþ ðĀçìĀùçþ ñõï 

   øĂĻÕéóćÏøñēĀÕ   

ñĀÒĀåĆçÐûÕøĂçåñÿìðĖ    

á�õÿçåăĻ�1 ïÏñĀÒï� 2563 10,362,318.48 1,585,868.24 11,948,186.72 
ĊìĂĻïñþùõĒĀÕéă 5,031,048.04 - 5,031,048.04 

óâóÕÖĀÏÏĀñðÏĊóĂÏøÿÛÛĀñþùõĒĀÕéă - (1,585,868.24) (1,585,868.24) 

á�õÿçåăĻ�31 æÿçõĀÒï�2563 15,393,366.52 - 15,393,366.52 

ÒĒĀĊøąĻûïñĀÒĀøþøï   
 

á�õÿçåăĻ�1 ïÏñĀÒï� 2563 569,513.19 132,155.69 701,668.88 

ÒĒĀĊøąĻûïñĀÒĀøėĀùñÿèéă 1,783,080.71 79,292.69 1,862,373.40 

ÒĒĀĊøąĻûïñĀÒĀÖĀÏÏĀñéñÿèóâÒĒĀĊØĒĀ - 105,724.55 105,724.55 

óâóÕÖĀÏÏĀñðÏĊóĂÏøÿÛÛĀñþùõĒĀÕéă - (317,172.93) (317,172.93) 

á�õÿçåăĻ�31 æÿçõĀÒï�2563 2,352,593.90 - 2,352,593.90 

ïćóÒĒĀøĆåæĂãĀïèÿÛØă   
 

á�õÿçåăĻ�1 ïÏñĀÒï�2563 9,792,805.29 1,453,712.55 11,246,517.84 

á�õÿçåăĻ�31 æÿçõĀÒï�2563 13,040,772.62 - 13,040,772.62 
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ùçēĀ 34 ÖĀÏ 52 

12. øÿÛÛĀĊØĒĀ �ãĒû� 

12.1      øĂçåñÿìðĖøĂåæĂÏĀñčØē�-�øĆåæĂ��ãĒû� 

     ùçĒõð���èĀå 
     åăĻâĂçċóþ 

     øĂĻÕéóćÏøñēĀÕ 

ñĀÒĀåĆçÐûÕøĂçåñÿìðĖ    

á�õÿçåăĻ�1 ïÏñĀÒï� 2564   15,393,366.52 

á�õÿçåăĻ�31 æÿçõĀÒï�2564   ��,���,������ 

ÒĒĀĊøąĻûïñĀÒĀøþøï   
 

á�õÿçåăĻ�1 ïÏñĀÒï� 2564   2,352,593.90 

ÒĒĀĊøąĻûïñĀÒĀøėĀùñÿèéă   1,786,137.27 

á�õÿçåăĻ�31 æÿçõĀÒï�2564   4,138,731.17 

ïćóÒĒĀøĆåæĂãĀïèÿÛØă   
 

á�õÿçåăĻ�1 ïÏñĀÒï�2564   13,040,772.62 

á�õÿçåăĻ�31 æÿçõĀÒï�2564   11,254,635.35 

 

ÒĒĀĊøąĻûïñĀÒĀøėĀùñÿèéă�øĂļçøĆâõÿçåăĻ�31�æÿçõĀÒï�éñþÏûèâēõð 

 ùçĒõð :�èĀå 

 éă�2564 éă�2563 

ãēçåĆçÏĂÖÏĀñČñÕìðĀèĀó  1,786,137.27 1,862,373.40 

 

12.2 ùçăļøĂçãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀ�-�øĆåæĂ�éñþÏûèâēõð.- 

   ùçĒõð���èĀå 
   éă�2564 éă�2563 

ÖėĀçõçĊÕĂçåăĻãēûÕÖĒĀðãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀ 14,214,000.00 16,422,000.00 

ùÿÏ âûÏĊèăļðãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀñûÏĀñãÿâèÿÛØă (2,349,332.77) (2,999,235.87) 

ïćóÒĒĀéÿÖÖĆèÿçÐûÕÒĒĀĊØĒĀÐÿ ļçãėĻĀ 11,864,667.23 13,422,764.13 

ùÿÏ øĒõçåăĻÒñèÏėĀùçâØėĀñþîĀðčçùçĄĻÕéă (1,612,758.13) (1,531,345.96) 

øĆåæĂ  10,251,909.10 11,891,418.17 
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ùçēĀ 35 ÖĀÏ 52 

12. øÿÛÛĀĊØĒĀ �ãĒû� 

12.2      ùçăļøĂçãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀ�-�øĆåæĂ��ãĒû� 

   ùçĒõð���èĀå 
   éă�2564 éă�2563 

éñþÏûèâēõð   

 ùçăļøĂçøÿÛÛĀĊØĒĀùïĆçĊõăðç 1,612,758.13 �,���,������ 

 ùçăļøĂçøÿÛÛĀĊØĒĀĎïĒùïĆçĊõăðç 10,251,909.10 ��,���,������ 

������ñõï� 11,864,667.23 13,422,764.13 

ÏĀñõĂĊÒñĀþùĖÏĀñÒñèÏėĀùçâÐûÕÖėĀçõçĊÕĂçåăĻãēûÕÖĒĀðãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀĊéĂâĊêðÐēûïćóûðćĒčçùïĀðĊùãĆéñþÏûèÕèÏĀñĊÕĂç

Ðēû 26.3�îĀðčãēùÿõÐēûÒõĀïĊøăĻðÕâēĀçøîĀìÒóĒûÕ 

èñĂ÷ÿåý� ĎâēåėĀøÿÛÛĀĊØĒĀĊìąĻûĊØĒĀåăĻâĂçċóþøĂĻÕéóćÏøñēĀÕ� ĊìąĻûčØēčçÏĀñâėĀĊçĂçæĆñÏĂÖ� ČâðïăÏėĀùçâÏĀñØėĀñþÒĒĀĊØĒĀĊéđç

ñĀðĊâąûç�ûĀðĆÐûÕøÿÛÛĀïăñþðþĊõóĀČâðĊ×óăĻðéñþïĀá 6�äĄÕ�11�éă 

ñĀðÏĀñĊéóăĻðçċéóÕÐûÕùçăļøĂçãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀ�øėĀùñÿèéă�øĂļçøĆâõÿçåăĻ�31�æÿçõĀÒï�2564 ċóþ�2563�øñĆéĎâēâÿÕçăļ�- 

 ùçĒõð�: èĀå 

 éă�2564 éă�2563 

ðûâÒÕĊùóąû�á�õÿçåăĻ�1 ïÏñĀÒï 13,422,764.13 12,306,062.09 

èõÏ ĊìĂĻïÐĄļçñþùõĒĀÕéă - 4,807,688.56 

���������ÏĀñĊìĂĻïÐĄļçÐûÕâûÏĊèăļðñþùõĒĀÕéă - 223,359.48 

ùÿÏ ØėĀñþÒĒĀĊØĒĀñþùõĒĀÕéă (1,558,096.90) (2,517,349.85) 

 éñÿèóâÒĒĀĊØĒĀñþùõĒĀÕéă - (96,866.41) 

 óâóÕÖĀÏÏĀñðÏĊóĂÏøÿÛÛĀñþùõĒĀÕéă - (1,300,129.74) 

ðûâÒÕĊùóąû�á�õÿçåăĻ�31 æÿçõĀÒï 11,864,667.23 13,422,764.13 

 

   ùçĒõð�: èĀå 
   éă�2564 éă�2563 

ïćóÒĒĀéÿÖÖĆèÿçÐûÕÖėĀçõçĊÕĂçÐÿ ļçãėĻĀåăĻãēûÕÖĒĀðåÿ ļÕøĂļçãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀ 

�øĆåæĂÖĀÏâûÏĊèăļðãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀñûÏĀñãÿâèÿÛØăĊéđçâÿÕçăļ�- 

  

ĎïĒĊÏĂç 1 éă 1,612,758.13 1,531,345.96 

ĊÏĂç�1 - 5 éă 7,370,836.94 7,962,453.78 

ïĀÏÏõĒĀ�5 éăÐĄļçĎé 2,881,072.16 3,928,964.39 

ñõï  11,864,667.23 13,422,764.13 
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ùçēĀ 36 ÖĀÏ 52 

12. øÿÛÛĀĊØĒĀ �ãĒû� 

12.2      ùçăļøĂçãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀ�-�øĆåæĂ��ãĒû� 

ÒĒĀčØēÖĒĀðĊÏăĻðõÏÿèøÿÛÛĀĊØĒĀåăĻñ ÿèñćēčçÕèÏėĀĎñÐĀâåĆçĊèđâĊøñđÖ�øėĀùñÿèéă�øĂļçøĆâõÿçåăĻ�31�æÿçõĀÒï øñĆéĎâēâÿÕçăļ�- 

 ùçĒõð :�èĀå 

 éă�2564 éă�2563 

ÒĒĀĊøąĻûïñĀÒĀÐûÕøĂçåñÿìðĖøĂåæĂÏĀñčØē  1,786,137.27 1,862,373.40  

âûÏĊèăļðÖĒĀðÐûÕùçăļøĂçãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀ  649,120.77 778,490.15  

ÒĒĀčØēÖĒĀðåăĻĊÏăĻðõÏÿèøÿÛÛĀĊØĒĀñþðþøÿ ļç  557,500.00 1,148,032.58 

ÒĒĀčØēÖĒĀðåăĻĊÏăĻðõÏÿèøÿÛÛĀĊØĒĀÙąļûåñÿìðĖûēĀÕûĂÕïăïćóÒĒĀãėĻĀ  462,240.00 ���,������� 

 

13. øĂçåñÿìðĖĎïĒïăãÿõãç�-�øĆåæĂ 

øĂçåñÿìðĖĎïĒïăãÿõãç�-�øĆåæĂ��éñþÏûèâēõð�- 

   ùçĒõð�: èĀå 

   éă�256� éă�256� 

ñĀÒĀåĆçÐûÕøĂçåñÿìðĖ   

á�õÿçåăĻ�1 ïÏñĀÒï� 9,600,957.18 �,���,������ 

èõÏ ÙąļûñþùõĒĀÕéă 340,550.00 - 

á�õÿçåăĻ�31 æÿçõĀÒï� 9,941,507.18 �,���,������ 

ÒĒĀãÿâÖėĀùçĒĀðøþøï   

á�õÿçåăĻ�1 ïÏñĀÒï� 5,708,073.97 �,���,������ 

èõÏ ÒĒĀãÿâÖėĀùçĒĀðñþùõĒĀÕéă 867,522.54 ���,������ 

á�õÿçåăĻ�31 æÿçõĀÒï� 6,575,596.51 �,���,������ 

ïćóÒĒĀøĆåæĂãĀïèÿÛØă   

á�õÿçåăĻ�1 ïÏñĀÒï� 3,892,883.21 �,���,������ 

á�õÿçåăĻ�31 æÿçõĀÒï� 3,365,910.67 �,���,������ 

èñĂ÷ÿåý�ċøâÕÒĒĀãÿâÖėĀùçĒĀðñþùõĒĀÕéăîĀðčãēùÿõÐēû "ÒĒĀčØēÖĒĀðčçÏĀñèñĂùĀñ" čçÕèÏėĀĎñÐĀâåĆçĊèđâĊøñđÖ 

 
14. øĂçåñÿìðĖîĀ÷ăĊÕĂçĎâēñûÏĀñãÿâèÿÛØă�-�øĆåæĂ 

øĂçåñÿìðĖîĀ÷ăĊÕĂçĎâēñûÏĀñãÿâèÿÛØă�-�øĆåæĂ��ïăñĀðóþĊûăðââÿÕçăļ�- 

 ùçĒõð���èĀå 

 éă�256� éă�256� 

øĂçåñÿìðĖîĀ÷ăĊÕĂçĎâēñûÏĀñãÿâèÿÛØă 6,073,443.62 5,419,194.51 

ùçăļøĂçîĀ÷ăĊÕĂçĎâēñûÏĀñãÿâèÿÛØă (97,012.74) (58,134.67) 

øĆåæĂ 5,976,430.88 �,���,������ 
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ùçēĀ 37 ÖĀÏ 52 

14.  øĂçåñÿìðĖîĀ÷ăĊÕĂçĎâēñûÏĀñãÿâèÿÛØă -�øĆåæĂ��ãĒû� 

14.1 ñĀðÏĀñĊÒóąĻûçĎùõÐûÕøĂçåñÿìðĖîĀ÷ăĊÕĂçĎâēñûÏĀñãÿâèÿÛØă�-�øĆåæĂ�åăĻĊÏĂâÐĄļçñþùõĒĀÕéă ïăâÿÕçăļ�- 
 ùçĒõð���èĀå 

  èÿçåĄÏĊéđçñĀðĎâē��ñĀðÖĒĀð��čç  

 
á�õÿçåăĻ� 

1 ï�Ò��2564 
ÏėĀĎñùñąû 

ÐĀâåĆç 
ÏėĀĎñÐĀâåĆç

ĊèđâĊøñđÖûąĻç 
á�õÿçåăĻ 

31 æ�Ò�2564 
øĂçåñÿìðĖîĀ÷ăĊÕĂçĎâēñûÏĀñãÿâèÿÛØă  

óćÏùçăļÏĀñÒēĀ - 300,899.04 - 300,899.04 

ùçăļøĂçãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀ 76,398.31 45,608.07 - 122,006.38 

îĀñþêćÏìÿçêóéñþČðØçĖìçÿÏÕĀç 5,342,796.20 307,742.00 - 5,650,538.20 

ñõï 5,419,194.51 642,249.11 - 6,073,443.62 

ùçăļøĂçîĀ÷ăĊÕĂçĎâēñûÏĀñãÿâèÿÛØă     

øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçùïĆçĊõăðçûąĻç     

����ÏėĀĎñÖĀÏÏĀñéñÿèïćóÒĒĀðĆãĂæññï (58,134.67) (60,558.07) 21,��0.00 (97,012.74) 

øĆåæĂ 5,361,059.84 581,691.04 21,��0.00 5,976,430.88 
 

 ùçĒõð���èĀå 

  èÿçåĄÏĊéđçñĀðĎâē��ñĀðÖĒĀð��čç  

 
á�õÿçåăĻ� 

1 ï�Ò��2563 
ÏėĀĎñùñąû 

ÐĀâåĆç 
ÏėĀĎñÐĀâåĆç

ĊèđâĊøñđÖûąĻç 
á�õÿçåăĻ 

31 æ�Ò�2563 
øĂçåñÿìðĖîĀ÷ăĊÕĂçĎâēñûÏĀñãÿâèÿÛØă  

ùçăļøĂçãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀ - 76,398.31 - 76,398.31 

îĀñþêćÏìÿçêóéñþČðØçĖìçÿÏÕĀç 6,490,333.20 305,790.80 (1,453,327.80) 5,342,796.20 

ñõï 6,490,333.20 382,189.11 (1,453,327.80) 5,419,194.51 

ùçăļøĂçîĀ÷ăĊÕĂçĎâēñûÏĀñãÿâèÿÛØă     

øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçùïĆçĊõăðçûąĻç     

����ÏėĀĎñÖĀÏÏĀñéñÿèïćóÒĒĀðĆãĂæññï ��,������� (30,445.71) (21,680.00) (58,134.67) 

øĆåæĂ 6,484,324.24 351,743.40 (1,475,007.80) 5,361,059.84 

14.2 ÒĒĀčØēÖĒĀðîĀ÷ăĊÕĂçĎâēøėĀùñÿèéăåăĻñ ÿèñćēčçÏėĀĎñùñąûÐĀâåĆç�øñĆéĎâēâÿÕçăļ.- 

îĀ÷ăĊÕĂçĎâēåăĻñ ÿèñćēčçÏėĀĎñùñąûÐĀâåĆç 

    ùçĒõð���èĀå 

    éă�2564 éă�2563 

îĀ÷ăĊÕĂçĎâēéÿÖÖĆèÿç   

îĀ÷ăĊÕĂçĎâēçĂãĂèĆÒÒóøėĀùñÿèéă 2,184,246.23 503,880.80 

îĀ÷ăĊÕĂçĎâēñûÏĀñãÿâèÿÛØă   

ÒĒĀčØēÖĒĀðîĀ÷ăĊÕĂçĎâēñûÏĀñãÿâèÿÛØăåăĻĊÏăĻðõÐēûÕ   

 ÏÿèêóċãÏãĒĀÕØÿ ĻõÒñĀõåăĻñÿèñćēĊïąĻûĊñĂĻïċñÏċóþåăĻÏóÿèñĀðÏĀñ (593,691.04) (351,743.40) 

ÒĒĀčØēÖĒĀðîĀ÷ăĊÕĂçĎâē 1,590,555.1� 152,137.40 
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ùçēĀ 38 ÖĀÏ 52 

14.  øĂçåñÿìðĖîĀ÷ăĊÕĂçĎâēñûÏĀñãÿâèÿÛØă -�øĆåæĂ��ãĒû� 

14.2 ÒĒĀčØēÖĒĀðîĀ÷ăĊÕĂçĎâēøėĀùñÿèéăåăĻñ ÿèñćēčçÏėĀĎñùñąûÐĀâåĆç�øñĆéĎâēâÿÕçăļ�- �ãĒû� 

   ùçĒõð���èĀå 

   øėĀùñÿèéă�øĂļçøĆâõÿçåăĻ�31 æÿçõĀÒï�2564 

   ÖėĀçõçĊÕĂç ñĀðĎâē��ÒĒĀčØēÖĒĀð� ÖėĀçõçĊÕĂç 

   ÏĒûçîĀ÷ă åĀÕîĀ÷ă øĆåæĂÖĀÏîĀ÷ă 

îĀ÷ăĊÕĂçĎâēñûÏĀñãÿâèÿÛØăåăĻĊÏăĻðõÐēûÕÏÿè�:    

����ÏėĀĎñ �ÐĀâåĆç��ÖĀÏÏĀñõÿâïćóÒĒĀÐûÕ    

 øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçùïĆçĊõăðçûąĻç���� (108,400.00) 21,680��� (86,72����) 

 

   ùçĒõð���èĀå 

   øėĀùñÿèéă�øĂļçøĆâõÿçåăĻ�31 æÿçõĀÒï�2563 

   ÖėĀçõçĊÕĂç ñĀðĎâē��ÒĒĀčØēÖĒĀð� ÖėĀçõçĊÕĂç 

   ÏĒûçîĀ÷ă åĀÕîĀ÷ă øĆåæĂÖĀÏîĀ÷ă 

îĀ÷ăĊÕĂçĎâēñûÏĀñãÿâèÿÛØăåăĻĊÏăĻðõÐēûÕÏÿè�:    

����ÏėĀĎñ (ÐĀâåĆç��ÖĀÏÏĀñõÿâïćóÒĒĀÐûÕ    

 øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçùïĆçĊõăðçûąĻç ���,������ (21,680.00) 86,720.00 

����ÏėĀĎñÖĀÏÏĀñõÿâïćóÒĒĀčùïĒÐûÕîĀñþêćÏìÿç�    

 êóéñþČðØçĖìçÿÏÕĀçøėĀùñÿèČÒñÕÏĀñ 

êóéñþČðØçĖìçÿÏÕĀç �,���,������ (�,���,������) �,���,������ 

ñõï  �,375,039.00 (1,475,007.80) �,���,������ 

1�.3 ÏĀñÏñþåèðûâĊìąĻûùĀûÿãñĀîĀ÷ăĊÕĂçĎâēåăĻċåēÖñĂÕ 

 

éă�2564 éă�2563 

ûÿãñĀîĀ÷ă ÖėĀçõçĊÕĂçîĀ÷ă ûÿãñĀîĀ÷ă ÖėĀçõçĊÕĂçîĀ÷ă 

(ñēûðóþ� (èĀå� (ñēûðóþ� (èĀå� 

ÏėĀĎñÏĒûçîĀ÷ăĊÕĂçĎâē  10,342,540.94  1,787,696.58 

ÖėĀçõçîĀ÷ăãĀïûÿãñĀîĀ÷ă 20 2,068,508.19 20 357,539.32 

êóÏñþåèåĀÕîĀ÷ăÐûÕÒĒĀčØēÖĒĀðåăĻĎïĒøĀïĀñä

çėĀïĀùÿÏčçÏĀñÒėĀçõáÏėĀĎñåĀÕîĀ÷ă  (192,003.96)  (159,449.32) 

êóÏñþåèÐûÕûÿãñĀîĀ÷ăéÿÖÖĆèÿçÏÿèûÿãñĀîĀ÷ă

čçûçĀÒãåăĻøĒÕêóÏñþåèãĒûÏĀñÒėĀçõá     
�����îĀ÷ăĊÕĂçĎâēñûÏĀñãÿâèÿÛØă  (285,949.04)  ���,������� 

îĀ÷ăĊÕĂçĎâē��ûÿãñĀåăĻċåēÖñĂÕ�  15 1,590,555.1� 9 ���,������ 
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1�.  øĂçåñÿìðĖîĀ÷ăĊÕĂçĎâēñûÏĀñãÿâèÿÛØă -�øĆåæĂ��ãĒû� 

ûÿãñĀîĀ÷ă  

îĀ÷ăĊÕĂçĎâēéÿÖÖĆèÿç 

èñĂ÷ÿåý� ÒėĀçõáîĀ÷ăĊÕĂçĎâēçĂãĂèĆÒÒóøėĀùñÿèéăÖĀÏÏėĀĎñøĆåæĂãĀïèÿÛØă� îĀðùóÿÕéñÿèéñĆÕâēõðñĀðÏĀñåăĻĎïĒäąûĊéđç

ñĀðĎâēċóþÒĒĀčØēÖĒĀðãĀïéñþïõóñÿ÷ÜĀÏñ 

ñĀðÏĀñéñÿèéñĆÕùóÿÏ� ĎâēċÏĒ� ÒĒĀĊêąĻûùçăļøÕøÿðÖþøćÛ� îĀñþêćÏìÿçêóéñþČðØçĖìçÿÏÕĀç� ċóþÒĒĀčØēÖĒĀðåăĻĎïĒĊéđçĎéãĀï

ùóÿÏĊÏáßĖåăĻéñþïõóñÿ÷ÜĀÏñÏėĀùçâ 

îĀ÷ăĊÕĂçĎâēñûÏĀñãÿâèÿÛØă 

îĀ÷ăĊÕĂçĎâēñûÏĀñãÿâèÿÛØăåăĻĊÏăĻðõÐēûÕ� ĎâēäćÏõÿâïćóÒĒĀâēõðûÿãñĀîĀ÷ăñēûðóþ� 20 ÙĄĻÕĊéđçûÿãñĀîĀ÷ăåăĻñ ÿÞèĀóÏėĀùçâ á�

õÿçåăĻñĀðÕĀç 

 

15. øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçĎïĒùïĆçĊõăðçåăĻĎïĒčØĒĊÕĂçøâåăĻĊéđçùóÿÏéñþÏÿç 

øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçĎïĒùïĆçĊõăðçåăĻĎïĒčØĒĊÕĂçøâåăĻĊéđçùóÿÏéñþÏÿç�éñþÏûèâēõð�- 

  ûÿãñĀâûÏĊèăļðñēûðóþ��ãĒûéă� ùçĒõð�: èĀå 

éñþĊîåĊÕĂçëĀÏ ĊìąĻûÒėļĀéñþÏÿç éă�2564 éă�2563 éă�2564 éă�2563 

ĊÕĂçëĀÏûûïåñÿìðĖ õÕĊÕĂçøĂçĊØąĻûċóþûĆéÏñáĖøąĻûøĀñ 0.075 0.05 5,020,000.00 5,020,000.00 

 

16. ĊÕĂçĊèĂÏĊÏĂçèÿÛØăċóþĊÕĂçÏćēðąïñþðþøÿ ļçÖĀÏøäĀèÿçÏĀñĊÕĂç 

ĊÕĂçĊèĂÏĊÏĂçèÿÛØăċóþĊÕĂçÏćēðąïñþðþøÿ ļçÖĀÏøäĀèÿçÏĀñĊÕĂç�éñþÏûèâēõð�- 

  ûÿãñĀâûÏĊèăļðñēûðóþ��ãĒûéă� ùçĒõð�: èĀå 

 éă�2564 éă�2563 éă�2564 éă�2563 

ĊÕĂçĊèĂÏĊÏĂçèÿÛØă 5.85 - 3,012,916.33 - 

ãÿ ľõøÿÛÛĀčØēĊÕĂç 2.00 2.00 10,000,000.00 10,000,000.00 

ñõï   13,012,916.33 10,000,000.00 

èñĂ÷ÿåý� ïăõÕĊÕĂçĊèĂÏĊÏĂçèÿÛØăÏÿèæçĀÒĀñìĀáĂØðĖøûÕċùĒÕ� ñõïÖėĀçõç� 15 óēĀçèĀå� ÖĒĀðâûÏĊèăļðčçûÿãñĀ� MOR 

ãĒûéă�ČâðõÕĊÕĂç 5 óēĀçèĀå�ÒėļĀéñþÏÿçÏĀñÏćēðąïČâðÖėĀçėĀøĂåæĂÏĀñĊèĂÏĊÕĂçëĀÏèÿÛØăûûïåñÿìðĖ�ċóþõÕĊÕĂç�10 óēĀçèĀå�

ÒėļĀéñþÏÿçČâðùóÿÏéñþÏÿçĊâăðõÏÿèĊÕĂçÏćēðąïñþðþðĀõÖĀÏøäĀèÿçÏĀñĊÕĂç�ãĀïùïĀðĊùãĆéñþÏûèÕèÏĀñĊÕĂçÐēû�18 

ãÿ ľõøÿÛÛĀčØēĊÕĂçÐēĀÕãēç�ÒñèÏėĀùçâØėĀñþîĀðčçĊâąûçïăçĀÒï�256� ÒėļĀéñþÏÿçČâðùóÿÏéñþÏÿçĊâăðõÏÿèĊÕĂçÏćēðąïñþðþðĀõ

ÖĀÏøäĀèÿçÏĀñĊÕĂç�ãĀïùïĀðĊùãĆéñþÏûèÕèÏĀñĊÕĂçÐēû�18 
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17. ĊÖēĀùçăļÏĀñÒēĀċóþĊÖēĀùçăļùïĆçĊõăðçûąĻç 

ĊÖēĀùçăļÏĀñÒēĀċóþĊÖēĀùçăļùïĆçĊõăðçûąĻç�éñþÏûèâēõð.-� 

 

 

ùçĒõð���èĀå 
éă�2564 éă�2563 

ĊÖēĀùçăļÏĀñÒēĀ   

ĊÖēĀùçăļÏĀñÒēĀ�-�èñĂ÷ÿåûąĻç 28,203,873.83 ��,���,������ 

ĊÖēĀùçăļÏĀñÒēĀ�-�èñĂ÷ÿååăĻĊÏăĻðõÐēûÕÏÿç 196,003.93 - 
ãÿ ľõĊÕĂçÖĒĀð 38,790.00 ��,������ 

ñõïĊÖēĀùçăļÏĀñÒēĀ 28,438,667.76 29,730,214.85 

ĊÖēĀùçăļùïĆçĊõăðçûąĻç   

ĊÖēĀùçăļùïĆçĊõăðçûąĻç�-�èñĂ÷ÿååăĻĊÏăĻðõÐēûÕÏÿç 11,000.00 4,500.00 

ÒĒĀčØēÖĒĀðÒēĀÕÖĒĀð  2,488,368.39 �,���,������ 

ĊÕĂçĊâąûçċóþÒĒĀæññïĊçăðïċìåðĖÒēĀÕÖĒĀð 4,090,594.00 �,���,������ 

ñĀðĎâēñÿèóĒõÕùçēĀ 1,609,066.97 ���,������ 

ĊÖēĀùçăļÒĒĀåñÿìðĖøĂç 1,468,785.25 �,���,������ 

ûąĻçĐ 350,898.09 300,104.83 

ñõïĊÖēĀùçăļùïĆçĊõăðçûąĻç 10,018,712.70 12,656,866.48 

ñõïĊÖēĀùçăļÏĀñÒēĀċóþĊÖēĀùçăļùïĆçĊõăðçûąĻç 38,457,380.46 42,387,081.33 

 
18. ĊÕĂçÏćēðąïñþðþðĀõÖĀÏøäĀèÿçÏĀñĊÕĂç�- øĆåæĂ 

ĊÕĂçÏćēðąïñþðþðĀõÖĀÏøäĀèÿçÏĀñĊÕĂç�- øĆåæĂ�éñþÏûèâēõð�- 

   ùçĒõð���èĀå 

   éă�2564 éă�2563 

ĊÕĂçÏćēðąïñþðþðĀõãēçéă 80,805,000.00 51,545,000.00 

èõÏ ÏćēĊìĂĻïñþùõĒĀÕéă - 40,000,000.00 

ùÿÏ ÖĒĀðØėĀñþñþùõĒĀÕéă (34,705,322.98) (10,740,000.00) 

ĊÕĂçÏćēðąïñþðþðĀõÒÕĊùóąû 46,099,677.02 80,805,000.00 

ùÿÏ øĒõçåăĻÒñèÏėĀùçâØėĀñþîĀðčçùçĄĻÕéă (26,774,677.02) (35,240,000.00) 

øĆåæĂ 19,325,000.00 45,565,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

104



 
 

ùçēĀ 41 ÖĀÏ 52 

1�.         ĊÕĂçÏćēðąïñþðþðĀõÖĀÏøäĀèÿçÏĀñĊÕĂç�- øĆåæĂ �ãĒû� 

ĊÕĂçÏćēðąïñþðþðĀõÖĀÏøäĀèÿçÏĀñĊÕĂç�ïăñĀðóþĊûăðâċóþĊÕąĻûçĎÐÏĀñÏćēðąï�âÿÕçăļ�- 

õÕĊÕĂç  ûÿãñĀâûÏĊèăļð    

�óēĀçèĀå� õÿãäĆéñþøÕÒĖ �ñēûðóþ� ÏĀñêĒûçØėĀñþ 

�� ĊìąĻûÙąļûåñÿìðĖøĂçċóþØėĀñþ MLR óèûÿãñĀÒÕåăĻ ØėĀñþÒąçĊÕĂçãēçåĆÏĊâąûç�Ċâąûçóþ 365,000.- èĀå 
 ÒĒĀÏĒûøñēĀÕûĀÒĀñČñÕìðĀèĀó ãĒûéăãĀïåăĻñþèĆčç ČâðéóûâØėĀñþĊÕĂçãēç�12 Ċâąûç�ÏėĀùçâØėĀñþ 

  øÿÛÛĀ ĊøñđÖøĂļçîĀðčç�9�éă�çÿèċãĒõ ÿçĊèĂÏĊÕĂçÏćēÕõâċñÏ 
   ĊñĂĻïêĒûçØėĀñþãÿ ļÕċãĒĊâąûçãĆóĀÒï�2558 

�� ĊìąĻûéñÿèéñĆÕûĀÒĀñČñÕìðĀèĀó MLR óèûÿãñĀÒÕåăĻ ØėĀñþÒąçĊÕĂçãēçåĆÏĊâąûç�Ċâąûçóþ 530,000.- èĀå 
 ċóþÙąļûĊÒñąĻûÕïąûċìåðĖ  ãĒûéăãĀïåăĻñþèĆčç ČâðéóûâØėĀñþĊÕĂçãēç�12 Ċâąûç�ÏėĀùçâØėĀñþ 
  øÿÛÛĀ ĊøñđÖøĂļçîĀðčç�9�éă�çÿèċãĒõ ÿçóÕçĀïčçøÿÛÛĀ 
   ĊñĂĻïêĒûçØėĀñþãÿ ļÕċãĒĊâąûçÏÿçðĀðç�2560 

40 ĊìąĻûčØēĊéđçåĆçùïĆçĊõăðç MLR óè�2.50% ØėĀñþÒąçĊÕĂçãēçåĆÏĊâąûç�Ċâąûçóþ�3,500,000.- èĀå 
   ČâðéóûâØėĀñþĊÕĂçãēç�12 Ċâąûç�ÏėĀùçâØėĀñþ 
   ĊøñđÖøĂļçîĀðčç�2�éă�çÿèċãĒõ ÿçóÕçĀïčçøÿÛÛĀ 
   ĊñĂĻïêĒûçØėĀñþãÿ ļÕċãĒĊâąûçïĂäĆçĀðç�2564 

ĊÕĂçÏćēðąïÐûÕèñĂ÷ÿåý�ÐēĀÕãēç�ÒėļĀéñþÏÿçČâðÏĀñÖâÖėĀçûÕåăĻâĂçìñēûïøĂĻÕéóćÏøñēĀÕèĀÕøĒõçåăĻïăûðćĒċóēõčçÐáþçăļċóþåăĻÖþïă

ãĒûĎéčçîĀðùçēĀÐûÕèñĂ÷ÿåý�ĊéđçùóÿÏéñþÏÿç 

 

19. éñþïĀáÏĀñùçăļøĂçĎïĒùïĆçĊõăðçøėĀùñÿèêóéñþČðØçĖìçÿÏÕĀç - øĆåæĂ 

èñĂ÷ÿåý��ÖĒĀðÒĒĀØâĊØðêóéñþČðØçĖùóÿÕûûÏÖĀÏÕĀçċóþèėĀĊùçđÖ��ãĀïÐēûÏėĀùçâÐûÕìñþñĀØèÿÛÛÿãĂÒĆēïÒñûÕċñÕÕĀç�

ì�ö��2541�čçÏĀñčùēêóéñþČðØçĖĊïąĻûĊÏ÷ăðáċóþêóéñþČðØçĖñþðþðĀõûąĻçċÏĒìçÿÏÕĀçãĀïøĂåæĂċóþûĀðĆÕĀç 

ČÒñÕÏĀñêóéñþČðØçĖåăĻÏėĀùçâĎõē� ïăÒõĀïĊøăĻðÕÖĀÏÏĀñéñþïĀáÏĀñãĀïùóÿÏÒáĂãöĀøãñĖéñþÏÿçîÿð� ĎâēċÏĒ� ÒõĀïĊøăĻðÕ

ÐûÕØĒõÕØăõĂã�ċóþÒõĀïĊøăĻðÕÖĀÏûÿãñĀâûÏĊèăļð 

ÏĀñĊéóăĻðçċéóÕčçïćóÒĒĀéÿÖÖĆèÿçÐûÕîĀñþêćÏìÿçêóéñþČðØçĖìçÿÏÕĀç éñþÏûèâēõð.- 

 

ùçĒõð���èĀå 

éă�2564 éă�2563 

ïćóÒĒĀãĀïèÿÛØă�á�õÿçåăĻ�1 ïÏñĀÒï 26,713,981.00 32,451,666.00 

ãēçåĆçèñĂÏĀñčçéÿÖÖĆèÿç 1,310,154.00 1,520,938.00 

ãēçåĆçâûÏĊèăļð 228,556.00 512,683.00 

ÒĒĀčØēÖĒĀðêóéñþČðØçĖìçÿÏÕĀçøėĀùñÿèéă - (504,667.00) 

�ÏėĀĎñ��ÐĀâåĆçÖĀÏÏĀñõÿâïćóÒĒĀčùïĒ - (7,266,639.00) 

ïćóÒĒĀãĀïèÿÛØă�á�õÿçåăĻ�31  æÿçõĀÒï 28,252,691.00 26,713,981.00 

ùÿÏ øĒõçåăĻäĄÕÏėĀùçâØėĀñþîĀðčçùçĄĻÕéă (12,703,615.00) (12,250,000.00) 

éñþïĀáÏĀñùçăļøĂçêóéñþČðØçĖìçÿÏÕĀç�-�øĆåæĂ 15,549,076.00 14,463,981.00 

á�õÿçåăĻ�31 æÿçõĀÒï�2564 ċóþ�2563 ñþðþĊõóĀĊ×óăĻðäĒõÕçėļĀùçÿÏčçÏĀñÖĒĀðØėĀñþêóéñþČðØçĖñþðþðĀõÐûÕìçÿÏÕĀç

ÐûÕèñĂ÷ÿåý�ñþðþĊõóĀéñþïĀá�13 éă 
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ùçēĀ 42 ÖĀÏ 52 

��� éñþïĀáÏĀñùçăļøĂçĎïĒùïĆçĊõăðçøėĀùñÿèêóéñþČðØçĖìçÿÏÕĀç�-�øĆåæĂ��ãĒû� 

ÏėĀĎñÖĀÏÏĀñéñþïĀáÏĀñãĀïùóÿÏÒáĂãöĀøãñĖéñþÏÿçîÿðåăĻñ ÿèñćēčçÏėĀĎñÐĀâåĆçĊèđâĊøñđÖûąĻç�ĊÏĂâÐĄļçÖĀÏ 

  ùçĒõð�: èĀå 

  éă�2564 éă�2563 

øïïãĂÞĀçåĀÕÏĀñĊÕĂç  - (1,024,178.00) 

ÏĀñéñÿèéñĆÕÖĀÏéñþøèÏĀñáĖ  - (6,002,861.00) 
øïïãĂÞĀçéñþØĀÏñ  - (239,600.00) 

ñõï  - (7,266,639.00) 

 

ÒĒĀčØēÖĒĀðåăĻñ ÿèñćēčçÏėĀĎñùñąûÐĀâåĆçĊèđâĊøñđÖûąĻç�ċøâÕñõïčçñĀðÏĀñâÿÕãĒûĎéçăļ�- 

   
ùçĒõð���èĀå 

  
éă�2564 éă�2563 

ñÿèñćēčçÏėĀĎñùñąûÐĀâåĆç   

����ãēçåĆçÏĂÖÏĀñČñÕìðĀèĀó 779,421.00 957,793.00 

����ÒĒĀčØēÖĒĀðčçÏĀñèñĂùĀñ 322,310.08 490,589.00 

����ÒĒĀãûèċåçêćēèñĂùĀñ 436,978.92 585,239.00 

ñõï  1,538,710.00 2,033,621.00 

ñÿèñćēčçÏėĀĎñùñąûÐĀâåĆçĊèđâĊøñđÖûąĻç    

êó�ÏėĀĎñ�ÐĀâåĆçÖĀÏÏĀñéñþïĀáÏĀñãĀïùóÿÏÒáĂãöĀøãñĖ

éñþÏÿçîÿð�-�øĆåæĂÖĀÏîĀ÷ăĊÕĂçĎâē 
 - (5,813,311.20) 

 

ÏėĀĎñċóþÐĀâåĆçÖĀÏÏĀñéñþïĀáÏĀñãĀïùóÿÏÒáĂãöĀøãñĖéñþÏÿçîÿðåăĻñ ÿèñćēčçÏėĀĎñÐĀâåĆçĊèđâĊøñđÖûąĻç�ċøâÕĎâē

âÿÕçăļ�- 

   ùçĒõð�: èĀå 

   éă�2564 éă�2563 

ñõïčçÏėĀĎñøþøï     

á�õÿçåăĻ�1�ïÏñĀÒï   4,453,155.18 (1,360,156.02) 

ñÿèñćēñþùõĒĀÕéă    - 5,813,311.20 

á�õÿçåăĻ�31 æÿçõĀÒï   4,453,155.18 4,453,155.18 
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ùçēĀ 43 ÖĀÏ 52 

��� éñþïĀáÏĀñùçăļøĂçĎïĒùïĆçĊõăðçøėĀùñÿèêóéñþČðØçĖìçÿÏÕĀç�-�øĆåæĂ��ãĒû� 

ÐēûøïïãĂÞĀçčçÏĀñéñþïĀáÏĀñãĀïùóÿÏÒáĂãöĀøãñĖéñþÏÿçîÿð�á�õÿçåăĻñĀðÕĀç�éñþÏûèâēõð�- 

 éă�2564 éă�2563 

* ûÿãñĀÒĂâóâ 1.58% ����% 

ûÿãñĀÏĀñåĆììóîĀì 5% 5% 

ûÿãñĀÏĀñĊìĂĻïÐĄļçÐûÕĊÕĂçĊâąûç 2% 2% 

** ûÿãñĀÏĀñùïĆçĊõăðçìçÿÏÕĀç 00.00% - 28.00% 0.00% - 28.00% 

***ûÿãñĀïñáþ 100% ÐûÕ�TMO2017 100%�ÐûÕ�TMO2017 

ûĀðĆÒñèĊÏ÷ăðá��éă�  60 60 

*ûÿãñĀêóãûèċåçčçãóĀâÐûÕìÿçæèÿãññÿÞèĀóøėĀùñÿèĊÕĂçØâĊØðãĀïÏÜùïĀðċñÕÕĀç 

**ÐĄļçûðćĒÏÿèñþðþĊõóĀÏĀñåėĀÕĀçÐûÕìçÿÏÕĀç 

***ûēĀÕûĂÕãĀïãĀñĀÕïñáþĎåð 2560 éñþĊîåøĀïÿÛ��TMO2017: Thai Mortality Ordinary Table of 2017) 

ÏĀñõĂĊÒñĀþùĖÒõĀïûĒûçĎùõ 

ÏĀñĊéóăĻðçċéóÕčçċãĒóþÐēûøïïãĂåăĻĊÏăĻðõÐēûÕčçÏĀñéñþïĀáÏĀñãĀïùóÿÏÒáĂãöĀøãñĖéñþÏÿçîÿðåăĻûĀÖĊéđçĎéĎâē

ûðĒĀÕøïĊùãĆøïêó�á�õÿçåăĻñĀðÕĀç�ČâðäąûõĒĀÐēûøïïãĂûąĻçĐ�ÒÕåăĻ�ÖþïăêóÏñþåèãĒûîĀñþêćÏìÿçêóéñþČðØçĖìçÿÏÕĀç

åăĻÏėĀùçâĎõēĊéđçÖėĀçõçĊÕĂçâÿÕãĒûĎéçăļ 

êóÏÏñþåèãĒûîĀñþêćÏìÿçêóéñþČðØçĖìçÿÏÕĀç�á�õÿçåăĻ�31 æÿçõĀÒï�2564 ċóþ�2563 ċøâÕĎâēâÿÕçăļ�- 

 
ùçĒõð���èĀå 

 
éă�2564 éă�2563 

ûÿãñĀÒĂâóâ  

�����ĊìĂĻïÐĄļç�ñēûðóþ�1 (1,786,914.00) (1,713,737.00) 

�����óâóÕ�ñēûðóþ�1 2,100,513.00 2,024,839.00 

ÏĀñĊìĂĻïÐĄļçÐûÕĊÕĂçĊâąûçčçûçĀÒã (ĊéóăĻðçċéóÕñēûðóþ 1)   
�����ĊìĂĻïÐĄļç�ñēûðóþ�1 2,335,415.00 2,074,823.00 

�����óâóÕ�ñēûðóþ�1 (2,004,636.00) (1,785,184.00) 

ûÿãñĀÏĀñóĀûûÏ (ĊéóăĻðçċéóÕñēûðóþ�1)   

�����ĊìĂĻïÐĄļç�ñēûðóþ�1 (1,841,802.00) (1,764,702.00) 

�����óâóÕ�ñēûðóþ�1 204,192.00 171,597.00 

ċïēõĒĀÏĀñõĂĊÒñĀþùĖçăļĎïĒĎâēÒėĀçĄÕÏĀñÏñþÖĀðãÿõċèèĊãđïñćéċèèÐûÕÏñþċøĊÕĂçøâåăĻÒĀâùõÿÕîĀðčãēČÒñÕÏĀñâÿÕÏóĒĀõ�

ċãĒĎâēċøâÕéñþïĀáÏĀñÒõĀïûĒûçĎùõÐûÕÐēûøïïãĂãĒĀÕĐ 
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ùçēĀ 44 ÖĀÏ 52 

20. øėĀñûÕãĀïÏÜùïĀð 

ĊìąĻûčùēĊéđçĎéãĀïïĀãñĀ� 116 ċùĒÕìñþñĀØèÿÛÛÿãĂèñĂ÷ÿåïùĀØçÖėĀÏÿâ� ì�ö� 2535� èñĂ÷ÿåý ãēûÕÖÿâøññÏėĀĎñøĆåæĂ

éñþÖėĀéăøĒõçùçĄĻÕĎõēĊéđçåĆçøėĀñûÕĎïĒçēûðÏõĒĀñēûðóþ� 5 ÐûÕÏėĀĎñøĆåæĂéñþÖėĀéăùÿÏâēõððûâÐĀâåĆçøþøïðÏïĀ� �äēĀïă��

ÖçÏõĒĀåĆçøėĀñûÕçăļÖþïăÖėĀçõçĎïĒçēûðÏõĒĀñēûðóþ� 10 ÐûÕåĆçÖâåþĊèăðç øėĀñûÕãĀïÏÜùïĀðâÿÕÏóĒĀõĎïĒøĀïĀñäçėĀĎé

ÖĒĀðĊÕĂçéÿçêóĎâē 

čçéÿÖÖĆèÿç�èñĂ÷ÿåý�ĎâēÖÿâøññøėĀñûÕãĀïÏÜùïĀðĎõēÒñèäēõçċóēõ 

 
21. ĊÕĂçéÿçêóÖĒĀð 

åăĻéñþØĆïøĀïÿÛêćēäąûùĆēçéñþÖėĀéă� 2564 ÐûÕèñĂ÷ÿåý� ĊïąĻûõÿçåăĻ� 29 Ċï÷Āðç� 2564 ïăïãĂčùēÕâÖĒĀðĊÕĂçéÿçêóéñþÖėĀéă

øėĀùñÿèêóÏĀñâėĀĊçĂçÕĀçéă�2563� 

åăĻéñþØĆïøĀïÿÛêćēäąûùĆēçéñþÖėĀéă� 2563� ÐûÕèñĂ÷ÿåý� ĊïąĻûõÿçåăĻ� 29� Ċï÷Āðç� 2563� ïăïãĂÖĒĀðĊÕĂçéÿçêóčçûÿãñĀùĆēçóþ�

0.20� èĀå� ñõïĊéđçĊÕĂç� 2� óēĀçèĀå� ÙĄĻÕéñÿèóâÖĀÏÖėĀçõçĊÕĂçéÿçêóåăĻÒáþÏññïÏĀñĊøçûčùēÖĒĀðãĀïïãĂåăĻéñþØĆï

ÒáþÏññïÏĀñèñĂ÷ÿåý�Òñÿ ļÕåăĻ�1�2563� ĊïąĻûõÿçåăĻ�29�ÏĆïîĀìÿçæĖ�2563�čçûÿãñĀùĆēçóþ�0.50�èĀå�ČâðÏėĀùçâÖĒĀðõÿçåăĻ�

25�ìò÷îĀÒï�2563 

 

22. ÒĒĀčØēÖĒĀðÖėĀċçÏãĀïóÿÏ÷áþ 

ÒĒĀčØēÖĒĀðÖėĀċçÏãĀïóÿÏ÷áþåăĻøėĀÒÿÛ�éñþÏûèâēõð�- 

 

ùçĒõð���èĀå 

éă�2564 éă�2563 

ÒĒĀčØēÖĒĀðĊÏăĻðõÏÿèìçÿÏÕĀç 113,496,101.43 123,505,280.00 

ÒĒĀãûèċåçêćēèñĂùĀñ 23,442,978.92 23,718,751.00 

ÒĒĀĊõØîÿáßĖċóþõÿøâĆåĀÕÏĀñċìåðĖ 61,420,602.14 39,074,461.58 

ÒĒĀčØēÖĒĀðíûÏĎã 44,348,045.00 42,326,388.00 

ÒĒĀĊøąĻûïñĀÒĀċóþÒĒĀčØēÖĒĀðãÿâÖĒĀð 32,090,315.43 34,102,677.14 

ãēçåĆçåĀÕÏĀñĊÕĂç 3,523,149.31 3,908,579.37 

 

23. ÏėĀĎñãĒûùĆēçÐÿ ļçìąļçÞĀç 

ÏėĀĎñãĒûùĆēçÐÿ ļçìąļçÞĀçøėĀùñÿèéă� � ÒėĀçõáČâðÏĀñùĀñÏėĀĎñøĆåæĂøėĀùñÿèéăåăĻĊéđçÐûÕêćēäąûùĆēçÐûÕèñĂ÷ÿåý� � �ĎïĒñõïÏėĀĎñ

ÐĀâåĆçĊèđâĊøñđÖûąĻç��âēõðÖėĀçõçäÿõĊ×óăĻðäĒõÕçėļĀùçÿÏÐûÕùĆēçøĀïÿÛåăĻäąûČâðèĆÒÒóîĀðçûÏåăĻûûÏčçñþùõĒĀÕéă� ČâðċøâÕ

ÏĀñÒėĀçõá�âÿÕçăļ.- 

 ùçĒõð���èĀå 

 éă�2564 éă�2563 

ÏėĀĎñøĆåæĂøėĀùñÿèéă (Ðÿ ļçìąļçÞĀç���èĀå� 8,751,985.75 �,���,�����8 

ÖėĀçõçùĆēçøĀïÿÛåăĻûûÏÖėĀùçĒĀðċóēõ��ùĆēç� 10,000,000.00 10,000,000.00 

ÏėĀĎñãĒûùĆēçÐÿ ļçìąļçÞĀç��èĀåãĒûùĆēç� 0.88 ���6 
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24. ÏĀñçėĀĊøçûøĒõçÕĀçâėĀĊçĂçÕĀç 

ÐēûïćóøĒõçÕĀçâėĀĊçĂçÕĀçåăĻçėĀĊøçûçăļøûâÒóēûÕÏÿèñĀðÕĀçîĀðčçÐûÕèñĂ÷ÿåý� åăĻêćēïăûėĀçĀÖãÿâøĂçčÖøćÕøĆââēĀçÏĀñ

âėĀĊçĂçÕĀçĎâēñÿèċóþøûèåĀçûðĒĀÕøïėĻĀĊøïû ĊìąĻûčØēčçÏĀñãÿâøĂçčÖčçÏĀñÖÿâøññåñÿìðĀÏñčùēÏÿèøĒõçÕĀçċóþéñþĊïĂçêó

ÏĀñâėĀĊçĂçÕĀçÐûÕøĒõçÕĀç  åÿ ļÕçăļ  êćēïăûėĀçĀÖãÿâøĂçčÖøćÕøĆââēĀçÏĀñâėĀĊçĂçÕĀçÐûÕèñĂ÷ÿå�Òąû�ÏññïÏĀñêćēÖ ÿâÏĀñ 

èñĂ÷ÿåý�âėĀĊçĂçÏĂÖÏĀñčçøĒõçÕĀçæĆñÏĂÖĊâăðõ�Òąû éñþÏûèæĆñÏĂÖøäĀçìðĀèĀó ċóþÙąļû�- ÐĀððĀċóþĊõØîÿáßĖ�âÿÕçÿ ļç�

ëĒ ĀðèñĂùĀñÖĄÕìĂÖĀñáĀõĒĀèñĂ÷ÿåý�ïăøĒõçÕĀçæĆñÏĂÖĊìăðÕøĒõçÕĀçĊâăðõ 

èñĂ÷ÿåý� âėĀĊçĂçæĆñÏĂÖĊ×ìĀþčçéñþĊåöĎåðĊåĒĀçÿ ļç� âÿÕçÿ ļç� ëĒ ĀðèñĂùĀñÖĄÕìĂÖĀñáĀõĒĀèñĂ÷ÿåý� ïăøĒõçÕĀçåĀÕîćïĂöĀøãñĖ

ĊìăðÕøĒõçÕĀçĊâăðõ 

âÿÕçÿ ļç ñĀðĎâē ÏėĀĎñ ċóþøĂçåñÿìðĖåÿ ļÕùïâ åăĻċøâÕčçÕèÏĀñĊÕĂçÖĄÕĊÏăĻðõÐēûÕÏÿèøĒõçÕĀçåĀÕæĆñÏĂÖċóþøĒõçÕĀçåĀÕ

îćïĂöĀøãñĖãĀïåăĻÏóĒĀõĎõē 

 
25. ÏûÕåĆçøėĀñûÕĊóăļðÕØăì 

èñĂ÷ÿåý� ċóþìçÿÏÕĀçÐûÕèñĂ÷ÿåý� ĎâēñĒõïÏÿçÖÿâãÿ ļÕÏûÕåĆçøėĀñûÕĊóăļðÕØăìÐĄļçãĀïìñþñĀØèÿÛÛÿãĂÏûÕåĆçøėĀñûÕĊóăļðÕØăì�

ì�ö� 2530 ČâðèñĂ÷ÿåý ċóþìçÿÏÕĀçÖþÖĒĀðøïåèĊÐēĀÏûÕåĆçĊéđçñĀðĊâąûçčçûÿãñĀñēûðóþ 2 - 6 ÐûÕĊÕĂçĊâąûç  

ÏûÕåĆçøėĀñûÕĊóăļðÕØăìçăļ èñĂùĀñČâðèñĂ÷ÿåùóÿÏåñÿìðĖÖÿâÏĀñÏûÕåĆç� ìñĂçÙĂĊìĂó� ÖėĀÏÿâ� ċóþÖþÖĒĀðčùēċÏĒìçÿÏÕĀçĊïąĻû

ìçÿÏÕĀççÿ ļçûûÏÖĀÏÕĀçãĀïñþĊèăðèõĒĀâēõðÏûÕåĆçÐûÕèñĂ÷ÿåý   

éñþÏĀöÏñþåñõÕÏĀñÒóÿÕ�ĊñąĻûÕ�ÏĀñÐðĀðñþðþĊõóĀÏĀñØĒõðĊùóąûçĀðÖēĀÕċóþóćÏÖēĀÕåăĻĎâēñÿèêóÏñþåèÖĀÏÏĀññþèĀâ

ÐûÕČñÒãĂâĊØąļûĎõñÿøČÒČñçĀ�2019 (COVID-19)�×èÿèåăĻ�2 ċóþ�3�ì�ö��2564�čùēøĀïĀñäùðĆâùñąûĊóąĻûçÏĀñçėĀøĒÕĊÕĂçĊÐēĀ�

ĬÏûÕåĆçøėĀñûÕĊóăļðÕØăìĭ�ĊéđçÏĀñØÿ ĻõÒñĀõ�ãÿ ļÕċãĒÕõâçėĀøĒÕÐûÕĊâąûçïÏñĀÒï�2564 äĄÕæÿçõĀÒï�2564 

âÿÕçÿ ļç�øėĀùñÿèéă�øĂļçøĆâõÿçåăĻ 31 æÿçõĀÒï 2564�èñĂ÷ÿåý�ùðĆâÏĀñçėĀøĒÕĊÕĂçĊÐēĀÏûÕåĆçøėĀñûÕĊóăļðÕØăìĊéđçÏĀñØÿ ĻõÒñĀõ�

�éă�2563 : 0.61�óēĀçèĀå��� 

 

26. ĊÒñąĻûÕïąûåĀÕÏĀñĊÕĂç 

ïćóÒĒĀðĆãĂæññïÐûÕøĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçċóþùçăļøĂçåĀÕÏĀñĊÕĂçåăĻõ ÿâïćóÒĒĀâēõðñĀÒĀåĆçãÿâÖėĀùçĒĀðĊéđçïćóÒĒĀåăĻčÏóēĊÒăðÕ

ÏÿèïćóÒĒĀãĀïèÿÛØă 

èñĂ÷ÿåý� ïăÒõĀïĊøăĻðÕâēĀçÏĀñĊÕĂçčçâēĀçãĒĀÕĐ�ÙĄĻÕñõïäĄÕÒõĀïĊøăĻðÕâēĀçĊÒñâĂã� ÒõĀïĊøăĻðÕâēĀçãóĀâ� �ÙĄĻÕéñþÏûèâēõð

ÒõĀïĊøăĻðÕÖĀÏûÿãñĀâûÏĊèăļð�� ċóþÒõĀïĊøăĻðÕâēĀçøîĀìÒóĒûÕ� çČðèĀðÏĀñèñĂùĀñÒõĀïĊøăĻðÕČâðñõïÐûÕèñĂ÷ÿåý�

ïĆĒÕĊçēçÏĀñèñĂùĀñÒõĀïĊøăĻðÕÖĀÏÒõĀïêÿçêõçÖĀÏãóĀâÏĀñĊÕĂçåăĻĎïĒøĀïĀñäÒĀâÏĀñáĖĎâēČâðčùēïăêóÏñþåèâēĀçóèãĒû

êóÏĀñâėĀĊçĂçÕĀçåĀÕÏĀñĊÕĂççēûðåăĻøĆâ 

ĊÒñąĻûÕïąûåĀÕÏĀñĊÕĂçåăĻøėĀÒÿÛÐûÕèñĂ÷ÿåý� éñþÏûèâēõð� ĊÕĂçøâċóþñĀðÏĀñĊåăðèĊåĒĀĊÕĂçøâ� óćÏùçăļÏĀñÒēĀċóþóćÏùçăļ

ùïĆçĊõăðçûąĻç�øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçûąĻç� ĊÖēĀùçăļÏĀñÒēĀċóþĊÖēĀùçăļùïĆçĊõăðçûąĻç� ĊÕĂçÏćēðąïñþðþøÿ ļç�ċóþĊÕĂçÏćēðąïñþðþðĀõÖĀÏ

øäĀèÿçÏĀñĊÕĂç� ċóþùçăļøĂçãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀ� èñĂ÷ÿåý� ïăÒõĀïĊøăĻðÕåăĻĊÏăĻðõÐēûÕÏÿèĊÒñąĻûÕïąûåĀÕÏĀñĊÕĂçâÿÕÏóĒĀõ� ċóþïă

çČðèĀðÏĀñèñĂùĀñÒõĀïĊøăĻðÕ�âÿÕçăļ�- 

 

 

109



 
 

ùçēĀ 46 ÖĀÏ 52 

2�. ĊÒñąĻûÕïąûåĀÕÏĀñĊÕĂç �ãĒû� 

2�.1      ÒõĀïĊøăĻðÕâēĀçĊÒñâĂã 

ÒõĀïĊøăĻðÕâēĀçĊÒñâĂã� Òąû� ÒõĀïĊøăĻðÕčçÏĀñøćÛĊøăðåĀÕÏĀñĊÕĂçùĀÏóćÏÒēĀùñąûÒćĒøÿÛÛĀĎïĒøĀïĀñäéÝĂèÿãĂãĀïìÿçæþ

øÿÛÛĀãĒĀÕĐ� ûÿçĊçąĻûÕïĀÖĀÏĊÒñąĻûÕïąûåĀÕÏĀñĊÕĂç� ČâðÒõĀïĊøăĻðÕâÿÕÏóĒĀõéñþÏûèâēõð� óćÏùçăļÏĀñÒēĀċóþóćÏùçăļ

ùïĆçĊõăðçûąĻç� ĊÕĂçëĀÏÏÿèæçĀÒĀñ� ċóþĊÒñąĻûÕïąûåĀÕÏĀñĊÕĂçûąĻç� ČâðÒõĀïĊøăĻðÕøćÕøĆâÖĀÏÒõĀïĊøăĻðÕâēĀçĊÒñâĂãïăïćóÒĒĀ

ÖėĀÏÿâĊåĒĀÏÿèïćóÒĒĀãĀïèÿÛØăåăĻċøâÕûðćĒčçÕèċøâÕÞĀçþÏĀñĊÕĂç� 

2�.1.1    óćÏùçăļÏĀñÒēĀċóþóćÏùçăļùïĆçĊõăðçûąĻç 

èñĂ÷ÿåý� èñĂùĀñÒõĀïĊøăĻðÕČâðčØēçČðèĀðċóþÐÿ ļçãûçčçÏĀñÒõèÒĆïÏĀñčùēøĂçĊØąĻûĊéđçĎéûðĒĀÕĊùïĀþøï� ċóþĎïĒÒĀâõĒĀ

ÖþïăêóÐĀâåĆçåĀÕÏĀñĊÕĂçûðĒĀÕïăøĀñþøėĀÒÿÛÖĀÏÏĀñčùēøĂçĊØąĻûåĀÕÏĀñÒēĀ�ČâðèñĂ÷ÿåý�ĎâēãĂâãĀïðûâÒÕÒēĀÕÐûÕóćÏùçăļ

ÏĀñÒēĀċóþóćÏùçăļûąĻçûðĒĀÕøïėĻĀĊøïû� ČâðâėĀĊçĂçÏĀñÐûùçÿÕøąûñÿèñûÕâēĀçĊÒñâĂã��Letters of credit) [ùñąûÏĀñåėĀéñþÏÿç

øĂçĊØąĻûãĒĀÕĐ� ÖĀÏæçĀÒĀñċóþøäĀèÿçÏĀñĊÕĂçûąĻçåăĻïăØąĻûĊøăðÕ� ċóþÏĀñÖÿâøĒÕøĂçÒēĀčùēÏÿèóćÏÒēĀñĀðčùÛĒÖþïăÏĀñéñþÏÿç

øĂçĊØąĻûÖĀÏæçĀÒĀñ@�ûăÏåÿ ļÕÏĀñčùēøĂçĊØąĻûÐûÕèñĂ÷ÿåý� ĎïĒïăÏĀñÏñþÖĆÏãÿõĊçąĻûÕÖĀÏèñĂ÷ÿåý�ïăÞĀçóćÏÒēĀåăĻùóĀÏùóĀðċóþ

ïăÖėĀçõçïĀÏñĀð 

èñĂ÷ÿåý�ìĂÖĀñáĀÏĀñâēûðÒĒĀåĆÏõÿçøĂļçñûèñþðþĊõóĀñĀðÕĀç�ČâðûÿãñĀÏĀñãÿ ļÕøėĀñûÕÐûÕêóÐĀâåĆçâēĀçĊÒñâĂãåăĻÒĀâõĒĀ

ÖþĊÏĂâÐĄļçÒėĀçõáČâðìĂÖĀñáĀÖĀÏûĀðĆùçăļÒÕÒēĀÕçÿèÖĀÏõÿçåăĻäĄÕÏėĀùçâØėĀñþøėĀùñÿèÏóĆĒïóćÏÒēĀåăĻïăñćéċèèÐûÕÒõĀïĊøăĻðÕ

âēĀçĊÒñâĂãåăĻÒóēĀðÒóĄÕÏÿç� èñĂ÷ÿåý� ÖÿâÏóĆĒïóćÏÒēĀãĀïéñþĊîåÐûÕóćÏÒēĀČâðìĂÖĀñáĀÖĀÏóÿ÷áþÐûÕæĆñÏĂÖóćÏÒēĀñõïäĄÕ

ÏĀñïăùçÿÕøąûñÿèñûÕâēĀçĊÒñâĂã��Letters of credit) ċóþÏĀñåėĀéñþÏÿçøĂçĊØąĻûãĒĀÕĐ�ÏĀñÒėĀçõáêóÐĀâåĆçÖĀÏÏĀñâēûðÒĒĀ

âēĀçĊÒñâĂãåăĻÒĀâõĒĀÖþĊÏĂâÐĄļçÒėĀçĄÕäĄÕêóÐûÕÒõĀïçĒĀÖþĊéđçäĒõÕçėļĀùçÿÏ�ïćóÒĒĀÐûÕĊÕĂçãĀïñþðþĊõóĀċóþÐēûïćóøçÿèøçĆç

åăĻïăÒõĀïçĒĀĊØąĻûäąûåăĻïăûðćĒ�á�õÿçåăĻñĀðÕĀç��ČâðĊéđçÐēûïćóåăĻĊÏăĻðõÐēûÕÏÿèĊùãĆÏĀñáĖčçûâăã�øîĀìÏĀñáĖéÿÖÖĆèÿçċóþÏĀñ

ÒĀâÏĀñáĖøîĀõþĊöñ÷ÞÏĂÖčçûçĀÒã�åÿ ļÕçăļ�ùçÿÕøąûñÿèñûÕâēĀçĊÒñâĂã��Letters of credit) ċóþÏĀñåėĀéñþÏÿçøĂçĊØąĻûãĒĀÕ�Đ�

äąûĊéđçøĒõçùçĄĻÕÐûÕóćÏùçăļÏĀñÒēĀċóþçėĀïĀčØēčçÏĀñÒėĀçõáÏĀñâēûðÒĒĀâēĀçĊÒñâĂã 

2�.1.2    ĊÒñąĻûÕïąûåĀÕÏĀñĊÕĂçċóþĊÕĂçëĀÏæçĀÒĀñ 

ëĒ ĀðèñĂùĀñĊÕĂçÐûÕèñĂ÷ÿåý� èñĂùĀñÒõĀïĊøăĻðÕâēĀçĊÒñâĂãåăĻĊÏăĻðõÐēûÕÏÿèðûâÒÕĊùóąûÏÿèæçĀÒĀñċóþøäĀèÿçÏĀñĊÕĂçãĀï

çČðèĀðèñĂùĀñĊÕĂçÐûÕèñĂ÷ÿåý�ČâðóÕåĆçĊ×ìĀþĊÕĂçëĀÏéñþÖėĀÏÿèæçĀÒĀñÒćĒøÿÛÛĀåăĻĎâēñÿèÏĀñûçĆïÿãĂċóēõĊåĒĀçÿ ļçċóþûðćĒ

čçõÕĊÕĂçÏĀñóÕåĆçåăĻÏėĀùçâčùēÏÿèÒćĒøÿÛÛĀċãĒóþñĀð� >ČâðæçĀÒĀñåăĻĊéđçÒćĒøÿÛÛĀãēûÕĎâēñÿèÏĀñÖÿâûÿçâÿèÒõĀïçĒĀĊØąĻûäąû

âēĀçĊÒñâĂãČâðøäĀèÿçÖÿâûÿçâÿèÒõĀïçĒĀĊØąĻûäąûâēĀçĊÒñâĂãčçñþâÿèøĀÏóùñąûùçĄĻÕčçøûÕÐûÕæçĀÒĀñØÿ ļççėĀÐûÕéñþĊåö@�

ČâðõÕĊÕĂçčçÏĀñóÕåĆçÖþäćÏøûèåĀçċóþéñÿèéñĆÕãóûâéă�ÏĀñÏėĀùçâõÕĊÕĂçâÿÕÏóĒĀõĊéđçÏĀñØĒõðóâÒõĀïĊøăĻðÕÖĀÏÏĀñ

ÏñþÖĆÏãÿõčçÏĀñóÕåĆçċóþóâÒõĀïøăĻðÕÖĀÏÏĀñÐĀâåĆçåĀÕÏĀñĊÕĂçûÿçûĀÖĊÏĂâÐĄļçÖĀÏÏĀñêĂâçÿâØėĀñþÐûÕÒćĒøÿÛÛĀ 

èñĂ÷ÿåý�ïăÒõĀïĊøăĻðÕâēĀçĊÒñâĂãÐûÕãñĀøĀñùçăļčçéñĂïĀáÖėĀÏÿâĊçąĻûÕÖĀÏÒćĒøÿÛÛĀĊéđçæçĀÒĀñåăĻïăûÿçâÿèÒõĀïçĒĀĊØąĻûäąû

âēĀçĊÒñâĂãåăĻûðćĒčçñþâÿèøćÕÙĄĻÕéñþĊïĂçČâðøäĀèÿçÖÿâûÿçâÿèÒõĀïçĒĀĊØąĻûäąûâēĀçĊÒñâĂãčçñþâÿèøĀÏó 

 

 

 

 

 

 

 

110



 
 

ùçēĀ 47 ÖĀÏ 52 

��� ĊÒñąĻûÕïąûåĀÕÏĀñĊÕĂç��ãĒû� 

2�.2      ÒõĀïĊøăĻðÕâēĀçãóĀâ 

2�.2�1    ÒõĀïĊøăĻðÕÖĀÏûÿãñĀâûÏĊèăļð 

èñĂ÷ÿåý�ïăÒõĀïĊøăĻðÕÖĀÏûÿãñĀâûÏĊèăļðåăĻøėĀÒÿÛÖĀÏĊÕĂçëĀÏæçĀÒĀñåăĻïăûÿãñĀâûÏĊèăļð�ûÿçĊÏăĻðõĊçąĻûÕÏÿèĊÕĂçëĀÏæçĀÒĀñ�

øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçûąĻç�ĊÕĂçÏćēðąïñþðþøÿ ļçċóþĊÕĂçÏćēðąïñþðþðĀõÖĀÏøäĀèÿçÏĀñĊÕĂç�ċóþùçăļøĂçãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀ�øĂçåñÿìðĖ

åĀÕÏĀñĊÕĂçċóþùçăļøĂçåĀÕÏĀñĊÕĂçÐûÕèñĂ÷ÿåý� øĒõçčùÛĒïăûÿãñĀâûÏĊèăļðåăĻéñÿèÐĄļçóÕãĀïûÿãñĀãóĀâùñąûûÿãñĀâûÏĊèăļð

ÒÕåăĻåăĻčÏóēĊÒăðÕÏÿèûÿãñĀãóĀâ� ÙĄĻÕÒõĀïêÿçêõçÖĀÏûÿãñĀâûÏĊèăļðûĀÖøĒÕêóÏñþåèãĒûêóéñþÏûèÏĀñåĀÕÏĀñĊÕĂçÐûÕ

èñĂ÷ÿåý� 

èñĂ÷ÿåý�èñĂùĀñÒõĀïĊøăĻðÕÖĀÏûÿãñĀâûÏĊèăļð�ČâðÏĀñÖÿâùĀĊÕĂçÏćēðąïåăĻïăåÿ ļÕûÿãñĀâûÏĊèăļðãĀïûÿãñĀÒÕåăĻċóþûÿãñĀ

âûÏĊèăļðãĀïûÿãñĀêÿçċéñčçøÿâøĒõçåăĻĊùïĀþøï�ČâðèñĂ÷ÿåý�ïăçČðèĀðčçÏĀññÿÏ÷ĀøïâĆóñþùõĒĀÕċùóĒÕåăĻïĀÏÿèÏĀñčØē

ĊÕĂçåĆçČâðùçăļøĂçåĀÕÏĀñĊÕĂçøĒõçčùÛĒïăûÿãñĀâûÏĊèăļðãĀïûÿãñĀÒÕåăĻ 

á�õÿçåăĻ�31�æÿçõĀÒï�2564�ċóþ�2563�øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçċóþùçăļøĂçåĀÕÏĀñĊÕĂçåăĻïăûÿãñĀâûÏĊèăļðåăĻøėĀÒÿÛøĀïĀñä

ÖÿâãĀïéñþĊîåûÿãñĀâûÏĊèăļð� ċóþøėĀùñÿèøĂçåñÿìðĖċóþùçăļøĂçåĀÕÏĀñĊÕĂçåăĻïăûÿãñĀâûÏĊèăļðÒÕåăĻøĀïĀñäċðÏãĀïõÿçåăĻ

ÒñèÏėĀùçâ�ùñąû�õÿçåăĻïăÏĀñÏėĀùçâûÿãñĀâûÏĊèăļðčùïĒ��ùĀÏõÿçåăĻïăÏĀñÏėĀùçâûÿãñĀâûÏĊèăļðčùïĒäĄÕÏĒûç��ĎâēâÿÕçăļ.- 

èñĂ÷ÿåý�ïăøĂçåñÿìðĖċóþùçăļøĂçåĀÕÏĀñĊÕĂçåăĻøėĀÒÿÛ�ÖÿâéñþĊîåãĀïûÿãñĀâûÏĊèăļð�ĎâēâÿÕçăļ�- 

 
á�õÿçåăĻ�31�æÿçõĀÒï�2564��ùçĒõð���èĀå� 

 
ûÿãñĀâûÏĊèăļðÒÕåăĻ ûÿãñĀâûÏĊèăļð ĎïĒïăûÿãñĀ ñõï ûÿãñĀ 

 îĀðčç ïĀÏÏõĒĀ ïĀÏÏõĒĀ éñÿèÐĄļçóÕ âûÏĊèăļð  âûÏĊèăļð 

 
1 éă 1-5 éă 5 éă ãĀïñĀÒĀãóĀâ   ñēûðóþ�ãĒûéă� 

øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂç        

ĊÕĂçøâċóþñĀðÏĀñĊåăðèĊåĒĀĊÕĂçøâ - - - 16,451,397.59 2,644,301.95 19,095,699.54 0.05 - 0.35 

øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçùïĆçĊõăðçûąĻç - - - - 61,599,713.71 61,599,713.71 - 

øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçĎïĒ 

���ùïĆçĊõăðçûąĻç 5,000,000.00 20,000,000.00 - - - 25,000,000.00 0.125 - 1.45 

øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂç 

���ĎïĒùïĆçĊõăðçåăĻĎïĒčØĒ 

���ĊÕĂçøâåăĻĊéđçùóÿÏéñþÏÿç - - - 5,020,000.00 - 5,020,000.00 0.075 

ùçăļøĂçåĀÕÏĀñĊÕĂç        

ĊÕĂçĊèĂÏĊÏĂçèÿÛØăċóþĊÕĂçÏćēðąï        

���ñþðþøÿ ļçÖĀÏøäĀèÿçÏĀñĊÕĂç 13,012,916.33 - - - - 13,012,916.33 2.00 - 5.85 

ĊÕĂçÏćēðąïñþðþðĀõÖĀÏ        

���øäĀèÿçÏĀñĊÕĂç - - - 46,099,677.02 - 46,099,677.02 MLR - 2.50 

ùçăļøĂçãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀ 1,612,758.13 7,370,836.94 2,881,072.16 - - 11,864,667.23 5.10 
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ùçēĀ 48 ÖĀÏ 52 

��� ĊÒñąĻûÕïąûåĀÕÏĀñĊÕĂç��ãĒû� 

2�.2      ÒõĀïĊøăĻðÕâēĀçãóĀâ��ãĒû� 

2�.2�1    ÒõĀïĊøăĻðÕÖĀÏûÿãñĀâûÏĊèăļð��ãĒû� 

 
á�õÿçåăĻ�31�æÿçõĀÒï�2563��ùçĒõð���èĀå� 

 
ûÿãñĀâûÏĊèăļðÒÕåăĻ ûÿãñĀâûÏĊèăļð ĎïĒïăûÿãñĀ ñõï ûÿãñĀ 

 îĀðčç ïĀÏÏõĒĀ ïĀÏÏõĒĀ éñÿèÐĄļçóÕ âûÏĊèăļð  âûÏĊèăļð 

 
1 éă 1-5 éă 5 éă ãĀïñĀÒĀãóĀâ   ñēûðóþ�ãĒûéă� 

øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂç        
ĊÕĂçøâċóþñĀðÏĀñĊåăðèĊåĒĀĊÕĂçøâ - - - �,���,������ 7,143,631.17 16,270,272.32 0.05 - 0.50 

øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçùïĆçĊõăðçûąĻç 15,000,000.00 - - - 50,290,673.35 65,290,673.35 1.10 - 1.90 

øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçĎïĒ 

���ùïĆçĊõăðçûąĻç - �5,000,000.00 - - - 25,000,000.00 1.45 

øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂç 

���ĎïĒùïĆçĊõăðçåăĻĎïĒčØĒ 

���ĊÕĂçøâåăĻĊéđçùóÿÏéñþÏÿç - - - 5,020,000.00 - 5,020,000.00 0.05 

ùçăļøĂçåĀÕÏĀñĊÕĂç        

���ĊÕĂçÏćēðąïñþðþøÿ ļçÖĀÏøäĀèÿç�

ÏĀñĊÕĂç 10,000,000.00 - - - - 10,000,000.00 2.00 

ĊÕĂçÏćēðąïñþðþðĀõÖĀÏ        

���øäĀèÿçÏĀñĊÕĂç - - - 80,805,000.00 - 80,805,000.00 MLR - 2.50 

ùçăļøĂçãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀ 1,531,345.96 7,962,453.78 3,928,964.39 - - 13,422,764.13 5.10 
 

2�.3      ÒõĀïĊøăĻðÕâēĀçøîĀìÒóĒûÕ 

èñĂ÷ÿåý� ãēûÕÏĀñøîĀìÒóĒûÕĊìąĻûčùēøĀïĀñäéÝĂèÿãĂãĀïÐēûêćÏìÿçåĀÕÏĀñÒēĀÐûÕċãĒóþèñĂ÷ÿå� ÙĄĻÕċãĒóþèñĂ÷ÿåïăÒõĀï

ñÿèêĂâØûèčçÏĀññÿÏ÷ĀñþâÿèĊÕĂçøâċóþÏĀñìĂÖĀñáĀĊìĂĻïõÕĊÕĂçĊÒñâĂãåÿ ļÕčçøĒõçÐûÕîĀðčçèñĂ÷ÿåý�ċóþÏÿèøäĀèÿçÏĀñĊÕĂçûąĻç��

ĊìąĻûčùēĊìăðÕìûãĒûøîĀìÒóĒûÕåăĻãēûÕÏĀñ�ČâðãēûÕûðćĒîĀðčãēċçõéÝĂèÿãĂÐûÕèñĂ÷ÿåý� 

ñĀðóþĊûăðâÏĀñÒñèÏėĀùçâØėĀñþÐûÕùçăļøĂçåĀÕÏĀñĊÕĂçåăĻĎïĒčØĒãñĀøĀñûçĆìÿçæĖÐûÕèñĂ÷ÿåý á�31� æÿçõĀÒï�2564 ċóþ�

á�31 æÿçõĀÒï�2563 ÙĄĻÕìĂÖĀñáĀÖĀÏÏñþċøĊÕĂçøâãĀïøÿÛÛĀåăĻðÿÕĎïĒÒĂâóâĊéđçïćóÒĒĀéÿÖÖĆèÿç�øĀïĀñäċøâÕĎâēâÿÕçăļ�- 

 á�õÿçåăĻ�31�æÿçõĀÒï�2564��ùçĒõð���èĀå� 

 ùïĀðĊùãĆý ĊïąĻûåõÕäĀï îĀðčç�1�éă 1�éă�-�5�éă ĊÏĂç�5�éă ñõï 

       
������ĊÕĂçĊèĂÏĊÏĂçèÿÛØăċóþĊÕĂçÏćēðąïñþðþøÿ ļç       

      �����ÖĀÏøäĀèÿçÏĀñĊÕĂç 16 - 13,012,916.33 - - 13,012,916.33 

ĊÖēĀùçăļÏĀñÒēĀċóþĊÖēĀùçăļûąĻç 17 - 38,457,380.46 - - 38,457,380.46 

                �ĊÕĂçñÿèóĒõÕùçēĀÒĒĀÖûÕõÿÒÙăçåĀÕĊóąûÏ       

������ČÒõĂâ�19 - - 17,981,550.00 - - 17,981,550.00 

������ĊÕĂçÏćēðąïñþðþðĀõÖĀÏøäĀèÿçÏĀñĊÕĂç 18 - 26,774,677.02 19,325,000.00 - 46,099,677.02 

ùçăļøĂçãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀ 12.2 - 1,612,758.13 7,370,836.94 2,881,072.16 11,864,667.23 

�����ñõï  - 97,839,281.94 26,695,836.94 2,881,072.16 127,416,191.04 
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ùçēĀ 49 ÖĀÏ 52 

��� ĊÒñąĻûÕïąûåĀÕÏĀñĊÕĂç��ãĒû� 

2�.3      ÒõĀïĊøăĻðÕâēĀçøîĀìÒóĒûÕ (ãĒû� 
 

 á�õÿçåăĻ�31�æÿçõĀÒï�2563��ùçĒõð���èĀå� 

 ùïĀðĊùãĆý ĊïąĻûåõÕäĀï îĀðčç�1�éă 1�éă�-�5�éă ĊÏĂç�5�éă ñõï 

       

�����ĊÕĂçĊèĂÏĊÏĂçèÿÛØăċóþĊÕĂçÏćēðąïñþðþøÿ ļç       

      ����ÖĀÏøäĀèÿçÏĀñĊÕĂç 16 - 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 

ĊÖēĀùçăļÏĀñÒēĀċóþĊÖēĀùçăļûąĻç 17 - 42,387,081.33 - - 42,387,081.33 

������ĊÕĂçÏćēðąïñþðþðĀõÖĀÏøäĀèÿçÏĀñĊÕĂç 18 - 35,240,000.00 45,565,000.00 - 80,805,000.00 

ùçăļøĂçãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀ 12.2 - 1,531,345.96 7,962,453.78 3,928,964.39 13,422,764.13 

�����ñõï  - 89,158,427.29 53,527,453.78 3,928,964.39 146,614,845.46 

 

2�.4 ïćóÒĒĀðĆãĂæññïÐûÕĊÒñąĻûÕïąûåĀÕÏĀñĊÕĂç 

ĊçąĻûÕÖĀÏøĂçåñÿìðĖċóþùçăļøĂçåĀÕÏĀñĊÕĂçøĒõçčùÛĒÐûÕèñĂ÷ÿåý� ÖÿâûðćĒčçéñþĊîåñþðþøÿ ļç� ċóþĊÕĂçÏćēðąïïăûÿãñĀâûÏĊèăļð

čÏóēĊÒăðÕÏÿèûÿãñĀâûÏĊèăļðčçãóĀâ� èñĂ÷ÿåý� ÖĄÕéñþïĀáïćóÒĒĀðĆãĂæññïÐûÕøĂçåñÿìðĖċóþùçăļøĂçåĀÕÏĀñĊÕĂçčÏóēĊÒăðÕÏÿè

ïćóÒĒĀãĀïèÿÛØăåăĻċøâÕčçÕèċøâÕÞĀçþÏĀñĊÕĂç 

ïćóÒĒĀãĀïèÿÛØăċóþïćóÒĒĀðĆãĂæññïÐûÕøĂçåñÿìðĖċóþùçăļøĂçåĀÕÏĀñĊÕĂç�á�31�æÿçõĀÒï�2564 ċóþ�á�31 æÿçõĀÒï�2563�

ïăâÿÕãĒûĎéçăļ.- 

 
á�õÿçåăĻ�31�æÿçõĀÒï�2564��ùçĒõð���èĀå� 

 ïćóÒĒĀãĀïèÿÛØă 

 ïćóÒĒĀðĆãĂæññï ïćóÒĒĀðĆãĂæññï    

 

êĒĀçÏėĀĎñùñąû

ÐĀâåĆç 

êĒĀçÏėĀĎñÐĀâåĆç

ĊèđâĊøñđÖûąĻç 

ñĀÒĀåĆçãÿâ

ÖėĀùçĒĀð ñõï ïćóÒĒĀðĆãĂæññï 

øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂç      

ĊÕĂçøâċóþñĀðÏĀñĊåăðèĊåĒĀĊÕĂçøâ - - 19,095,699.54 19,095,699.54 19,095,699.54 

óćÏùçăļÏĀñÒēĀċóþóćÏùçăļùïĆçĊõăðçûąĻç�-�øĆåæĂ - - 37,688,344.16 37,688,344.16 37,688,344.16 

øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçùïĆçĊõăðçûąĻç 61,114,650.00 - - 61,114,650.00 61,599,713.71 

øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçĎïĒùïĆçĊõăðçûąĻç - - 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 

øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçĎïĒùïĆçĊõăðçåăĻĎïĒčØĒĊÕĂçøâ 

���åăĻĊéđçùóÿÏéñþÏÿç - - 5,020,000.00 5,020,000.00 5,020,000.00 

ñõïøĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂç 61,114,650.00 - 86,804,043.70 147,918,693.70 148,403,757.41 

ùçăļøĂçåĀÕÏĀñĊÕĂç      

ĊÕĂçĊèĂÏĊÏĂçèÿÛØăċóþĊÕĂçÏćēðąïñþðþøÿ ļçÖĀÏøäĀèÿçÏĀñĊÕĂç - - 13,012,916.33 13,012,916.33 13,012,916.33 

ĊÖēĀùçăļÏĀñÒēĀċóþĊÖēĀùçăļùïĆçĊõăðçûąĻç - - 38,457,380.46 38,457,380.46 38,457,380.46 

ĊÕĂçñÿèóĒõÕùçēĀÒĒĀÖûÕõÿÒÙăçåĀÕĊóąûÏČÒõĂâ�19 - - 17,981,550.00 17,981,550.00 17,981,550.00 

ĊÕĂçÏćēðąïñþðþðĀõÖĀÏøäĀèÿçÏĀñĊÕĂç - - 46,099,677.02 46,099,677.02 46,099,677.02 

ùçăļøĂçãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀ - - 11,864,667.23 11,864,667.23 11,864,667.23 

ñõïùçăļøĂçåĀÕÏĀñĊÕĂç - - 127,416,191.04 127,416,191.04 127,416,191.04 
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ùçēĀ 50 ÖĀÏ 52 

��� ĊÒñąĻûÕïąûåĀÕÏĀñĊÕĂç��ãĒû� 

2�.4      ïćóÒĒĀðĆãĂæññïÐûÕĊÒñąĻûÕïąûåĀÕÏĀñĊÕĂç �ãĒû� 
 

 
á�õÿçåăĻ�31�æÿçõĀÒï�2563��ùçĒõð���èĀå� 

 ïćóÒĒĀãĀïèÿÛØă 

 ïćóÒĒĀðĆãĂæññï ïćóÒĒĀðĆãĂæññï    

 

êĒĀçÏėĀĎñùñąû

ÐĀâåĆç 

êĒĀçÏėĀĎñÐĀâåĆç

ĊèđâĊøñđÖûąĻç 

ñĀÒĀåĆçãÿâ

ÖėĀùçĒĀð ñõï ïćóÒĒĀðĆãĂæññï 

øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂç      
ĊÕĂçøâċóþñĀðÏĀñĊåăðèĊåĒĀĊÕĂçøâ - - ��,���,������ ��,���,������ 16,270,272.32 

óćÏùçăļÏĀñÒēĀċóþóćÏùçăļùïĆçĊõăðçûąĻç�-�øĆåæĂ - - 21,830,215.50 21,830,215.50 21,830,215.50 

øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçùïĆçĊõăðçûąĻç 30,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00 65,000,000.00 65,290,673.35 

øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçĎïĒùïĆçĊõăðçûąĻç - - 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 

øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçĎïĒùïĆçĊõăðçåăĻĎïĒčØĒĊÕĂçøâ 

���åăĻĊéđçùóÿÏéñþÏÿç - 

 

- 

 

5,020,000.00 5,020,000.00 5,020,000.00 

ñõïøĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂç 30,000,000.00 20,000,000.00 83,120,487.82 133,120,487.82 133,411,161.17 

ùçăļøĂçåĀÕÏĀñĊÕĂç      

ĊÕĂçĊèĂÏĊÏĂçèÿÛØăċóþĊÕĂçÏćēðąïñþðþøÿ ļçÖĀÏøäĀèÿçÏĀñĊÕĂç - - 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 

ĊÖēĀùçăļÏĀñÒēĀċóþĊÖēĀùçăļùïĆçĊõăðçûąĻç - - 42,387,081.33 42,387,081.33 42,387,081.33 

ĊÕĂçÏćēðąïñþðþðĀõÖĀÏøäĀèÿçÏĀñĊÕĂç - - 80,805,000.00 80,805,000.00 80,805,000.00 

ùçăļøĂçãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀ - - 13,422,764.13 13,422,764.13 13,422,764.13 

ñõïùçăļøĂçåĀÕÏĀñĊÕĂç - - 146,614,845.46 146,614,845.46 146,614,845.46 
 

èñĂ÷ÿåý�ïăøĂçåñÿìðĖċóþùçăļøĂçåĀÕÏĀñĊÕĂçåăĻõ ÿâïćóÒĒĀâēõðïćóÒĒĀðĆãĂæññï ċðÏċøâÕãĀïóėĀâÿèØÿ ļçÐûÕïćóÒĒĀðĆãĂæññï�âÿÕçăļ.- 

   ùçĒõð���èĀå 

   á�õÿçåăĻ�31 æÿçõĀÒï�2564 

 ñþâÿè�1 ñþâÿè�2 ñþâÿè�3 ñõï 
øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçùïĆçĊõăðçûąĻç     

����ĊÕĂçóÕåĆçčçÏûÕåĆçĊéĂâ 61,599,713.71 - - 61,599,713.71 

 

   ùçĒõð���èĀå 

   á�õÿçåăĻ�31 æÿçõĀÒï�2563 

 ñþâÿè�1 ñþâÿè�2 ñþâÿè�3 ñõï 
øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçùïĆçĊõăðçûąĻç     

����ĊÕĂçóÕåĆçčçÏûÕåĆçĊéĂâ ��,���,������ - - ��,���,������ 
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ùçēĀ 51 ÖĀÏ 52 

��� ĊÒñąĻûÕïąûåĀÕÏĀñĊÕĂç��ãĒû� 

2�.4      ïćóÒĒĀðĆãĂæññïÐûÕĊÒñąĻûÕïąûåĀÕÏĀñĊÕĂç �ãĒû� 

čçñþùõĒĀÕéăéÿÖÖĆèÿç�èñĂ÷ÿåý�ĎïĒïăÏĀñČûçñĀðÏĀññþùõĒĀÕóėĀâÿèØÿ ļçÐûÕïćóÒĒĀðĆãĂæññï 

èñĂ÷ÿåý�ïăõĂæăÏĀñċóþøïïãĂÞĀçåăĻčØēčçÏĀñéñþïĀáïćóÒĒĀðĆãĂæññïÐûÕĊÒñąĻûÕïąûåĀÕÏĀñĊÕĂç�âÿÕçăļ.- 

- øĂçåñÿìðĖċóþùçăļøĂçåĀÕÏĀñĊÕĂçåăĻÖþÒñèÏėĀùçâčçñþðþĊõóĀûÿçøÿ ļç� ĎâēċÏĒ� ĊÕĂçøâċóþñĀðÏĀñĊåăðèĊåĒĀĊÕĂçøâ�

óćÏùçăļÏĀñÒēĀċóþóćÏùùçăļùïĆçĊõăðçûąĻç� ĊÖēĀùçăļÏĀñÒēĀċóþĊÖēĀùçăļùïĆçĊõăðçûąĻç� ċóþĊÕĂçĊèĂÏĊÏĂçèÿÛØăċóþĊÕĂçÏćēðąï

ñþðþøÿ ļç�ċøâÕïćóÒĒĀðĆãĂæññïČâðéñþïĀáãĀïïćóÒĒĀãĀïèÿÛØăåăĻċøâÕčçÕèċøâÕÞĀçþÏĀñĊÕĂç  

- ĊÕĂçÏćēðąïñþðþðĀõåăĻÖĒĀðâûÏĊèăļðčçûÿãñĀčÏóēĊÒăðÕÏÿèûÿãñĀâûÏĊèăļðčçãóĀâ�ċøâÕïćóÒĒĀðĆãĂæññïČâðéñþïĀáãĀï

ïćóÒĒĀãĀïèÿÛØăåăĻċøâÕčçÕèċøâÕÞĀçþÏĀñĊÕĂç 

 

27. îĀñþêćÏìÿçċóþùçăļøĂçåăĻûĀÖÖþĊÏĂâÐĄļç 

èñĂ÷ÿåý�ïăîĀñþêćÏìÿçċóþùçăļøĂçåăĻûĀÖÖþĊÏĂâÐĄļç�âÿÕçăļ�- 

2�.1   èñĂ÷ÿåý ïăùçăļøĂçåăĻûĀÖÖþĊÏĂâÐĄļçÖĀÏÏĀñčùēæçĀÒĀñìĀáĂØðĖûûÏùçÿÕøąûÒėļĀéñþÏÿç�âÿÕçăļ�- 

 ùçĒõð���èĀå 

éă�2564 éă�2563 

ÏĀñčØēĊÒñąĻûÕïąûûĆéÏñáĖõĂåðĆÏÿèøėĀçÿÏÕĀçèñĂÏĀñČåñÒïçĀÒïûĆâñæĀçă 20,000.00 20,000.00 

 

2�.2  � á�õÿçåăĻ�31 æÿçõĀÒï�2564�ċóþ�2563�èñĂ÷ÿåý�ïăîĀñþêćÏìÿçÖĀÏøÿÛÛĀĊØĒĀâėĀĊçĂçÕĀçñþðþðĀõ�ČâðïăñĀðóþĊûăðââÿÕçăļ�-� 

ñĀðóþĊûăðâ êćēčùēĊØĒĀ ñþðþĊõóĀÏĀñĊØĒĀ 

ûÿãñĀÒĒĀĊØĒĀãĒûĊâąûç� 

�ùçĒõð���èĀå� 

øÿÛÛĀèėĀñĆÕñÿÏ÷ĀĊÒñąĻûÕïąûċìåðĖ èñĂ÷ÿåûąĻç 3 éă 27,641.67 

øÿÛÛĀĊØĒĀĊÒñąĻûÕïąûċìåðĖ èñĂ÷ÿåûąĻç 5�éă 28,890.00 

 

ÒĒĀĊØĒĀċóþÒĒĀèñĂÏĀñåăĻãēûÕÖĒĀðØėĀñþčçûçĀÒããĀïøÿÛÛĀ�ïăâÿÕçăļ�- 

 

ùçĒõð���èĀå 

éă�2564 éă�2563 

ĎïĒĊÏĂç�1 éă 678,380.00 793,940.00 

ĊÏĂç�1 éă ĎïĒĊÏĂç�5 éă 398,218.33 1,105,488.33 

ñõï 1,076,598.33 1,899,428.33 

2��3 á� õÿçåăĻ� 31� æÿçõĀÒï� 2564� ċóþ 2563� èñĂ÷ÿåý� ïăîĀñþêćÏìÿçñĀðÖĒĀðëĒ ĀðåĆçÖĀÏøÿÛÛĀéñÿèéñĆÕûĀÒĀñċóþÖÿâÙąļû

ĊÒñąĻûÕïąûċìåðĖ�ĊéđçÖėĀçõçĊÕĂç�0.15 óēĀçèĀå� 

 

27.4  á�õÿçåăĻ�31 æÿçõĀÒï�2564 èñĂ÷ÿåý�ïăùçăļøĂçåăĻûĀÖÖþĊÏĂâÐĄļçčçîĀðùçēĀ�ÖĀÏÏĀñčùēæçĀÒĀñìĀáĂØðĖċùĒÕùçĄĻÕ� ûĀõÿó

ãÿ ľõøÿÛÛĀčØēĊÕĂç�ĊìąĻûÖĒĀðØėĀñþĊÕĂçïÿâÖėĀÒĒĀåñÿìðĖøĂç�ĊéđçÖėĀçõçĊÕĂç�0.99 óēĀçèĀå 
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ùçēĀ 52 ÖĀÏ 52 

28. ÏĀñèñĂùĀñÖÿâÏĀñåĆç  

õÿãäĆéñþøÕÒĖùóÿÏčçÏĀñèñĂùĀñåĀÕÏĀñĊÕĂçÐûÕèñĂ÷ÿåý� Òąû ÏĀñâėĀñÕĎõēÙĄĻÕÒõĀïøĀïĀñäčçÏĀñâėĀĊçĂçÕĀçûðĒĀÕãĒûĊçąĻûÕ

ċóþÏĀñâėĀñÕĎõē�ÙĄĻÕČÒñÕøñēĀÕåĆçåăĻĊùïĀþøï 

á�õÿçåăĻ�31 æÿçõĀÒï�2564 ċóþ�2563 čçÕèÏĀñĊÕĂçċøâÕûÿãñĀøĒõçùçăļøĂçãĒûåĆçĊéđç 0.42 : 1 ċóþ�0.48 : 1 ãĀïóėĀâÿè 

 

��� ĊùãĆÏĀñáĖîĀðùóÿÕñûèñþðþĊõóĀñĀðÕĀç 

åăĻéñþØĆïÒáþÏññïÏĀñèñĂ÷ÿåý� Òñÿ ļÕåăĻ�1/2565� ĊïąĻûõÿçåăĻ�27�ÏĆïîĀìÿçæĖ�2565� ïăïãĂĊøçûãĒûêćēäąûùĆēçûçĆïÿãĂÖĒĀðĊÕĂçéÿçêó

ÖĀÏÏėĀĎñøĆåæĂéñþÖėĀéă�2564 čçûÿãñĀùĆēçóþ�0.35 èĀå��ñõïĊéđçÖėĀçõçĊÕĂç 3.50 óēĀçèĀå 

 

30. ÏĀñûçĆïÿãĂÕèÏĀñĊÕĂç 

ÕèÏĀñĊÕĂççăļ�ĎâēñÿèûçĆïÿãĂčùēûûÏČâðÒáþÏññïÏĀñèñĂ÷ÿåý�ĊïąĻûõÿçåăĻ 27 ÏĆïîĀìÿçæĖ�2565 
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ส"วนที่ 4 การรับรองความถูกต9องของข9อมูล 
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เรื่อง      รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน     ท<านเลขาธิการ 

           สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยDและตลาดหลักทรัพยD 

           ขGาพเจGา รศ.ดร.พูนศักดิ์   ไวสำรวจ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท วัฒนาการแพทยD จำกัด (มหาชน) 

ขอรายงานใหGท<านทราบว<า  ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดGรับการแต<งตั้งตามมติของคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขต

หนGาที่ความรับผิดชอบดูแลการดำเนินงาน  การควบคุม การตรวจสอบและการบริหารภายในบริษัทฯนั้น คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดGกระทำหนGาที่ที่ไดGรับมอบหมายโดยเฉพาะการปกป]องผลประโยชนDโดยรวมของผูGถือหุGนรายย<อยจากการตรวจสอบ

กำกับการบริหารของคณะกรรมการบริษัท ไดGสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อใหGมั ่นใจว<าบริษัท มี

กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 

Committee) ซึ่งทำหนGาที่ กำหนดนโนบายการบริหารความเสี่ยง  ติดตามการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเปlนรายปmหรือตาม

ความจำเปlนของเหตุการณDระหว<างปm ทั้งนี้ในปm 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดGมีการประชุมทั้ง หมด 4 ครั้ง โดยมีการ

ดำเนินการซึ่งสามารถสรุปไดGดังนี้  

1. คณะกรรมการตรวจสอบไดGสอบทานระบบการจัดทำงบการเงิน  และการเปpดเผยขGอมูลในงบการเงิน

รายไตรมาสและงบการเงินประจำปm รวมถึงทบทวนนโยบายบัญชีของบริษัทว<าถูกตGองและเหมาะสม 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว<ารายงานทางการเงินของบริษัทไดGจัด ทำขึ้นอย<างถูกตGองตามมาตรฐาน

การบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปpดเผยขGอมูลทีส่ำคัญอย<างเพียงพอ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบไดGพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน และประเมินความเหมาะสมและ

ถูกตGองของระบบการควบคุมภายในกับผูGตรวจสอบภายในของบริษ ัทใหGดำเน ินการอย<างมี

ประสิทธิภาพ 

3. คณะกรรมการตรวจสอบไดGพิจารณาการเปpดเผยขGอมูลของบริษัทในกรณีที ่เกิดรายการเกี ่ยวโยง

ระหว<างกัน ไม<พบว<ามีรายการระหว<างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยGงทางผลประโยชนD 

4. คณะกรรมการตรวจสอบไดGกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทใหGมีความโปร<งใสและมีการปฏิบัติงาน

ที่เปlนไปตามกฎเกณฑDขGอกำหนดของกฎหมายและหน<วยงานราชการที่เกี่ยวขGอง 

5. คณะกรรมการตรวจสอบไดGเขGาร<วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรับทราบรายงาน

ความคืบหนGาของการบริหารความเสี่ยงว<าเปlนไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไวG ซึ่งมีความเห็น

ว<าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม สอดคลGองกับสภาพแวดลGอมและสถานการณDต<างๆ 

ของบริษัทในปyจจุบันที่จะทำใหGการดำเนินงานของบริษัทเปlนไปอย<างมีประสิทธิภาพ 

6. คณะกรรมการไดGพิจารณาคัดเลือกผูGตรวจสอบบัญชีประจำปm 2564 และไดGเสนอใหGคณะ กรรมการ

บริษัทพิจารณาแต<งตั้งนางสาวชวนา วิวัฒนDพนชาติ, นางสาววันเพ็ญ อุ<นเรือน  และนางสาวพรทิพยD 

อมรชัยเลิศพัฒนา ผูGสอบบัญชีเลขที่ 4712, 7750 และ 9589  แห<งบริษัท สำนักงานปmติเสวี จำกัด 

   จึงขอยืนยันรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปm  2564  ไวG  ณ  ที่นี้ดGวย 

                                                                                       ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                                                                      (รศ.ดร.พูนศักดิ์   ไวสำรวจ) 

                                                                      ประธานกรรมการตรวจสอบ 

                                                                         บริษัท วัฒนาการแพทยD จำกัด (มหาชน) 
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เรื่อง      รายงานความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว5างกัน 
เรียน     ท5านเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย?และตลาดหลักทรัพย? 

 
ขCาพเจCา รศ.ดร.พูนศักดิ์ ไวสำรวจ ในฐานะตัวแทนของกรรมการตรวจสอบของบริษัท วัฒนาการแพทย? จำกัด (มหาชน) ขอ

เสนอ ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว5างกันที่เกิดขึ้นระหว5างบริษัทวัฒนาการแพทย? จำกัด (มหาชน) และบริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ 
จำกัดและ Alliance International Medical Centre และ บริษัท พีแอนด?เอส วันเนส เวลธ? จำกัด ดังนี ้

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว5างกันกับบริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จำกัด ซึ่งมีกรรมการและผูCถือหุCนบางท5านร5วมกัน โดย
รายการระหว5างกันประกอบดCวยรายการส5งผูCปjวยเพื่อรับการรักษาพยาบาลระหว5างกัน และซื้อยาเวชภัณฑ?ระหว5างกัน ซึ่งมีการกำหนด
ราคาที่เปmนไปตามเงื่อนไขปกติธุรกิจ และแมCว5าบริษัทฯ กับ บริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จำกัด ประกอบธุรกิจที่คลCายกัน แต5กลุ5มลูกคCานั้น
แตกต5างกัน คือบริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จำกัด ใหCบริการแก5กลุ5มลูกคCาที่ไม5ปjวยแต5ตCองการตรวจสุขภาพ, หรือปjวยดCวยโรคไม5รCายแรง, 
หรือตCองการรับการรักษาพยาบาลเบื้องตCน ดังนั้นผูCปjวยกลุ5มนี้จะมาจากพื้นที่ใกลCเคียงกับที่ตั้งของบริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จำกัด ซึ่ง
อยู5คนละจังหวัดกับบริษัทฯ การส5งต5อผูCปjวยเพื่อรับการรักษาที่กล5าวขCางตCนจะเปmนการส5งผูCปjวยที่รับการรักษาเบื้องตCนที่บริษัท  21 
ศตวรรษเวชกิจ จำกัด แลCวมาที่บริษัทฯ เพื่อรับการรักษาเพิ่มเติมที่เหนือศักยภาพของบริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จำกัด   

การทำรายการระหว5างกันกับ Alliance International Medical Center ซึ่งมีกรรมการบางท5านร5วมกันนั้น เปmนรายการที่มี
การซื้อขายยาเวชภัณฑ?ระหว5างกัน โดยกำหนดราคาที่เปmนไปตามเงื่อนไขปกติธุรกิจ 

การทำรายการระหว5างกันกับ บริษัท พีแอนด?เอส วันเนส เวลธ? จำกัด ซึ่งมีผูCถือหุCนบางท5านร5วมกันนั้น เปmนรายการจCาง
ทำอาหาร และเช5าพื้นที่จอดรถระหว5างกัน โดยกำหนดราคาที่เปmนไปตามเงื่อนไขปกติธุรกิจ 

ทั้งนี้บริษัทฯไดCเปoดเผยไวCในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลCว 
 
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว4างกัน 

 ในการทำรายการระหว5างกันที่เปmนไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ บริษัทฯ จะกำหนดราคาและเงื่อนไขต5างๆ โดย
คำนึงถึงราคาปกติธุรกิจและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน?สูงสุดของบริษัทฯ เปmนสำคัญ   ทั้งนี้รายการ
ระหว5างกันและเงื่อนไขจะถูกนำเขCารายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหCคณะกรรมการตรวจสอบไดCพิจารณาใหC
ความเห็นถึงความจำเปmนและเหมาะสมของรายการ 
 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการใหCเปmนไปตามกฎหมายว5าดCวยหลักทรัพย?และตลาดหลักทรัพย? และขCอบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ 
ขCอกำหนดของตลาดหลักทรัพย?แห5งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขCอกำหนดเกี่ยวกับการเปoดเผยขCอมูลการทำรายการที่เกี่ยว
โยงและการไดCมาหรือจำหน5ายทรัพย?สินที่สำคัญของบริษัทฯ โดยที่กรรมการหรือผูCถือหุCนที่มีส5วนไดCเสียจะไม5มีสิทธิออกเสียงในรายการ
ดังกล5าว 
 

นโยบายและแนวโน:มการทำรายการระหว4างกันในอนาคต 
 บริษัทฯคาดว5าในอนาคตจะยังคงมีการทำรายการซึ่งเปmนไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติกับบริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ 
จำกัด และ Alliance International Medical Center และบริษัท พีแอนด?เอส วันเนส เวลธ? จำกัด ในเรื่องของการรับผูCปjวยส5งต5อเพื่อ
การรักษาพยาบาล และซื้อขายยาเวชภัณฑ?ระหว5างกัน และการบริการอาหาร และเช5าพื้นที ่เพราะเปmนประโยชน?ต5อบริษัทฯ 

รายการดังที่กล5าวไวCแลCวในขCางตCน และจะเปoดเผยรายการระหว5างกันที่เกิดขึ้นไวCในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดCรับการ
ตรวจสอบจากผูCสอบบัญชีของบริษัทฯโดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

                                                                        
                                                                                            ขอแสดงความนับถอื 

                                        
                                                                                        (รศ.ดร.พูนศักดิ ์  ไวสำรวจ) 
                                                                                        ประธานกรรมการตรวจสอบ 

                                                                                                บริษัท วัฒนาการแพทย? จำกัด (มหาชน) 
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หนังสือรับรองงบการเงิน 

 

  งบการเงินของบริษัท  วัฒนาการแพทยI จำกัด (มหาชน)                 

  สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที ่  31  ธันวาคม  2564    

ชื่อผู$สอบบัญช ี         คุณชวนา  วิวัฒนIพนชาต ิ          สังกัดสำนักงาน           ปtติเสว ี  

 

บริษัทได$สอบทานข$อมูลในงบการเงินนี้แล$วด$วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองวjา  

                (1)  งบการเงินนี้ ได$แสดงข$อมูลอยjางถูกต$องครบถ$วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับ ฐานะการเงินผลการดำเนินงาน และ

กระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยjอยแล$ว  

(2)  บริษัทได$จัดให$บริษัทมีระบบการเปÑดเผยข$อมูลที่ด ีเพื่อให$แนjใจวjาบริษัทได$เปÑดเผยข$อมูลในสjวนที่เปuนสาระสำคัญ

ทั้งของบริษัทและบริษัทยjอยอยjางถูกต$องครบถ$วนแล$ว รวมทั้งควบคุมดูแลให$มีการปฏิบัติตามระบบดังกลjาว 

           (3)  บริษัทได$จัดให$บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ด ีและควบคุมดูแลให$มีการปฏิบัติตามระบบดังกลjาวและบริษัท

ได$แจ$งข$อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที ่            27   กุมภาพันธI  2565           ต jอผ ู $ สอบบ ัญชี

และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล$ว ซึ่งครอบคลุมถึงข$อบกพรjองและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน 

รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตjอการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยjอย 

ชื่อ                ตำแหนjง                       ลายมือชื่อ*  

 

1.   พญ.ศุภวรรณ  ตั้งสืบกุล                        กรรมการ                                 

 

2.   นส.บังอร  ตั้งสืบกุล                      กรรมการ                              

 

 หมายเหตุ  มาตรา 89/20 ** แหjงพระราชบัญญัติหลักทรัพยIและตลาดหลักทรัพยI พ.ศ. 2535 ซึ่งแก$ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติหลักทรัพยIและตลาดหลักทรัพยI (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2551 กำหนดให$กรรมการและผู$บริหารต$องรjวมกันรับผิดตjอบุคคล

ที่ซื้อขายหลักทรัพยIของบริษัทในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปÑดเผยข$อมูลตjอผู$ถือหุ$นหรือประชาชนทั่วไป โดย

แสดงข$อความที่เปuนเท็จในสาระสำคัญหรือปกปÑดข$อความจริงที่ควรบอกให$แจ$งในสาระสำคัญในกรณีของงบการเงินและรายงาน

เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต$องเปÑดเผยตามมาตรา 56  หรือมาตรา 199 โดยมิได$

จำกัดความรับผิดไว$เฉพาะกรรมการและผู$บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต$องของข$อมูลในเอกสารดังกลjาวเทjานั้น  อยjางไรก็

ดี กรรมการหรือผู$บริหารซึ่งสามารถพิสูจนIได$วjาโดยตำแหนjงหน$าที่ตนไมjอาจลjวงรู$ถึงความแท$จริงของข$อมูลหรือการขาดข$อมูลที่

ควรต$องแจ$งนั้น ยjอมไมjมีความรับผิดตามมาตรา 89/20” 

     

หมายเหต ุ   

*    พร$อมประทับตราบริษัท (ถ$าม)ี 

**  ใช$บังคับกับบริษัทที่อยูjภายใต$บังคับของหมวด 3/1  แหjงพระราชบัญญัติหลักทรัพยIและตลาดหลักทรัพยI พ.ศ. 2535 ซึ่ง

แก$ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยIและตลาดหลักทรัพยI (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2551เทjานัน้  
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การรับรองความถูกตHองของขHอมูล 

  

“บริษัทได$สอบทานข$อมูลในแบบแสดงรายการข$อมูลประจำปtฉบับนี้แล$ว  และด$วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองวjาข$อมูล

ดังกลjาวถูกต$องครบถ$วน ไมjเปuนเท็จ ไมjทำให$ผู$อื่นสำคัญผิด หรือไมjขาดข$อมูลที่ควรต$องแจ$งในสาระสำคัญ  นอกจากนี้บริษัท

ขอรับรองวjา 

• งบการเงินและข$อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข$อมูลประจำปtได$แสดงข$อมูลอยjางถูกต$อง

ครบถ$วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน  ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล$ว 

• บริษัทเปuนผู$รับผิดชอบตjอการจัดให$มีระบบการเปÑดเผยข$อมูลที่ดีเพื่อให$แนjใจวjาบริษัทได$เปÑดเผยข$อมูลในสjวนที่

เปuนสาระสำคัญของบริษัทอยjางถูกต$องครบถ$วนแล$วรวมทั้งควบคุมดูแลให$มีการปฏิบัติตามระบบดังกลjาว 

• บริษัทเปuนผู$รับผิดชอบตjอการจัดให$มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให$มีการปฏิบัติตามระบบ

ดังกลjาวและบริษัทได$แจ$งข$อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที ่ 27  กุมภาพันธI  2565 ตjอผู$สอบ

บัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล$วซึ่งครอบคลุมถึงข$อบกพรjองและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ

ระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตjอการจัดทำรายงานทางการเงินของ

บริษัท 

ในการนี้ เพื่อเปuนหลักฐานวjาเอกสารทั้งหมดเปuนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได$รับรองความถูกต$องแล$ว บริษัทได$มอบหมาย

ให$แพทยIหญิงศุภวรรณ  ตั้งสืบกุล เปuนผู$ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว$ทุกหน$าด$วย หากเอกสารใดไมjมี ลายมือชื่อของ 

แพทยIหญิง ศุภวรรณ   ตั้งสืบกุล กำกับไว$ บริษัทจะถือวjาไมjใชjข$อมูลที่บริษัทได$รับรองความถูกต$องของข$อมูลแล$วดังกลjาว 

ข$างต$น” 

 ชื่อ 
ตำแหนjง 

 
ลายมือชื่อ 

1. รศ.ดร.พิพัฒนI                 ตั้งสืบกุล ประธานกรรมการ ………………….….………… 

2. แพทยIหญิงศุภวรรณ         ตั้งสืบกุล กรรมการ ……………..…...…………… 

3. นายแพทยIสิทธิชัย           อังกลมเกลียว กรรมการ ………………....….………… 

4. นางสาวบังอร                ตั้งสืบกุล กรรมการ ……………….....…………… 

 

 

 ชื่อ ตำแหนjง 
ลายมือชื่อ 

 

ผู$รับมอบอำนาจ แพทยIหญิงศุภวรรณ      ตั้งสืบกุล กรรมการ ……………….…..…………… 
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เอกสารแนบที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู:บริหาร ผู:มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู8บริหาร   
หมายเหต ุสัดส,วนในการถือหุ5นบริษัท (%

) ได5จากข5อมูลรายงานการกระจายหุ5นจากศูนยEรับฝากหลักทรัพยE ณ
 วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ชื่อ-สกุล 
อาย ุ
(ปH) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดสOวนใน

การ 
ถือหุ:นบริษัท  

(%) 

ความสัมพันธU
ทาง ครอบครัว

ระหวOาง 

ประสบการณUการทำงาน 5 ปHย:อนหลัง 

 
 

 
 

ผู:บริหาร 
ชOวงเวลา 

ตำแหนOง 
1)  รศ.ดร.พิพัฒนU  ตั้งสืบกุล 
     กรรมการผู:มีอำนาจลงนาม 
     ผูกพันบริษัทตามหนังสือ 
     รับรอง 

79 
- ปริญญาเอกทางกฎหมายระหวOาง ประเทศ    
   ประเทศฝรั่งเศส  
-  ผOานการอบรมหลักสูตร Director 
Accreditation   

   Program (DAP) 
-  ผOานการอบรมหลักสูตร Financial for Non- 

finance Directors 

8.07 
- 

2528-
ปtจจุบัน 

-ประธานกรรมการ บริษัท วัฒนา
การแพทยU จำกัด  (มหาชน) และ
ผู:อำนวยการใหญO 

2) นายแพทยUสิทธิชัย  อังกลม
เกลียว 
     กรรมการผู:มีอำนาจลงนาม 
     ผูกพันบริษัทตามหนังสือ 
     รับรอง 

69 
-  แพทยUศาสตรUบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล  
-  วุฒิบัตรชำนาญการ สาขาศัลยศาสตรUทั่วไป  
-  ผOานการอบรมหลักสูตร Director 

Accreditation  Program (DAP) 

2.70 
- 

2529-
ปtจจุบัน 

- ผู:อำนวยการแพทยU 
- ศัลยแพทยUประจำโรงพยาบาล 
- กรรมการ 

3)  แพทยUหญิงศุภวรรณ  ตั้งสืบกุล 
     กรรมการผู:มีอำนาจลงนาม 
     ผูกพันบริษัทตามหนังสือ 
     รับรอง 

77 
-  แพทยUศาสตรUบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหมO  
-  ผOานการอบรมหลักสูตร Director  

Accreditation    
   Program (DAP) 

15.87 
ภรรยา (1) 

2528-
ปtจจุบัน 

- รองผู:อำนวยการแพทยU 
- ผู:อำนวยการฝzายบริหาร 
- กรรมการ 
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-  ผOานการอบรมหลักสูตร Financial for Non- 

finance Directors 
4) นางสาวบังอร   ตั้งสืบกุล 
     กรรมการผู:มีอำนาจลงนาม 
     ผูกพันบริษัทตามหนังสือ 
     รับรอง 

82 
- ปริญญาตรีพาณิชยศาสตรU  คณะ
พาณิชยศาสตรU   

   และการบัญช ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรU 
-  ผOานการอบรมหลักสูตร Director 

Accreditation   Program (DAP) 

0.005 
พี่สาว (1) 

2528-
ปtจจุบัน 

-กรรมการ 

5) นางสาวจริยา ฉัตรสกุลเพ็ญ 
    กรรมการบริษัท 

44 
-  ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรU มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟลอริดา  
   เมโทรโปลิแทน สหรัฐอเมริกา  

0 
- 

2557-
ปtจจุบัน 
 

-กรรมการ 
-ประกอบธุรกิจสOวนตัว (ค:าขาย) 

6) รศ.ดร.พูนศักดิ ์  ไวสำรวจ 
    ประธานกรรมการตรวจสอบ 

74 
- นิติศาสตรUบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)  
   จุฬาลงกรณUมหาวิทยาลัย  
-  Doctoral  de I’ University  de Paris II                   
   (Drait  Sadministratif) (Mention  tres  

bien) 1981 
-  ผOานการอบรมหลักสูตร Director  
   Accreditation  Program  (DAP) 

- 
- 

29 ก.ค.47-
ปtจจุบัน 

- อาจารยUประจำคณะนิติศาสตรU     
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
- ผู:บรรยายวิชาปรัชญาและหลัก

กฎหมายมหาชน ระดับ บัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2536-ปtจจุบัน 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

7)  นางสาวสุดา   สันติเสวีกุล 
     กรรมการตรวจสอบ    

72 
- ปริญญาตรีสาขาการเงิน  
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
- ผOานการอบรมหลักสูตร Director 
Accreditation Program  (DAP) 

0.002 
- 

2543-
ปtจจุบัน 

- กรรมการตรวจสอบ 

8)  พญ.อลิศา   เนรมิตตกพงศU 
     กรรมการตรวจสอบ 

45 
- แพทยUศาสตรUบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกOน 
- วุฒิบัตรชำนาญการ สาขาวิสัญญีแพทยU 
มหาวิทยาลัยขอนแกOน 

- 
- 

8 ม.ิย.51-
ปtจจุบัน 

- วิสัญญีแพทยU ประจำโรงพยาบาล
ศูนยUอุดรธานี (2548-ปtจจุบัน) 

- กรรมการตรวจสอบ 
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9) นส.ปäยะดา โคตะนันทU 
    หัวหน:าฝzายบัญช ี

52 
-ปริญญาตรีการบัญช ี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

- 
- 

2534- 
ปtจจุบัน 

- หัวหน:าฝzายบัญช ี

10) ดร.ณัฐธิรา  ตั้งสืบกุล 
     ผู:บริหารทางการเงิน 

43 
-ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมศาสตรU , 
-ปริญญาโท สาขาวิทยาการจัดการ, 
-ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมและการจัดการ, 
-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรU สิ่งแวดล:อม, 
-วุฒิบัตร ISO Auditor Certificate 
 มหาวิทยาลัยนิวเซาทUเวลลU ประเทศออสเตรเลีย 

24.35 
บุตรี (1,3) 

2547-
ปtจจุบัน 

-ผู:ชOวยผู:อำนวยการบริหาร 
-ผู:บริหารทางการเงิน (CFO) 

11) นส.ภัทรภร พรมทอง 
    เลขานุการคณะกรรมการ 
    ตรวจสอบ 

36 
-ปริญญาตรีสาขาวิศกรรมแปรรูปอาหาร 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล:าเจ:าคุณทหาร 
 ลาดกระบัง 

- 
- 

2552-
ปtจจุบัน 

-เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
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