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ส่วนท่ี 1  

บทน า 
 

 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) มีเป้าหมายในการเป็นองค์กรธุรกิจชั้นน าที่ประสบ
ความส าเร็จสามารถสร้างมูลค่าระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
บริษัทจึงมุ่งมั่นด าเนินธุรกิจโดยยึดหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นแนวทาง และให้ความส าคัญกับการมี
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจเพื่อเป็นกรอบความประพฤติที่สะท้อนถึงคุณค่าองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้มีการพัฒนาตนเอง ส านึกในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
ด้วยความถึงพร้อมซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท สามารถน า
แนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม โดยยึดมั่นในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติสอดคล้องกับ
กฏหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง บริษัทเชื่อมั่นว่าการก ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจจะเป็นปัจจัยส าคัญ
ในการสร้างความส าเร็จสูงสุด ในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นจากสังคมและสะท้อนถึง
ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท 
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ส่วนท่ี 2 นโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล 
โครงสร้างบรรษัทภิบาลของบริษัท   

 

 
 

                                                                                                                            แต่งตั้ง ถอดถอน และก าหนดค่าตอบแทน                                             
                                                                                       

สร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าในระยะยาว 

. 
 
 
 

         แต่งตั้ง ถอดถอน และก าหนดดูแล 
     
                             รายงานผลการด าเนินงาน 

 
 
 
                                                         

 
                                                                                                              

  
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ให้ความเป็นธรรม และสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

 

คณะกรรมการ 
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน  

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

แผนกตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
 

รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล                                   
(สายงานแพทยแ์ละการแพทย์) 

 

รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล                                   
(สายงานบริหาร) 

 

ผู้จัดการฝา่ยบัญชีและการเงิน 
 

ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  
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นโยบายบรรษัทภิบาล 

บริษัทฯ  ตระหนักถึงการความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะท าให้บริษัทฯ 
ประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ  เป็นพื้นฐานที่ท าให้บริษัทเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน  มีประสิทธิภาพ  
และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป  รวมทั้งความชัดเจน  ความโปร่งใส  ตลอดจนการด าเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท      

บริษัทมีหลักการด าเนินธุรกิจ (Business Principles) เพื่อให้บริษทับรรลุวัตถุประสงค์ มกีารเติบโตอย่าง
ยั่งยืนและมั่นคง ดงันี ้

1. ด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม โปร่งใส ภายใตก้ารก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

รู้จักหน้าที่ปฏิบัติงานดว้ยความรบัผิดชอบ และรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ 
3. ยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้การเสริมสร้างพลังจากการเกื้อหนุนซึง่กันและกัน 

บริษัทก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการด าเนินธุรกิจ โดยมี
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ท าหน้าที่ก ากับดูแลด้านบรรษัทภิบาลของ บริษัท ทั้งการก าหนดนโยบายและแนว
ปฏิบัติ ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายก ากับดูแล
กิจการของบริษัท และพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติให้มคีวามเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติเป็นประจ าทุกปี โดยให้เรื่องการก ากับดูแลกิจการเป็นวาระหลักวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท  นโยบายการก ากับดูแลกิจการประกอบด้วย   
 
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 บริษัทให้ความส าคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่างๆ ท้ังในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของ
บริษัท ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัท หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบอย่าง
มีนัยส าคัญต่อบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีส าคัญส าหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ซักถาม 
พิจารณาลงคะแนนเสียงชี้ขาด และคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแลบริษัทแทนผู้ถือหุ้น ดังนั้น 
ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีเวลาเพียงพอส าหรับการพิจารณาและรับทราบ
ผลการประชุม 

 บริษัทได้ด าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิ
ของผู้ถือหุ้น ในการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

 

1.1 ก าหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่

วันส้ินสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่ง
เป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์
กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณี
ไป 
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1.2 การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า 

คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น โดยได้เปิดเผย
มติการประชุม วันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในวันที่คณะกรรมการมีมติ ก่อนการจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียน
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ด าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม 
ข้อมูลประกอบที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับการตัดสินใจ/ ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการ
ประชุมที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน รายงานประจ าปีพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม
เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้  โดย
ระบุวิธีการใช้ไว้ชัดเจนตามที่บริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น  
เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอส าหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วม
ประชุม ท้ังนี้ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้น าข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ
เอกสารประกอบเปิดเผยในเว็บไซต์ของ บริษัทฯล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน  

 
1.3 การด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น 

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท
แนะน าคณะกรรมการบริษัท ประธานและคณะกรรมการย่อย และผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งท าหน้าที่
เป็นคนกลางให้ท่ีประชุมรับทราบ รวมถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน เมื่อมีการ
ให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และซักถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนั้น
ประธานฯ และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความส าคัญกับทุกค าถาม
แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ ส าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ จะ
ด าเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล ประธานฯ จะด าเนินการประชุมตามล าดับวาระการ
ประชุม และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้
เปล่ียนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วม
ประชุม หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนห้นุ ที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดอาจ
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เมื่อที่ประชุมได้พิจารณา
ระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท  

อนึ่ง ในการประชุมทุกครั้งจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และ
สรุปด้วยการลงมติพร้อมกับนับคะแนนเสียง ซึ่งรวมระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง
ประมาณ 1-2 ชั่วโมง  
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1.4 การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาด

หลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ภายในช่วงเย็นหลังจากเสร็จส้ินการประชุม และจะ
จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจดบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียง รวมทั้งข้อ
ซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ภายในก าหนด 14 วัน รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
1. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยการมอบ

ฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน และออกเสียงลงคะแนนแทนตน
ได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม  
นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีก
ด้วย 

2.  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ พร้อมจัดท าบัตรลงคะแนนส าหรับแต่ละวาระ เพื่อให้ขั้นตอนในการลงทะเบียน
และการนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง มีตัวแทนของผู้สอบบัญชี
ของบริษัทเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดยเมื่อจบการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถขอ
ตรวจสอบรายละเอียดได้ 

3. ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่
ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม และ
ระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถ
เสนอแนะ ซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นได้ทุกวาระ โดยประธานและผู้บริหารจะให้
ความส าคัญกับทุกค าถาม และตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น  

4. เลขานุการบริษัทได้บันทึกการประชุมถกูต้อง ครบถ้วน เปดิเผยมตกิารประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ให้สาธารณชนทราบถงึผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
โดยจัดส่งรายงานการประชุมผูถ้อืหุ้นต่อตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลัง
การประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้  

นอกจากนี้ บริษัทมุ่งเน้นการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ทันเวลา เท่า
เทียมกัน และโปร่งใส เพียงพอส าหรับการตัดสินใจในการลงทุนของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่  ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยได้ด าเนินการต่างๆ ดังนี้ 
 

2.1 การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
บริษัทก าหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนแนวทางการพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือ

หุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมฯ และ / หรือ ชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าให้
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาก าหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้
โอกาสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการก ากับดูแลบริษัท และการคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนสียทุกฝ่าย
โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่านเดียวหรือหลายท่านที่มีหุ้นรวมกันและต้องถือหุ้นบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องนับ
จากวันท่ีถือหุ้นจนถึงวันท่ีเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการ เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 1 ปี การประชมุใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปีในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี บริษัทฯได้น า
หลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมฯ และ / หรือ ชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
เป็นกรรมการล่วงหน้า  

 
2.2 การอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ได้อ านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล
ต้อนรับให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ การเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง น าระบบ
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการรับลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว  

 
2.3 การมอบฉันทะ 

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ  ท่านใดท่านหน่ึงจากกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ซึ่ง
บริษัทฯ ได้ระบุรายชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด เพื่อให้เป็นผู้เข้า
ประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับ
ผู้อื่น บริษัทฯให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้
เปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบ พร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ. ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทาง
โทรศัพท์หรือช่องทางอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น 

 
2.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ 
(Insider Trading) เป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท 
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ฝ่ายบริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะของบุคคลดังกล่าว ดังนี ้
 ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์ก่อนมีการเปิดเผยงบ

การเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงิน
ดังกล่าว (Blackout Period) 

 ในกรณีท่ีทราบข้อมูลใดๆ ท่ียงัไมเ่ปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท 
ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพยข์องบรษิัท จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มกีารเปดิเผย
ข้อมูลน้ันสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว 

 การติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ให้เลขานุการบริษัทรายงานเมื่อมี
การเปล่ียนแปลงหลักทรัพย์  ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง ที่มีการประชุม 
และมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจ าปี 

 
2.5 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายและการด าเนินการต่างๆ ดังนี้ 
 ก าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มี

ความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย โดยรายงานต่อเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งส าเนารายงาน
การมีส่วนได้เสียนี้ ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน
ท าการนับแต่วันท่ีได้รับรายงาน 

 ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนใดคนหนี่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่
ก าลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้น ต้องไม่เข้าร่วมประชุม และงดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจ
ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่าง
แท้จริง 

 ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอ านาจด าเนินการ จรรยาบรรณ 
บริษัทและข้อบังคับพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบทก าหนดโทษชัดเจนกรณีที่
ผู้บริหารหรือพนักงานน าข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือน าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วน
ตน 

 
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้มีการก าหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย
ในคู่มือพนักงานของบริษทัฯ เพื่อให้พนักงาน, เจ้าหน้าที่และผู้บริหารตระหนักถึงความส าคญัของสิทธิของผู้มี
ส่วนได้ ดังนี้ 
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ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง  ด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ โดยบริษัทฯมีนโยบายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 60 ของก าไร
สุทธิซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ยึดถือนโยบายดังกล่าวและปฏิบัติมาโดยตลอด (ดูข้อ1สิทธิของผู้ถือหุ้น) 
 
ลูกค้า    : บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มุ่งตอบสนองต่อความต้องการและความ
คาดหวังของลูกค้าโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางโดยท าการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการการให้บริการและจัดให้มีแผนกบริการลูกค้าที่ท าหน้าที่รับและติดตามเรื่องร้องเรียน
ข้อเสนอแนะ  มาด าเนินการให้ลูกค้า 
   
พนักงาน    : บริษัทฯ ให้การดูแล  ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงานอย่างต่อเนื่อง 
เสริมสร้างวัฒนธรรมและจริยธรรม ในการท างาน  โดยจัดอบรมในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายต่อต้าน
การคอร์รัปชั่น กับพนักงานและผู้บริหารทุกระดับ  รวมทั้งให้มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมให้มีความรู้
ด้านส่ิงแวดล้อมและนโยบายการจัดการด้านพลังงาน โดยคณะกรรมการจัดการพลังงาน เพื่อให้พนักงานทุกคน
เข้าใจและร่วมกันอนุรักษ์การใช้พลังงาน และดูแลส่ิงแวดล้อมส่งเสริมให้มีการท างานเป็นทีมปฏิบัติต่อพนักงาน
อย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ในระยะส้ันโดยอิง
ตามระดับผลการประเมิน การปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯเทียบเคียงกับตลาด 
และอุตสาหกรรมเดียวกันได้ ส่วนในระยะยาวบริษัทฯมีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงาน โดย
จัดให้มีการเติบโตตามสายอาชีพ (Carrer Path) อันสอดคล้องกับแผนทดแทนต าแหน่งงาน ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ 
(Succession Plan) นอกจากนี้จัดให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และสวัสดิการต่างๆให้กับพนักงาน โดยมีคณะ
กรรมการบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ เพื่อดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงานและ
สวัสดิการท่ีเหมาะสม   
      
คู่แข่งขัน    : บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุน  นโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม   
 
คู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้ :  บริษัทฯ สร้างความเชื่อมั่น ให้แก่คู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้ของบริษัท ด้วยการยึดมั่นใน
ความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาและข้อตกลงที่ท าไว้กับคู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้ อย่าง
เคร่งครัด  บริษัทฯได้มีการช าระเงนิให้กับคู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหน้ี ทุกรายอย่างถูกต้อง ตรงต่อเวลาและครบถ้วนมา
โดยตลอด นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันท าให้เกิดความเสียหายแก่คู่ค้า/พันธมิตร/
เจ้าหน้ี ของบริษัท นอกจากนี้ยังเผยแพร่จริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นผ่านทางเว็บไซด์
ของบริษัท เพื่อให้บริษัทและคู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหน้ีต่างๆที่มาจะเข้ามาท าธุรกิจกับบริษัทฯ เกิดความมั่นใจ  
 
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ช่วยเหลือสังคมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ Health Promotion และ
เน้นให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่พนักงานบริษัท  ท ากิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ กับสังคมหมู่บ้าน
ในจังหวัดนนทบุรี และในรัศมีโรงพยาบาล และการเข้าร่วมซ้อมแผนรองรับการเกิดอุบัติภัยหมู่ และซ้อมแผน
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ป้องกันเมื่อเกิดอัคคีภัยร่วมกบัหน่วยบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล จังหวัดนนทบุรี และชุมชนใกล้เคียง ซึ่งบริษัทฯ
ได้ด าเนินการเป็นประจ าทุกปี  
 บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมนโยบายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานโดยการให้ความรู้และสร้าง
ความตระหนักให้เกิดขึ้นกับพนักงานเพื่อให้ พนักงานทุกคนช่วยกันอนุรักษ์พลังงาน และส่ิงแวดล้อม มีการ
ควบคุมการปล่อยน้ าเสียออกสู่ชุมชนให้อยู่ในระดับที่ต่ ากว่าค่ามาตรฐานท่ียอมรับได้ 
 
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

4.1 ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล  
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน  ข้อมูลทั่วไป และ

สารสนเทศที่ส าคัญให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามข้อก าหนดของ
ส านักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง 
จึงได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์( Investor Relations) เป็นตัวแทนในการส่ือสารกับนักลงทุน  
ผู้ถือหุ้น  นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท
ผ่านทางต่างๆ ดังนี ้ 
1.  การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์  

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว 
บริษัทได้น าเสนอข้อมูลท่ีส าคัญของบริษัทซึ่งมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ บนเว็บไซต์ 
ของบริษัทฯที่ www.nonthavej.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถสืบค้นข้อมูลที่
เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว บริษัทได้น าเสนอข้อมูลท่ีส าคัญของบริษัทบนเว็บไซต ์โดย
มอบหมายให้ คุณสุรีย์ ศังกรพานิช  ซึ่งท าหน้าที่เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ 
โทร 0-2596-7888 ต่อ 2515 หรือที่ e-mail: suree.s@nonthavej.co.th หรือ ir@nonthavej.co.th 

2.  การให้ข้อมูลผ่านส่ือสาธารณะต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ ์นิตยสารและวารสาร   
3.  การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์  
 

4.2 การจัดท ารายงานทางการเงิน  
เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดท ารายงานทางการเงินว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน 

โปร่งใส และรักษาทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้สูญหายหรือน าไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอ านาจหน้าที่  
ป้องกันการทุจริตและการด าเนินการที่ผิดปกติ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน
ประเทศไทย และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมี
ความเชื่อมั่นในรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ท าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน การใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมซึ่งถือปฏิบัติโดยสม่ าเสมอ
และสอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งการสอบทานความถูกต้องและความ
เพียงพอของรายงานทางการเงิน ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดให้มีการประชุมร่วมกับ
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง  นอกจาก
คณะกรรมการยังได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ

http://www.nonthavej.co.th/
mailto:ir@nonthavej.co.th
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หน่ึงครั้ง เพื่อสอบถามและขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท
ยังจัดท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งครอบคลุมเรื่องส าคัญ
ตามข้อพึงปฏิบัติส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ โดยแสดงควบคู่กับรายงาน
ของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ าปี โดยบริษัทฯให้ผู้สอบบัญชี ซึ่งมีความรู้ความช านาญในวิชาชีพ 
ไม่มีความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ที่จะท าให้ขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลาง  และมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนด เพื่อสร้างความมั่นใจแก่กรรมการและผู้ถือหุ้นว่า รายงานทาง
การเงินของบริษัทสะท้อนให้เห็นฐานะทางการเงินและผลการด าเนินการของบริษัทที่ถูกต้องและ
เชื่อถือได้ในทุกแง่มุมตามความเป็นจริงทุกประการ  

บริษัทฯไม่เคยมีประวัติการถูกส่ังให้แก้ไขงบการเงินโดย ก.ล.ต. และได้เปิดเผยงบการเงิน
ประจ าปีและรายไตรมาสต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนก่อนระยะเวลาครบก าหนด 

 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ ในหลายๆ 

ด้าน กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และ
งบประมาณของบริษัท ร่วมกับฝ่ายบริหาร  ตลอดจนก ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับกิจการและ
ความมั่นคงสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการมีการประชุมทุกไตรมาสเพื่อพิจารณาการรายงานผล
การด าเนินกิจการของฝ่ายบริหาร  โครงสร้างการจัดการคณะกรรมการบริษัท       

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่าง
เป็นอิสระ ข้อบังคับของบริษัทก าหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน  ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประกอบไปด้วยกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการ
อิสระ คณะกรรมการของบริษัทมีจ านวน 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ านวน 4 
ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ านวน 6 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและมีคุณสมบัติเป็น
กรรมการอิสระจ านวน 6 ท่าน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัททั้งหมด 
เพื่อท าหน้าที่ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่าย
บริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน โดยได้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนินการของ
คณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 
1. บริหารกิจการของบรษิัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค์  และข้อบังคับของบริษัท    

ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ระมัดระวงัรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัท  และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุน้โดยสม่ าเสมอโดย 
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 การปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความรับผิดชอบ ระมัดระวงัและรอบคอบ (Duty of Care) 

 การปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) 

 การปฏิบัติตามกฎหมาย  วัตถุประสงค์  ข้อบังคับของบริษัท  มติคณะกรรมการบริษัท  
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) 

 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
ทันเวลา (Duty of Disclosure) 

2. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ นโยบายและทิศทางการด าเนินงาน
ของบริษัท  โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจ าทุกปี ก ากับดูแล ให้ฝ่ายจัดการด าเนินการ
ตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. ติดตามการด าเนินกิจการของบริษัทตลอดเวลา   และรับรู้ถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท  เพื่อให้การด าเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผล 

4. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น  และปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติส าหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน  เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความโปร่งใส  ชอบธรรม  และเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ทุกฝ่าย 

5. รับผิดชอบต่อรายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัท และข้อมูลทั่วไป ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
ทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใส 

6. ก ากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ ติดตามให้มี
การปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ 

7. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตส านึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิ
บาล จริยธรรมธุรกิจและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้งก ากับดูแลให้มีระบบ
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม เพื่อลดความเส่ียงด้านการทุจริตและ
การใช้อ านาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระท าผิดกฎหมาย 

8. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจน
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและได้รับข่าวสารอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา 

9. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้
ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ก ากับดูแลให้มีกระบวนการและ
ช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่
อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง 

10. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการใหญ่ และก ากับดูแล
ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจ าทุกปี และมี
ระบบการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการด าเนินงาน
เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
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11. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี โดยให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานเป็น 3 แบบ คือประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a 
Whole) ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) รวมทั้ง ติดตามผลการประเมินของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท 

12. ก ากับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมี
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม 

13. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอาจขอค าปรึกษาจากที่
ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจ าเป็นและเหมาะสม 

14. จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ 
14.1. คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่สอบทาน ความถูกต้องของงบการเงิน และให้

บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลให้เป็นไปตามการก ากับดูแลกิจการที่ดี และรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

14.2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ท าหน้าที่ก าหนดวิธีการและ
หลักเกณฑ์การสรรหาและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้ง  โยกย้าย ถอดถอนพนักงานระดับบริหารของบริษัท 
และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

14.3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ท าหน้าที่เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของ
บริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัทและฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท และ
รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

15. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ท าหน้าที่ วางแผนงานธุรกิจและการลงทุน ซึ่งรวมถึง
การจัดหาบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและสอดคล้องกับการดา
เนินงานของโรงพยาบาลและรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

 
บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 
ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ดงัตอ่ไปน้ี  

1. พิจารณาก าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัทรว่มกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและดูแลให้
กรรมการบรษิัทได้รับข้อมูลอยา่งถูกต้อง ครบถ้วน ชดัเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้
กรรมการบรษิัทสามารถตดัสินใจได้อย่างเหมาะสม 

2. เป็นผู้น าของคณะกรรมการบริษทั และเป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 
2.1 ด าเนินการประชมุคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบงัคบัของบริษัท และกฎหมาย 
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2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพยีงพอ และส่งเสริมใหก้รรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นได้อยา่งเตม็ที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินจิอยา่งรอบคอบ โดยค านึงถงึผู้มีส่วนไดเ้สีย
ทุกฝ่ายอยา่งครบถ้วน 

2.3 สรุปมติที่ประชุมและส่ิงทีจ่ะต้องด าเนินการต่อไปอยา่งชัดเจน 
3. เป็นผู้น าในการประชมุผู้ถือหุ้นใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคบัของบริษัท และกฎหมาย โดย

จัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอยา่งเท่าเทียมกันและดูแล
ให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส 

4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดใีนการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจิรยธรรมธุรกิจ (Code of 
Conduct) ของบริษัท 

5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบรษิัทกับฝ่ายบริหาร และสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่ของประธานเจา้หน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารตามนโยบายของบริษัท 

6. ก ากับดแูลให้มกีารเปดิเผยข้อมูลและการบริหารจดัการอย่างโปร่งใสในกรณีท่ีมคีวามขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ 

7. ก ากับดแูลให้คณะกรรมการบริษทัมีโครงสร้างและองค์ประกอบท่ีเหมาะสม 
8. ก ากับดแูลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบรษิัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดตา่งๆ และ

กรรมการบรษิัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 
9. ก ากับดแูลให้มกีารประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัท

รายบุคคล ประธานกรรมการ และคณะอนุกรรมการชดุต่างๆ เพื่อน าผลไปปรับปรุงการปฏิบัติ
หน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ 

 
องค์ประกอบการแต่งตั้งกรรมการบริษัท  สรุปรายละเอียดไดด้ังนี ้

1. มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกวา่ 5 คน และกรรมการไม่น้อยกวา่กึง่หน่ึงของจ านวน
กรรมการท้ังหมด ต้องมถีิ่นที่อยู่ในราชอาณาจกัร 

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการ ซึง่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
เป็นผู้คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผา่นคณะกรรมการบรษิัท    ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ดังนี ้

2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่กับหน่ึงหุ้นต่อหนึง่เสียง 
2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 2.1 เลือกตั้งบคุคลเดียว  

หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ แต่จะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได ้
2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เท่าจ านวนกรรมการท่ีพึงจะมีหรอืพึงจะเลือกตั้งในครัง้นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการ
เลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทา่กันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึ
เลือกตั้งในครัง้นั้น ให้ประธานเปน็ผู้ออกเสียงชี้ขาด 

3. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการท้ังหมด   กรรมการท่ีออกตามวาระน้ันมีสิทธิได้รับเลือกให้เข้าเป็นกรรมการใหม่ได้ 
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4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นทีถ่ือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออก
เสียง 

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท  การลาออกมีผลนับแต่วันท่ี
ใบลาออกไปถงึบริษัท 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท ข้อบังคับของบริษัทได้ก าหนดจ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งใน

แต่ละวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 โดยในการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี กรรมการบริษัทต้องออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3  กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจาก
ต าแหน่งนั้นให้กรรมการบริษัทที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง  ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งส้ิน 
จ านวน 8 คน อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็น
กรรมการใหม่ได้ 

 
นโยบายการด ารงต าแหน่งในสถาบันภายนอกบริษัทของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง 

การก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการบริษัทจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการคณะกรรมการ
บริษัทได้ก าหนดนโยบายการก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการบริษัทจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการ 
เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการท่ีกรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาสาหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงก าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษัทด ารงต าแหน่งในบริษัทจด
ทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีแนวปฏิบัติในกรณีประธานเจ้าหน้าบริหารและผู้บริหาร
ระดับสูงจะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น โดยจะมีการเสนอเรื่องการด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ 

 
นโยบายและแนวปฏบิัตกิารเป็นกรรมการในสถาบันภายนอกบริษทัของผู้บริหารระดับสงู 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายให้ประธานเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายจัดการของ
บริษัทสามารถเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย และบริษัทร่วม หรือใช้เวลาของบริษัททางานใน
สถาบันภายนอกได้ใน 3 กรณีดังนี้ 

1. การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของภาครัฐซึ่งไม่ได้ตั้งขึ้น เพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมือง 
และเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ทางราชการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

2. การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของเอกชนท่ีตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ 

3. การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาคเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อการค้าและไม่ขัดกับผลประโยชน์ของ
บริษัท และไม่ใช้เวลาอันจะเป็นผลเสียแก่บริษัท 
ทั้งนี้ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ ผู้บริหารระดับสูงเสนอขออนุมัติการเข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการในบริษัทอื่นหรือสถาบันภายนอกจากคณะกรรมการบริษัท และในกรณีของผู้บริหารระดับสูงให้
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เสนอขออนุมัติตามอ านาจด าเนินการของบริษัท โดยให้พิจารณาตามเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งให้พนักงาน
ทุ่มเทและตั้งใจท างาน ตลอดจนอุทิศเวลาการท างานให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ รวมทั้งปฏิบัติตามแนว
จรรยาบรรณเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทที่พนักงานจะไม่ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่เป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท อนึ่งการพิจารณาอนุมัติให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นกรรมการ
หรือใช้เวลาของบริษัททางานให้กับสถาบัน/บริษัทภายนอก เป็นดุลยพินิจของบริษัทที่จะพิจารณาตามความ
เหมาะสมเป็นกรณีๆไป ซึ่งบริษัทได้สื่อสารให้ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วถึงกันด้วยแล้ว 

 
เลขานุการบริษทั : 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อท าหน้าที่ดูแลและจัดการการประชุมของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ การประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดท ารายงานการประชุม
คณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจ าปี และจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายก าหนด  
นอกจากนี้ ยังช่วยให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 

 
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

1. การสรรหากรรมการ 
ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วย 

ประธานกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จ านวน 1 ราย กรรมที่เป็นผู้บริหาร จ านวน 1 ราย และกรรมการอิสระ
จ านวน 1 ราย จากจ านวนกรรมการ ทั้งหมด 3 ราย มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกล่ันกรอง
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้ได้
กรรมการมืออาชีพ มีความหลากหลาย  และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบจาก
กรรมการ จากนั้นจะน าเสนอรายชือ่กรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์
ต่อไป 

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ได้พิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจ  
และแผนในอนาคตจึงได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการ โดยต้องเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องธุรกิจ  และมี
ประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวอย่างน้อย 5 ปี  และเปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อ
กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นอกจากนี้ยังพิจารณากรรมการที่จะเสนอชื่อเพิ่มเติมจากท าเนียบกรรมการ
ของบริษัท 
 

2. การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด  
ในการสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่ง ผู้บริหารระดับสูงสุด (เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกล่ันกรองสรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจได้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทได้จัดท าคู่มือกรรมการบริษัท โดยได้รวบรวมสรุปกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ 
กรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการทราบถึงบทบาทหน้าที่ หลักการ และแนวปฏิบัติในการด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัทท้ังหมด โดยส าหรับกรรมการเข้าใหม่บริษัทได้มีการชี้แจงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่
กรรมการ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของธุรกิจ แนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัท และคู่มือกรรมการ
บริษัท 

นอกจากนี้ บริษัทได้สนับสนุนโครงการการพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับต่างๆอย่างสม่ าเสมอ 
เช่น การฝึกอบรมและการ สัมมนา ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น 

 
แผนพัฒนาและสืบทอดงานต าแหน่งกรรมการและผู้บริหาร  

คณะกรรมการบริษัท ให้ความส าคัญต่อการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร โดยมีโครงการพัฒนา 
ความรู้ความสามารถและทักษะให้เหมาะสมกับหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนากรรมการและ
ผู้บริหาร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการอบรมในหลักสูตร Director 
Certification Program(DCP) และหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)   

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่ 
มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เป็นผู้บริหารของบริษัท โดยการแต่งตั้งผู้บริหารเป็นไปตามที่ก าหนดไว้
ในระเบียบบริษัท ส่วนกรรมการบริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และเสนออนุมัติผ่านที่
ประชุมผู้ถือหุ้น  

ในการวางแผนสืบทอดต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารนั้น คณะกรรมการได้มีการวางแผนเพื่อเป็น 
การเตรียมความพร้อมทันทีที่กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงต าแหน่งนั้นๆเกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 

5.2 ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ 
 คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดแผนการประชุมประจ าปีและก าหนดวาระการประชุมหลักใน 

แผนการประชุม ทั้งนี้การทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ ของบริษัทเป็นหัวข้อหลักที่
ก าหนดไว้ในแผนการประชุมประจ าปีของบริษัท  พร้อมทั้งร่วมก าหนดตัวชี้วัดและการตั้งค่าเป้าหมายของบริษัท    
การติดตามผลงานมอบหมายให้ประธานและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ท าหน้าที่ติดตามผลการด าเนินงาน
อย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนก าหนดวิธีการในการด าเนินการส าหรับตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายและติดตามผลการ
ด าเนินงานของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด เพื่อสอบทานให้การด าเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ าอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง กรณีที่มีเรื่อง
ส าคัญและเร่งด่วนประธานและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถหารือและขอความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษัท โดยไม่ต้องรอให้ถึงก าหนดการประชุมที่จะมีขึ้นในครั้งต่อไป 

 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท าหน้าที่สอดส่อง  ดูแล  อย่าง 
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ใกล้ชิด โดยมีแผนกตรวจสอบภายในท าหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีระบบ
การควบคุมภายในท่ีดีและเหมาะสม   รวมถึงการดูแลเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอผลการตรวจสอบให้
คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ า กรณีที่เป็นเรื่องส าคัญและเร่งด่วน คณะกรรมการตรวจสอบจะนัดหารือ
นอกแผนการประชุมประจ าปีเพื่อรายงานผลทันที 

การบริหารความเส่ียง  คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานและรองประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารจัดตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและความเสี่ยงองค์กร  เพื่อท าหน้าที่ดูแลให้ทุก
หน่วยงานด าเนินการจัดการความเส่ียงให้ครอบคลุมทุกด้านทั่วทั้งองค์กร โดยก าหนดให้น าเสนอรายงานเป็น
ประจ าทุกไตรมาส นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่สอบทาน
และประเมินความเส่ียงขององค์กร และรายงานผลการบริหารความเส่ียงขององค์กรให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบเป็นประจ าทุกปี 
 

5.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทฯ  มีนโยบายที่ชัดเจนในการดูแลรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 โดยขั้นตอนการเข้าท ารายการระหว่างกันของบริษัทฯกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะต้องผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองจากฝ่ายบริหารและผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  และในกรณีที่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย
ในวาระใดๆ  กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว  มีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
คณะกรรมการตรวจสอบท่ีท าหน้าที่ในการสอดส่อง  ดูแลเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   

 ส าหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในน้ัน  บริษัทได้มีนโยบายก าหนดห้ามมิให้กรรมการ 
 ผู้บริหารหรือพนักงานในหน่วยงานท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องและไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
และก าหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ 
 

 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
 บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยได้ก าหนด 

ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งต้องลงนาม
รับทราบตั้งแต่แรกเข้าท างาน โดยสรุปนโยบายส าคัญดังนี้ 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้อง 
ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ก าหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปล่ียนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพย์ ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้
เลขานุการบริษัทรับทราบ เพื่อจัดท าบันทึกการเปล่ียนแปลงและสรุปจ านวนหลักทรัพย์ของกรรมการและ
ผู้บริหารเป็นรายบุคคล  เพื่อน าเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนั้น ยัง
ได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดดังกล่าวด้วย 
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 บริษัทฯ มีข้อก าหนดห้ามน าข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ 
ของบริษัทที่ทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามท าการซื้อขายหลักทรัพย์
ในช่วง 2 สัปดาห์ ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจะเผยแพร่ต่อ
สาธรณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผย
ข้อมูลสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว   
 

5.4 จริยธรรมทางธุรกิจ 
 บริษัทฯ ก าหนดให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ โดยให้ท้ังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ  

ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้บริษัทฯมีการด าเนินงานอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่างๆ ท่ีบริษัทฯให้ความส าคัญ ทั้งนี้บริษัท
ฯ ได้เผยแพร่จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท เพื่อเป็นช่องทางในการส่ือสารให้กับ 
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน หรือบุคคลภายนอก ได้รับทราบ 

 บริษัทฯ จัดอบรมจริยธรรมทางธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารเข้าใจและสามารถ 
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเมื่อพบผู้กระท าผิด ในการอบรมได้ให้พนักงาน
และผู้บริหารทุกคนลงนามรับทราบและเก็บไว้ในประวัติพนักงาน  และเพื่อให้จริยธรรมทางธุรกิจ คงอยู่ต่อไป 
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้บรรจุจริยธรรมทางธุรกิจอยู่ในแผนฝึกอบรมประจ าปีของพนักงานและผู้บริหาร
ทุกระดับ  
  

5.5 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทมี จ านวน     8 ท่าน 
ประกอบด้วย 
คณะกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร        4 ท่าน 
คณะกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร       4 ท่าน 
 บริษัทฯมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษทัภิบาล และคณะกรรมการ 

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้การด าเนินงานมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ   
   

5.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท า 

หน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมและมี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่ในการ
เสนอค่าตอบแทนของกรรมการ  เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 
 

5.7 การประชุมคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัท ก าหนดการประชุมปกติอย่างน้อย ปีละ 4 ครั้ง มีการประชุมพเิศษเพิ่ม 

ตามความจ าเป็นมีการก าหนดวาระการประชุมลว่งหน้า มีการออกหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการ
ประชุม และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 5-7 วัน เพื่อให้กรรมการได้ศึกษาข้อมูลก่อนการประชมุ 
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5.8 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ขึ้น  3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการชุด
ย่อยประกอบด้วยกรรมการบริหารและกรรมการอิสระ โดยได้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การด าเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน ดังนี้ 
     
  

 

 

 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าที่ดูแลและ 

จัดการการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
จัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายก าหนด นอกจากนี้ ยังช่วยให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบท่านใด 

พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจะเลือกผู้ด ารงต าแหน่งแทนโดยเร็ว และผู้ด ารงต าแหน่งแทนจะ
อยู่ในต าแหน่งได้ตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยสรุปมีดังนี ้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิผล 
3. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย 

เลิกจ้าง และให้ความดีความชอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล 
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5. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

6. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

7. จัดท ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท 
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
9. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี โดยประเมินการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะและประเมินตนเองเป็นรายบุคคล 
 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

 บริษัทมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาล จ านวน  3  คน   
 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
1. ก าหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
2. เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้

ค าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล 
3. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายด้าน 

บรรษัทภิบาลของบริษัท 
4. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทให้เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจและ

สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มี
พิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 

5. พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่
อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ 

6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เป็นประจ าทุกปี โดยประเมินการ
ปฏิบัติงานโดยรวมทั้งคณะและประเมินตนเองเป็นรายบุคคล 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จ านวน  3  คน 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
1. พิจารณารายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการอื่นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
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2. พิจารณากลั่นกรองผู้ที่เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งประธาน / รองประธานและกรรมการอื่น ใน
กรณทีี่มีต าแหน่งว่าง   

3. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย  ถอดถอนพนักงานระดับบริหารของบริษัท 
4. เสนอแผนสืบทอดต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ

พิจารณาอนุมัติ 
5. ก าหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
6. พิจารณาแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ และคณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม  
7. สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ

หุ้น 
8. ก าหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่เป็นธรรมและ

สมเหตุสมผล และน าเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
9. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน โดยประเมินการ

ปฏิบัติงานโดยรวมทั้งคณะและประเมินตนเองเป็นรายบุคคล 
 

5.9 รายงานของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่

ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศ
ไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ าเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการได้จัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมี
ความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อน เพื่อ
ป้องกันการด าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่ได้
เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุม
ภายในความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่สามารถ
สร้างความเชื่อมั่นและความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท 
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6. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน 
6.1 การควบคุมและตรวจสอบภายใน 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในท้ังระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ 
ได้มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อเกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่าง
เหมาะสม มีการควบคุมภายในทางด้านการเงิน มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารตามสาย
งานท่ีรับผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ในการสอดส่องการด าเนินงานของ
บริษัท โดยมีแผนกตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานหลักและ
กิจกรรมทางการเงินส าคัญของบริษัทได้ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึง
การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control) 
เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจึงก าหนดให้รายงานผลโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
6.2 การบริหารความเสี่ยง 

 บริษัทฯให้ความส าคัญกับการบริหารความเส่ียงเป็นอย่างมาก ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารคุณภาพและความเส่ียงองค์กร ท าหน้าที่ค้นหา ประเมิน และหามาตรการป้องกันความเส่ียง
ของการด าเนินกิจการ ตลอดจนมีการติดตามก ากับดูแลและรายงานผลให้ประธาน รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนกับฝ่ายบริหารในเรื่อง
นโยบายการบริหารความเส่ียง การปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความเส่ียงของบริษัท 
และให้น าเสนอรายงานเรื่องการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี เพื่อ
พิจารณาความเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียงและประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียง  
เพื่อให้สามารถปรับเปล่ียนกลยุทธ์ แผนงาน และวิธีการบริหารจัดการ  
บริษัทได้ก าหนดแนวทางในการบริหารความเส่ียงทั้งองค์กร ดังนี ้ 

 จัดให้มีคณะกรรมการบริหารคุณภาพและความเส่ียงองค์กรประกอบด้วยผู้บริหารของแต่ละ
ฝ่าย ร่วมกันก าหนดนโยบายและติดตามการบริหารความเส่ียงของบริษัทอย่างใกล้ชิด  
ติดตามและประเมินผลการบริหารความเส่ียงเพื่อน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อก าหนดนโยบายและ
ดูแลการบริหารความเส่ียง 

 จัดให้งานบริหารความเส่ียงอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย และจัดท าบัญชีความเส่ียง
ในงานให้เชื่อมโยงบัญชีความเส่ียงองค์กร  

 ส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการบริหารความเส่ียงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึง
ความส าคัญของการบริหารความเส่ียง  
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7. การควบคุมการทุจริต  

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นว่า การทุจริตเป็นความเส่ียงที่ส าคัญขององค์กร จึงได้ก าหนดมาตรการ
ในการควบคุมการทุจริต ดังนี ้ 

 มาตรการป้องกัน มีการจัดผังองค์กรให้เหมาะสมกับการควบคุมและการบริหารธุรกิจ มี
คณะกรรมการตรวจสอบและแผนกตรวจสอบภายในท าหน้าที่สอบทานและประเมินระบบ
การควบคุมภายใน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อท าหน้าที่ก ากับให้ทุกหน่วยงาน
มีการบริหารความเส่ียงอย่างเหมาะสม ก าหนดให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ  และนโยบายต่อต้าน
การคอร์รัปชั่น ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  รวมทั้ง
ก าหนดให้มีระบบการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเมื่อพบปัญหา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการแก้ไข
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 การด าเนินการตรวจสอบ มีคณะกรรมการตรวจสอบและแผนกตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ
จากผู้บริหารระดับสูง ท าหน้าที่ตรวจสอบ สอบทานและประเมินความเส่ียงขององค์กร และ
การด าเนินการของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อให้องค์กรมีระบบการควบคุมภายใน
ที่ดีและป้องกันความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงความเส่ียงที่อาจเกิดการทุจริต  

 การให้ความเป็นธรรม ได้ก าหนดวิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและการด าเนินการ ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหา และการคุ้มครองอย่างเหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแส  
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ส่วนที่  3  นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล 
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากดั (มหาชน) “บริษัท” ตระหนักว่า การคอร์รัปชั่นส่งผลกระทบและเป็น

อุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ การกระท าทางธุรกิจที่ไม่ถกูต้องสร้างความไม่เป็นธรรม

ทางธุรกจิ ส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท   ความสามารถในการแข่งขันและท าให้บริษัทไม่เป็นที่ยอมรับท้ัง

ภายในประเทศและตา่งประเทศได้ รวมทั้งลดความเชื่อมั่นของผู้ถอืหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัท

ถือเป็นนโยบายหลักในการด าเนนิธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการ

แสวงหาผลประโยชน์ไมว่่าทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ โดยมแีนวทางชดัเจนที่จะ

ร่วมมือและสนับสนุนกับภาครฐับาลและภาคเอกชน บริษัทจึงไดก้ าหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยใช้

แนวทางของทางการ รวมทั้งของ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ “เพื่อถือเป็น

หลักปฏิบัติ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบาย ดงัต่อไปนี้ 

1. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องไม่เรียกร้อง ด าเนินการ หรือยอมรับการ

คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบท้ังทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท   ตนเอง ครอบครัว เพื่อนและ

คนรู้จัก  โดยครอบคลุมบริษัทยอ่ย  บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอ านาจในการควบคุมและตวัแทน

ทางธุรกจิ ในทุกธุรกจิในทุกประเทศและทุกหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องของบริษัท และให้มกีารสอบทานการ

ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และ

ข้อก าหนดในการด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ

ข้อก าหนดของกฎหมาย ทั้งนี้หากมีการฝ่าฝืนกระท าใดๆ อันเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ หรือให้ความ

ร่วมมือกับการคอร์รัปชั่นจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท 

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรท่ียดึมั่นว่า การคอร์รัปชั่นเป็นส่ิงทีย่อมรับ
ไม่ได้ ท้ังการกระท าธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน 

 
 

2. ค านิยาม  
“การคอร์รัปชั่น” (Corruption) หมายถึง การใช้อ านาจหนา้ที่โดยมชิอบเพื่อให้ได้มาซึ่ง

ผลประโยชน์ท่ีมิควรได้ การให้หรือรับสินบน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้สัญญา ให้

ค ามั่น เรียกร้อง ให้หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไมว่่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคล

ดังกล่าวกระท าหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกจิที่ไม่

ถูกต้อง 
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เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

เจ้าหน้าทีข่องรัฐ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามความหมายที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการ

ป้องกันและการปราบปรามการทุจริต และให้รวมถงึ ขา้ราชการ เจา้พนักงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

ลูกจ้าง ตัวแทน หรือบุคคลอื่นใดที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานดังตอ่ไปน้ี 

 กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรฐั (เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กรมสรรพากร 

ส านักงานประกันสังคม ฯลฯ) 

 พรรคการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ทัง้ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน)  

     ผู้บริหารท้องถิ่น 

 หน่วยงานท่ีมีอ านาจก ากับดูแล (เช่น คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

ฯลฯ) 

 รัฐวิสาหกจิ หรือ บริษัท หรือ องค์กรอื่น ๆ ที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของหรือมีอ านาจ

ควบคมุ 

 

การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) การบริจาค

เพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ เงินสนับสนุน (Sponsorships) 
 

 การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) 

การใหค้วามชว่ยเหลือทางการเมอืง หมายถงึ การชว่ยเหลือในนามบริษัท ไมว่า่จะเป็นทางด้าน

การเงินหรือรูปแบบอื่น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การช่วยเหลือดา้นการเงินสามารถ

รวมถงึการให้กูเ้งิน ส่วนการชว่ยเหลือในรูปแบบอื่น (In – kind) เช่น การให้ส่ิงของหรือบริการ การ

โฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบตัรเขา้ชมงานท่ีจดัเพื่อระดมทุนหรือบริจาค

เงินใหแ้ก่องค์กรท่ีมคีวามสัมพันธใ์กล้ชิดกับพรรคการเมือง เป็นตน้ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการสนับสนุน

กระบวนการประชาธิปไตยที่กระท าได้ตามที่กฎหมายก าหนด 

 

 การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ 
การบริจาคเพือ่การกุศล คือ กจิกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใชจ้่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนเปน็ 

รูปธรรม 
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การบริจาคเพือ่การสาธารณประโยชน์ คือ การใช้จา่ยเงินเพื่อโครงการ กิจกรรม เพื่อให้เกดิ

ประโยชน์แก่ชมุชน สังคม กลุ่มประชาชน โดยบริษัทอาจไม่ได้รับผลตอบแทนเป็นรูปธรรม 

 เงินสนับสนุน (Sponsorships) 

เงินสนับสนุน   มวีัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินคา้ หรือชื่อเสียงของบริษัท เงินสนับสนุนแตกตา่ง 
จากการบริจาคเพื่อการกุศลหรือการสาธารณประโยชน์ เนื่องจากเงินสนับสนุน มีความเส่ียง 
เนื่องจากเป็นการจ่ายเงินส าหรับการบริการหรือผลประโยชน์ท่ียากต่อการวัดผลและติดตาม เงิน 
สนับสนุนอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกับการให้สินบน เช่น เงินสนับสนุนอาจมีจดุประสงค์แอบแฝง  
โดยใชก้ารกีฬาเพื่อการกศุลหรือองค์กรการกุศลเป็นส่ิงบังหนา้ เพือ่ก่อให้เกิดความได้เปรียบ 

 

3. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
3.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าทีแ่ละรับผิดชอบในการก าหนดและอนุมัตินโยบายต่อตา้นการ

คอร์รัปชั่นและก ากับดูแลใหม้ีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจดัการตระหนักถึงความส าคัญและได้น าไปปฏิบัติจนเป็นวฒันธรรม

องค์กร 

3.2 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มหีน้าที่ก าหนดขอบเขต ทบทวนนโยบายตา่งๆทีเ่กี่ยวข้องด้าน

บรรษัทภิบาล  เสนอคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

รวมทั้งก ากับติดตามดูแลให้มกีารปฏิบัติตามนโยบายที่ก าหนด 

3.3 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทมีระบบรายงาน

การเงินและบัญชี  ระบบควบคมุภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหาร

ความเส่ียง ให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมี

ประสิทธิภาพ และสอบทานการปฏิบัติงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั่น 

3.4 ฝ่ายบริหารจัดการ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบ ให้การส่งเสริม สนับสนุน 

และควบคุมดูแลเพื่อมั่นใจว่าพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการปฏิบัติตามระเบียบ

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ 

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของกฎหมาย 

3.5 แผนกตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงาน

ว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงด้าน

คอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.6 กรรมการบรษิัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีหนา้ที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายตอ่ต้านการ

คอร์รัปชั่น โดยต้องไมเ่ขา้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่นไมว่่าโดยตรงหรือทางอ้อม 
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4. ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติ 

4.1 บริษัทก าหนดให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวัง

ต่อ  รูปแบบการคอร์รัปชั่น ดังนี้ 

 การให้และรับสินบน 

ห้ามให้หรือรับสินบนในรูปแบบใดๆ ทั้งส้ิน เพื่อตอบแทนการให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ห้าม

มอบหมายให้ผู้อื่นให้หรือรับสินบนแทนตัวเอง 

 ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่นๆ 

การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน การเล้ียงรับรอง หรือผลประโยชน์ใดๆจากลูกค้า คู่ค้า ผู้มี

ส่วนได้เสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท  ให้ปฏิบัติตาม”นโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ”ของบริษัท 

 การช่วยเหลือทางการเมือง 

บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง ไม่ช่วยเหลือ สนับสนุนพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง 

หรือนักการเมือง กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

 การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุน 

บริษัทก าหนดให้มีการบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุนดังนี้ 

1. การให้หรือรับเงินบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไป

อย่างโปร่งใส  ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ขัดต่อศีลธรรม  รวมทั้งไม่เป็นการกระท าการใดๆ 

ที่จะมีผลเสียหายต่อสังคมและส่วนรวม 

2. การให้หรือรับเงินบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ หรือเงินสนับสนุนนั้นไม่ได้ถูก

น าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน 

3. ในกรณีท่ีมีข้อสงสยัที่อาจส่งผลกระทบทางกฎหมาย ให้ขอค าปรึกษาจากฝ่ายกฎหมาย

อย่างเป็น ลายลักษณ์อกัษร หรือในเรื่องที่มคีวามส าคัญประการอื่น ใหเ้ป็นดลุยพินิจของฝ่าย

บริหาร 

4.2   กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่  

 เข้าข่ายการคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบ 

 ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางในการรับ 

 ข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอก ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณที่บริษัทก าหนด  

4.3 บริษัทต้องให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานท่ีปฏิเสธคอร์รัปชั่น หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่น

ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยบริษัทจะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่

ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระท านั้นจะท าให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 
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4.4 กรรมการและผู้บริหารทุกระดับของบริษัท จะต้องแสดงความซื่อสัตย์ และเป็นแบบอย่างที่ดี

ในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยก าหนดให้ฝ่ายก ากับกฎระเบียบและ

ข้อบังคับ และฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ 

และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดถือนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง

และเสริมสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร 

4.5 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การ

สรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับส่ือสารท าความเข้าใจกับ

พนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติตาม

นโยบายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.6 การด าเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ใน 

“นโยบายการต่อต้านการตอร์รัปชั่น ” “คู่มือจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ” รวมทั้งระเบียบ 

และคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทจะ

ก าหนดขึ้นต่อไป 

4.7 บริษัทก าหนดให้บอกกล่าวประชาสัมพันธ์นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชั่นผ่านส่ือทั้งภายในและ

ภายนอก เช่น Intranet , Website บริษัท และรายงานประจ าปี โดยนโยบายดังกล่าวของ

บริษัทเป็นการปฏิบัติภายใต้กฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

 

5.  ข้อแนะน าเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติของตนเองว่าถูกต้องตาม

นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั่นหรือไม่ ขอให้มีการพิจารณาก่อนการปฏิบัติหรือตัดสินใจเรื่องนั้นๆ 

ดังนี ้

1. เป็นการกระท าที่ถูกกฎหมายหรือกฎระเบียบของทางการและของโรงพยาบาลหรือไม่ 
2. สังคมยอมรับการกระท านั้นหรอืไม่ สามารถเปิดเผยต่อสังคมไดห้รือไม่ 
3.  เป็นการกระท าที่ขัดต่อจริยธรรม และอาจจะน าความเส่ือมเสียมาใหก้ับผู้กระท าหรือผู้อื่น 
     หรือต่อชื่อเสียงของโรงพยาบาลในขณะน้ันหรือในอนาคตหรือไม่ หากไม่แน่ใจในการ 
     พิจารณาด้วยตนเอง ให้แจง้ขอ้มูลหรือข้อเท็จจรงิของเรื่องนั้นตอ่ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
     หรือสอบถามจากฝ่ายบริหารจัดการ   เพื่อจะได้ร่วมกันพิจารณาปัจจยัและด าเนินการให ้
     ถูกต้องต่อไป 
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นโยบายการเปิดเผยข้อมูล  

คณะกรรมการบริษัท จงึเห็นควรก าหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมลูของบริษัท   เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นัก
ลงทุน สาธารณชน หรือผู้มีส่วนได้เสียตา่งๆ มั่นใจไดว้่าการเปิดเผยข้อมูลของบรษิัทมีความถูกต้อง ชัดเจน 
สอดคล้องกับกฎหมายและเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน  ดังนี ้

1. การเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่ยงัไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ ให้เปิดเผยอย่างถูกต้อง  ระมัดระวัง รอบคอบ   
ครบถ้วน และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถอืหุ้น หรือนักลงทุนได้รับข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอ เทา่เทียมกัน และเข้าถงึ
ข้อมูลได้ง่าย  

2. การเปิดเผยข้อมูลทีเ่ป็นการคาดการณ์เกีย่วกับทิศทางการด าเนินธุรกิจ หรือผลประกอบการใน
อนาคตของบริษัท ให้เปิดเผยดว้ยความระมดัระวงั และให้อธิบายถึงเงื่อนไขหรือสมมุตฐิานท่ีใช้ประกอบในการ
คาดการณ์นั้น 

3. การเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะแล้ว ใหเ้ปิดเผยอย่างชัดเจน ครบถ้วน ทันเวลา 
 

ข้อมูลส าคัญ หมายถึง ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี ้
1. รายงานทางการเงิน  
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์หรือโครงการลงทุนที่มูลคา่มีนัยส าคัญ 
3. ข้อมูลเกี่ยวกับการจา่ย หรืองดจ่ายเงินปันผล หรือการเปล่ียนแปลงนโยบายการจา่ยเงินปันผลของ 

        บริษัท   
4. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาททางกฎหมายที่ส าคัญของบริษัท 
5. ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บรกิาร หรือหยุดการให้บริการทีส่ าคัญของบริษัท 
6. ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย หรือกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
7. ข้อมูลการคาดการณ์เกี่ยวกับสภาวะ ทิศทางการด าเนินธุรกิจ รวมถงึผลประกอบการในอนาคต ของ 

        บริษัท โดยเฉพาะข้อมูลผลก าไรหรือขาดทุน 
8. ข้อมูลอืน่ๆ เกี่ยวกับบริษัท ทีเ่ห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ หรือมีอิทธิพลต่อการ 

          ตัดสินใจในการลงทุน 
 
บุคคลผู้มีสทิธิในการเปดิเผยข้อมูลส าคัญที่ยังไม่ได้เปดิเผยสู่สาธารณะ 

บริษัทก าหนดให้บุคคลต่อไปน้ีเทา่นั้นเป็นผู้มีสิทธิในการตอบข้อซกัถามหรือให้ข้อมูลส าคัญตา่งๆ ที่ยัง
ไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ 

1. ประธาน/รองประธานเจา้หน้าที่บริหาร  
2. ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
3. ผู้จัดการฝ่าย (เฉพาะข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับงานทีร่ับผิดชอบ) 
4. เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท (ในกรณีท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ 
    บริษัท) 
5. บุคคลทีไ่ด้รับมอบหมายจากบคุคลตาม 1, 2 หรือ 3 (เฉพาะเรื่องทีไ่ด้รับมอบหมาย)  
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นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัท 
 
 คณะกรรมการบริษัท ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการจดัหาและคัดเลือกคู่คา้ของบริษัท เพือ่ให้
มั่นใจว่าบริษัทจะด าเนินการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  และสนับสนุนคู่ค้าทีด่ าเนนิธุรกิจอยา่งมี
จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ดังนี ้

1. บริษัทจะด าเนินการจดัหาตามระเบียบและวิธกีารจดัหาของบริษัททีม่ีการควบคมุภายในอย่าง 
เหมาะสม   ค านึงถงึความต้องการท้ังในด้านคณุภาพ ราคา จ านวน เวลา การให้บรกิาร การส่งมอบ 
การบริการหลังการขาย การรับประกัน และเงื่อนไขอืน่ๆ โดยไม่ท าธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบคุคลทีก่ระท า 
ผิดกฎหมาย ทุจรติ หรือมีพฤตกิรรมที่ส่อไปในทางทุจรติ 

2. บริษัทจะด าเนินการคดัเลือกคูค่้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  สนับสนุนคู่ค้าทีด่ าเนินธุรกจิอยา่ง 
มีจริยธรรม มคีวามรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

 
คุณสมบัตขิองคู่ค้าของบริษทั 

1. เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้จ าหน่าย ผู้แทนจ าหน่าย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง ซึง่มีสถาน 
ประกอบการทีส่ามารถตรวจสอบได้ 

2.   มีสถานภาพทางการเงิน และประวัติการด าเนินกิจการท่ีนา่เชือ่ถือ 
 3.   ยอมรับทีจ่ะปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกจิบริษัท ( Code of Conduct) 
 4.   เป็นผู้ทีม่ีผลงานมีคุณภาพ  เป็นทีย่อมรับและผ่านการประเมนิจากบริษัท 
 5.   เป็นผู้ทีไ่ม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกจิของบริษัท 
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การแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) 
 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) ให้ความส าคัญในการก ากับก ากับดูแลกิจการท่ีด ี ด้วย
ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ด าเนินธุรกิจอย่างมคีุณธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาลท่ีด ี ยึดมั่นในความ
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ไดก้ าหนดแนวทางในการปฏิบัตใินการแจ้งเบาะแสและ
รับข้อร้องเรียนขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สามารถแจ้ง
เบาะแสหรือร้องเรียนในกรณีที่เกดิความผิดปกติในการด าเนินธุรกจิ การฝ่าฝืน หรือการกระท าที่ผิดกฎหมาย ผิด
จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมทีส่่อไปทางทุจริต คอร์รัปชั่น โดยผ่านช่องทางพเิศษและก าหนดนโยบายการ
คุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้รายงานหรือผู้ร้องเรียน รวมถึงข้อมูลและเรื่องที่แจ้งจะถูกเกบ็เป็นความลับ 
เพื่อป้องกันกรณีถูกละเมิดสิทธิ และได้รับความเสียหาย จึงมีแนวทางปฏิบัติดงันี้ 
 

ผู้มีสิทธิ์แจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือร้องเรียน 
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทีพ่บเห็นการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับบรษิัท หรือจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัท หรือนโยบายต่างๆที่บริษัทก าหนด 
  

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือขอ้ร้องเรียน 
  เพื่อเป็นการกล่ันกรองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและหลักการก ากับดูแลกจิการท่ีดี บริษัทจงึได้
ก าหนดประเภทของเรื่องแจง้เบาะแสการกระท าผิดหรือรับข้อร้องเรียน ดังนี้ 
ประเภทของเร่ืองแจ้งเบาะแส
การกระท าผิดหรือ ร้องเรียน 

ผู้รับเรื่องแจ้งเบาะแสการ
กระท าผิดหรือรับข้อ

ร้องเรียน 

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการ
กระท าผิดหรือร้องเรียน 

เรื่องการกระท าผิดกฎหมาย 
ระเบียบบริษัทและจรรยาบรรณของ
พนักงาน 

ผู้บังคับบัญชาทีต่นเองไว้วางใจ
ในทุกระดับ / หรือ ผู้จัดการฝ่าย
บริหารทรัพยากรมนษุย ์

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

เรื่องการกระท าผิดจรรยาบรรณของ
กรรมการ 

ประธานกรรมการบริษัท/หรือ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
หรือเลขานุการบรษิัท 

(1) ทางไปรษณยี์ :  ประธาน
กรรมการบรษิัท /หรือประธาน
กรรมการตรวจสอบ/หรือเลขานุการ
บริษัท 
เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ต าบล
บางเขน อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 
11000 
(2) ทางโทรศัพท์ : 02-596-7888 
(3) ทางอเีมล ์
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sb@nonthavej.co.th  
เรื่องการกระท าผิดจรรยาบรรณ
ทางการแพทย ์

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล หรือ
รองผู้อ านวยการสายงานแพทย์
และการแพทย ์

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

เรื่องการทุจริต คอร์รัปชั่นหรือความ
ผิดปกติของรายงานทางการเงิน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
หรือ / ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล 

(1) ทางไปรษณยี์ :  ประธาน
กรรมการตรวจสอบ /หรือ ประธาน
กรรมการบรรษัทภิบาล 
เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ต าบล
บางเขน อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 
11000 
(2) ทางโทรศัพท์ : 02-596-7888 
(3) ทางอเีมล ์: ia@nonthavej.co.th 

เรื่องที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือ
ภาพพจน์ของบรษิัท 

ประธานกรรมการบริษัท หรือ/
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล หรือ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
หรือ / ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล 

(1) ทางไปรษณยี์ : ประธานกรรมการ
บริษัท/หรือ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ต าบล
บางเขน อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 
11000 
(2) ทางโทรศัพท์ : 02-596-7888 
(3) ทางอเีมล์:cg@nonthavej.co.th  
เว็บไซด์ : www.nonthavej.co.th 

 
วิธีการร้องเรียน 
 แจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือร้องเรียนต่อผู้รับข้อร้องเรียนคนใดคนหนึ่งได้โดยตรงผา่นช่องทางที่
ก าหนดดงันี ้

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

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากดั (มหาชน)  
          432 ถนนงามวงศ์วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 11000 

5. ในกรณีท่ีผู้ร้องเรยีนเลือกทีจ่ะไม่เปิดเผยชื่อต้องระบุรายละเอียดขอ้เท็จจรงิหรือหลักฐาน 
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ทีช่ัดเจนเพียงพอท่ีแสดงให้เห็นวา่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
บริษัท หรือจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น ทัง้นีก้ารร้องเรียนจะถือเป็นความลับท่ีสุดและผู้
ร้องเรียนสามารถร้องเรียนไดม้ากกว่าหน่ึงช่องทาง และไม่จ าเป็นต้องเปดิเผยตวัตนผู้ร้องเรียน แต่หากเปิดเผย
ตนเองจะท าให้บริษัทสามารถแจง้ผลการด าเนินการหรือรายละเอยีดเพิ่มเตมิในเรื่องที่ร้องเรียนใหท้ราบได้ 
 
ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการรายงาน 
 1. ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ด าเนนิการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงหรืออาจมอบหมายให้บุคคล
หรือหน่วยงานท่ีไว้วางใจเป็นผู้ตรวจสอบข้อเทจ็จริง 

2. ผู้รับข้อร้องเรียนนหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเชิญให้พนกังานคนหนึ่งคนใดมาให้ข้อมูล หรือ
ขอใหจ้ัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งมาเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง 

3.  หากเรื่องทีถู่กแจ้งถกูพิจารณาแล้วมคีวามเป็นจริงทีจ่ะเกดิการทุจริต หรือเกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของบรษิัท ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสืบสวนและรายงานต่อ
ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานบรรษัทภิบาล โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ใหค้ าแนะน าใน
วิธีการจัดการต่อคณะกรรมการบริษัท ถ้าเรื่องดงักล่าวถูกสงสัยวา่จะเกีย่วข้องกับการทุจริตทีเ่กี่ยวขอ้งกับ
ผู้บริหารของบริษัท รายงานการสืบสวนดังกลา่วจะต้องส่งตรงให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา 

        หากตรวจสอบแล้วพบว่าเปน็ความจริงบริษัทจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

 รวบรวมข้อมูลท่ีเกิดขึ้นจริงทีเ่กี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน การละเว้น หรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักจรรยาบรรณนั้น โดยผู้ที่ดูแลข้อมูลที่เกีย่วข้องต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดแก่
ผู้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบการกระท าผิดหรือขอ้ร้องเรียน 

 ประมวลผลและวิเคราะห์ผลข้อมลูเพื่อท าการพิจารณาหาต้นเหตวุา่มีการกระท าใด
ที่ฝ่าฝืน ละเว้นหรือไม่ปฏิบัติ  ตามหลักจรรยาบรรณนั้นหรือไม ่ และรายงานการ
ประมวลผลและการวเิคราะห์ข้อมูล แก่ผู้ท่ีมีอ านาจสั่งการในเรื่องนั้นๆ ต่อไป 

 รายงานข้อเทจ็จริงแจ้งต่อประธานกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อสรุปรายงาน
ข้อเท็จจรงิแจง้ประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบสวนหาข้อเทจ็จริง และ
ก าหนดการมาตรการด าเนินการเพื่อระงับการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบัตติามหลัก
จรรยาบรรณของบรษิัท ฯ    

 แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปดิเผยตน  
     4. ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนเป็นเรื่องทีบ่ริษัทกระท าผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณ
ของบริษัทจะเสนอเรือ่งพร้อมความเห็น และก าหนดแนวทางในการปฎิบัติที่ถกูต้องต่อผูม้ีอ านาจด าเนินการใน
บริษัทพิจารณาด าเนินการ และในกรณีท่ีเป็นเรื่องส าคัญ เช่น เปน็เรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์หรือฐานะ
ทางการเงินของบรษิัท ขัดแยง้กบันโยบายในการด าเนินธุรกจิของบริษัท หรือเกีย่วข้องกับผู้บริหารระดับสูง ให้
เสนอเรือ่งต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบรรษทัภิบาลเพือ่พิจารณา และน าเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท รับทราบในที่ประชุมกรรมบรษิัทเป็นประจ าทุกไตรมาส   

5. ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนใหเ้กดิความเสียหายต่อผู้ใดผู้หน่ึง จะเสนอวิธกีารบรรเทาความเสียหายที่
เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย 
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6. ในกรณีท่ีข้อกลา่วหานั้นไม่เป็นที่น่าสงสัยเพียงพอท่ีจะเกิดการทุจริต และไม่มคีวามจ าเปน็ต้อง
สืบสวน ฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องแจง้ไปยังเบาะแสให้ทราบว่าเหตุใด จึงไมม่ีการสืบสวน   

7.   ถ้าเหตุสงสัยว่าทจุริตเรื่องปลีกย่อยไม่ส าคัญ และปราศจากความเป็นจรงิหรือไม่มีความขัดแยง้
ทางผลประโยชน์ของบรษิัท หัวหน้าของพนักงานท่ีแจ้งเรื่องปลีกยอ่ยนั้นจะเป็นผู้รับรายงานเรื่องดังกล่าวต่อไป  
 

การคุ้มครองปกป้องผู้ที่แจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือข้อร้องเรียน 
 1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจท าใหเ้กิดความเสียหาย 
กับตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอยีดข้อเทจ็จริงหรือหลักฐานท่ีชัดเจนเพียงพอท่ีแสดงให้เห็นว่ามเีหตุอันควรเชื่อวา่
มีการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามหากเลือกที่จะเปิดเผยตนเองกจ็ะท าให้ผู้รับข้อร้องเรียนสามารถด าเนนิการได้อยา่ง
รวดเรว็ยิ่งขึน้ 
 2. ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง บริษัทถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จ าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภัย 
และความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งนีผู้้รับผิดชอบในทุกขั้นตอน
จะต้องเก็บรักษาข้อมูลท่ีได้รับรู้ชัน้ความลับสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระท า
ความผิดวินยั 
 3. กรณีทีผู้่ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกดิความเดือดร้อนเสียหาย 
ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บรษิทัก าหนดมาตรการคุม้ครองทีเ่หมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจก าหนดมาตรการ
คุ้มครองโดยผู้ร้องเรยีนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องทีม่ีแนวโน้มทีจ่ะเกิดความเสียหายหรือความไม่
ปลอดภัย 
 4. พนักงานท่ีปฏิบัติต่อบคุคลอื่นด้วยวิธีการท่ีไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการท่ีไม่เหมาะสม หรือ 
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบคุคลอื่นน้ัน อันมีเหตุจงูใจมาจากการท่ีบุคคลอืน่น้ันได้ร้องเรียน ได้แจ้งข้อมูล 
ร้องเรียนหรือใหเ้บาะแสเกี่ยวกับกรทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคับหรือจรรยาบรรณ
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงการทีบุ่คคลอืน่น้ัน ฟ้องร้องด าเนินคดี เป็นพยาน ให้ถ้อยค า หรือให้ความ
ร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐถือเป็นการกระท าความผิดวินัยทีต่้องได้รับโทษ ทัง้นีอ้าจได้รับโทษ
ตามทีก่ฎหมายก าหนดไว้หากการกระท าความผดิตามกฎหมาย 
 5. ผู้ทีไ่ด้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายดว้ยวธิีการหรือกระบวนการที่มี
ความเหมาะสม และเป็นธรรม 
 

บทลงโทษ 
ผู้ใดกระท าการใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบน้ี รวมทัง้มีพฤติกรรมที่กลัน่

แกล้งข่มขู่ลงโทษทางวินัย หรือเลือกปฏิบัติ ด้วยวิธีการอันไม่ชอบเนื่องมาจากการร้องเรียนต่อผู้แจ้งเรือ่งร้องเรียน 
หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนกับระเบยีบนี ้ถือวา่ผู้นั้น กระท าผิดวินัย และต้องรับผิดชอบชดใชค้วาม
เสียหายแก่บริษัทหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระท าดงักล่าว ตลอดจนรับผิดในทางแพง่และทางอาญาหรือ
ตามกฎหมายต่อไปด้วย 
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นิยามผู้บริหารและกรรมการอิสระของบริษัท 
นิยามผู้บริหารในความหมายของบริษัท 
  คณะกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร (Executive director) หมายถงึ กรรมการท่ีมตี าแหน่งเป็น
ผู้บริหาร ซึ่งมีเงินเดือนประจ าในบริษัท ท าหน้าที่บริหารจัดการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
  คณะกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive director) หมายถงึ กรรมการท่ีเป็น
กรรมการเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้เป็นผู้บริหาร  
  กรรมการอิสระ (Independent director) หมายถึง กรรมการท่ีถอืหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ไม่ได้
เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบรษิัท ตลอดจนไมใ่ช่ผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่   
  กรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee) มีหน้าทีเ่หมือนกับกรรมการอิสระ เพียงแตถ่ือหุ้นไม่
เกินร้อยละ 1.0   
 
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท 

 กรรมการอิสระของบริษัท  มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์(กลต.) ดังนี ้
 1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย 
 2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง  พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจ า หรือผู้ที่มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่  หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท   เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  
2 ป ี  ทั้งนี้   ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถงึกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ  หรือท่ีปรึกษา ของส่วน
ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
 3.  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต  หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่
เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
 4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท 
บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท   และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย   ผู้มีอ านาจควบคุม  หรือหุ้นส่วนของส านัก
งานสอบบัญชี   ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด  ๆ  ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ
ที่ปรึกษาทางการเงิน   ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัท
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ร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย   เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 7.  ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่    หรือ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 8.  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท  หรือ
บริษัทย่อย  หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง  พนักงาน 
ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า  หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้น   ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น 
ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
 9.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 

 


