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ส่วนที่ 1
บทนา
บริษั ท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) มีเ ป้า หมายในการเป็ นองค์ กรธุรกิ จชั้ นน าที่ ประสบ
ความสาเร็จสามารถสร้างมูลค่าระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
บริษัทจึงมุ่งมั่นดาเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็นแนวทาง และให้ความสาคัญกับการมี
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจเพื่อเป็นกรอบความประพฤติที่สะท้อนถึงคุณค่าองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้มีการพัฒนาตนเอง สานึกในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
ด้วยความถึงพร้อมซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท สามารถนา
แนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม โดยยึดมั่นในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติสอดคล้องกับ
กฏหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทเชื่อมั่นว่าการกากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจจะเป็นปัจจัยสาคัญ
ในการสร้ า งความสาเร็จ สู ง สุด ในการดาเนิ นธุ ร กิ จ ซึ่ ง จะก่ อ ให้เ กิ ด ความเชื่ อ มั่ นจากสัง คมและสะท้ อ นถึ ง
ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท
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ส่วนที่ 2 นโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล
โครงสร้างบรรษัทภิบาลของบริษัท
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แต่งตั้ง ถอดถอน และกาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)

.
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

สร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าในระยะยาว

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

แต่งตั้ง ถอดถอน และกาหนดดูแล
รายงานผลการดาเนินงาน

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
แผนกตรวจสอบภายใน
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

ผู้อานวยการโรงพยาบาล

รองผู้อานวยการโรงพยาบาล
(สายงานบริหาร)

รองผู้อานวยการโรงพยาบาล
(สายงานแพทย์และการแพทย์)

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ให้ความเป็นธรรม และสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
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นโยบายบรรษัทภิบาล
บริษัทฯ ตระหนักถึงการความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ ดี ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะทาให้บริษัทฯ
ประสบความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ เป็นพื้นฐานที่ทาให้บริษัทเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพ
และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป รวมทั้งความชัดเจน ความโปร่งใส ตลอดจนการดาเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท
บริษัทมีหลักการดาเนินธุรกิจ (Business Principles) เพื่อให้บริษทั บรรลุวัตถุประสงค์ มีการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนและมั่นคง ดังนี้
1. ดาเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดี
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีจิตสานึกในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
รู้จักหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ และรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่
3. ยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้การเสริมสร้างพลังจากการเกื้อหนุนซึง่ กันและกัน
บริษัทกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทเป็น ส่วนหนึ่งของนโยบายการดาเนินธุรกิจ โดยมี
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ทาหน้าที่กากับดูแลด้านบรรษัทภิบาลของ บริษัท ทั้งการกาหนดนโยบายและแนว
ปฏิบัติ ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายกากับดูแล
กิจการของบริษัท และพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติให้มคี วามเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติเป็นประจาทุกปี โดยให้เรื่องการกากับดูแลกิจการเป็นวาระหลักวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท นโยบายการกากับดูแลกิจการประกอบด้วย
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทให้ความสาคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ ผู้ถือหุ้นรายย่อย
โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของ
บริษัท ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิกาหนดทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริษัท หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบอย่าง
มีนัยสาคัญต่อบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีสาคัญสาหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ซักถาม
พิจารณาลงคะแนนเสียงชี้ขาด และคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อทาหน้าที่กากับดูแลบริษัทแทนผู้ถือหุ้น ดังนั้น
ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีเวลาเพียงพอสาหรับการพิจารณาและรับทราบ
ผลการประชุม
บริษัทได้ดาเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอานวยความสะดวกในการใช้สิทธิ
ของผู้ถือหุ้น ในการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้
1.1 กาหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้กาหนดให้มีการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่
วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่ง
เป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์
กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณี
ไป
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1.2 การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า
คณะกรรมการบริษัท ได้กาหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปีผู้ถือหุ้น โดยได้เปิดเผย
มติก ารประชุ ม วัน ประชุม ระเบีย บวาระการประชุม และแจ้ง ข่า วประกาศในเว็ บไซต์ ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในวันที่คณะกรรมการมีมติ ก่อนการจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียน
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ดาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม
ข้อมูลประกอบที่สาคัญและจาเป็นสาหรับการตัดสินใจ/ ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการ
ประชุมที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน รายงานประจาปีพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม
เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษั ทเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดย
ระบุวิธีการใช้ไว้ชัดเจนตามที่บริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสาหรั บการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วม
ประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นาข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ
เอกสารประกอบเปิดเผยในเว็บไซต์ของ บริษัทฯล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน
1.3 การดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้น
ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ล ะครั้ง ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท
แนะนาคณะกรรมการบริษัท ประธานและคณะกรรมการย่อย และผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งทาหน้าที่
เป็นคนกลางให้ที่ประชุมรับทราบ รวมถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน เมื่อมีการ
ให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น
ข้อ เสนอแนะ และซัก ถามในแต่ ละวาระ และให้ เ วลาอภิป รายอย่ า งเหมาะสมเพี ยงพอ จากนั้ น
ประธานฯ และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสาคัญกับทุกคาถาม
แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ สาหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ จะ
ดาเนินการให้ผู้ถื อหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล ประธานฯ จะดาเนินการประชุมตามลาดับ วาระการ
ประชุม และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถื อหุ้นทราบล่วงหน้า เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้
เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วม
ประชุม หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนห้นุ ที่จาหน่ายได้ทั้งหมดอาจ
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เมื่อที่ประชุมได้พิจารณา
ระเบียบวาระที่กาหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
อนึ่ง ในการประชุมทุกครั้งจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และ
สรุปด้วยการลงมติพร้อมกับนับคะแนนเสียง ซึ่ งรวมระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง
ประมาณ 1-2 ชั่วโมง
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1.4 การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้กาหนดให้มีการจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาด
หลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ภายในช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และจะ
จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจดบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียง รวมทั้งข้อ
ซัก ถามของผู้ถื อหุ้ นในแต่ละวาระอย่า งละเอีย ดให้ต ลาดหลัก ทรั พย์ ฯ และคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ภายในกาหนด 14 วัน รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
1. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยการมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน และออกเสียงลงคะแนนแทนตน
ได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีก
ด้วย
2. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ พร้อมจัดทาบัตรลงคะแนนสาหรับแต่ละวาระ เพื่อให้ขั้นตอนในการลงทะเบียน
และการนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง มีตัวแทนของผู้สอบบัญชี
ของบริษัทเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดยเมื่อจบการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถขอ
ตรวจสอบรายละเอียดได้
3. ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่
ประชุ ม ทราบถึ งวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ในการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ ละวาระการประชุม และ
ระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถ
เสนอแนะ ซั ก ถาม และเสนอข้ อ คิ ด เห็ น ได้ ทุ ก วาระ โดยประธานและผู้ บ ริ ห ารจะให้
ความสาคัญกับทุกคาถาม และตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น
4. เลขานุการบริษัทได้บันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
โดยจัดส่งรายงานการประชุมผูถ้ อื หุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลัง
การประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้
นอกจากนี้ บริษัทมุ่งเน้นการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ทันเวลา เท่า
เทียมกัน และโปร่งใส เพียงพอสาหรับการตัดสินใจในการลงทุนของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

คู่มือบรรษัทภิบาล ของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)

6

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยได้ดาเนินการต่างๆ ดังนี้
2.1 การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทกาหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งกาหนดขั้นตอนแนวทางการพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือ
หุ้น ส่ วนน้ อยเสนอวาระการประชุ ม ฯ และ / หรือ ชื่อ บุ คคลเพื่ อ แต่ ง ตั้ง เป็น กรรมการล่ว งหน้ า ให้
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาก าหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้น เพื่อให้
โอกาสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการกากับดูแลบริษัท และการคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้ส่วนสียทุกฝ่าย
โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่านเดียวหรือหลายท่านที่มีหุ้นรวมกันและต้องถือหุ้นบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องนับ
จากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการ เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 1 ปี การประชมุใหญ่สามัญผู้ถือหุ้ น ประจาปีในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี บริษัทฯได้นา
หลั กเกณฑ์ ดัง กล่า วเผยแพร่ บ นเว็บ ไซต์ ของบริ ษัท ฯ และแจ้ง ข่า วประกาศในเว็ บไซต์ ข องตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมฯ และ / หรือ ชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
เป็นกรรมการล่วงหน้า
2.2 การอานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้อานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล
ต้อนรับให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ การเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง นาระบบ
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการรับลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
2.3 การมอบฉันทะ
เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ซึ่ง
บริษัทฯ ได้ระบุรายชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิช ย์กาหนด เพื่อให้เป็นผู้เข้า
ประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับ
ผู้อื่น บริษัทฯให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้
เปิ ด เผยแบบหนั งสื อ มอบฉัน ทะที่ แ นบ พร้ อ มทั้ ง รายละเอี ย ดและขั้ น ตอนต่ า งๆ บนเว็ บไซต์ ข อง
บริษัท ฯ. ล่วงหน้า ก่อนวันประชุ ม 30 วัน โดยผู้ถื อหุ้น สามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่ม เติม ได้ทั้ งทาง
โทรศัพท์หรือช่องทางอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น
2.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ก าหนดมาตรการการป้ อ งกั น การใช้ ข้ อ มู ลภายในโดยมิ ช อบ
(Insider Trading) เป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท
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ฝ่ายบริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะของบุคคลดังกล่าว ดังนี้
 ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์ก่อนมีการเปิดเผยงบ
การเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงิน
ดังกล่าว (Blackout Period)
 ในกรณีที่ทราบข้อมูลใดๆ ที่ยงั ไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มกี ารเปิดเผย
ข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว
การติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ให้เลขานุการบริษัทรายงานเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง ที่ มีการประชุม
และมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจาปี
2.5 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายและการดาเนินการต่างๆ ดังนี้
 กาหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่ว นได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย โดยรายงานต่อเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งสาเนารายงาน
การมีส่วนได้เสียนี้ ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน
ทาการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
 ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนใดคนหนี่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่
กาลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้น ต้องไม่เข้าร่วมประชุม และงดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจ
ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่าง
แท้จริง
 กาหนดนโยบายการกากับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอานาจดาเนินการ จรรยาบรรณ
บริ ษั ท และข้ อ บั ง คั บ พนั ก งานเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร โดยมี บ ทก าหนดโทษชั ด เจนกรณี ที่
ผู้บริหารหรือพนักงานนาข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วน
ตน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้มีการกาหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย
ในคู่มือพนักงานของบริษทั ฯ เพื่อให้พนักงาน, เจ้าหน้าที่และผู้บริหารตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิของผู้มี
ส่วนได้ ดังนี้
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ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ โดยบริษัทฯมีนโยบายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 60 ของกาไร
สุทธิซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ยึดถือนโยบายดังกล่าวและปฏิบัติมาโดยตลอด (ดูข้อ1สิทธิของผู้ถือหุ้น)
ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มุ่งตอบสนองต่อความต้องการและความ
คาดหวังของลูกค้าโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางโดยทาการสารวจความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการการให้ บริก ารและจั ดให้ มีแผนกบริ การลูกค้ าที่ท าหน้ าที่รั บและติดตามเรื่องร้องเรีย น
ข้อเสนอแนะ มาดาเนินการให้ลูกค้า
พนักงาน : บริษัทฯ ให้การดูแล ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงานอย่างต่อเนื่อง
เสริมสร้างวัฒนธรรมและจริยธรรม ในการทางาน โดยจัดอบรมในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายต่อต้าน
การคอร์รัปชั่น กับพนักงานและผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งให้มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมให้มีความรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมและนโยบายการจัดการด้านพลังงาน โดยคณะกรรมการจัดการพลังงาน เพื่อให้พนักงานทุกคน
เข้าใจและร่วมกันอนุรักษ์การใช้พลังงาน และดูแลสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้มีการทางานเป็นทีมปฏิบัติต่อพนักงาน
อย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ในระยะสั้นโดยอิง
ตามระดับผลการประเมิน การปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษัท ฯเทียบเคียงกับตลาด
และอุตสาหกรรมเดียวกันได้ ส่วนในระยะยาวบริษัทฯมีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงาน โดย
จัดให้มีการเติบโตตามสายอาชีพ (Carrer Path) อันสอดคล้องกับแผนทดแทนตาแหน่งงาน
ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ
(Succession Plan) นอกจากนี้จัดให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่างๆให้กับพนักงาน โดยมีคณะ
กรรมการบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ เพื่อดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงานและ
สวัสดิการที่เหมาะสม
คู่แข่งขัน : บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุน นโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม
คู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้ : บริษัทฯ สร้างความเชื่อมั่น ให้แก่คู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้ของบริษัท ด้วยการยึดมั่นใน
ความซื่ อสั ตย์ สุจริ ต และปฏิบัติ ตามเงื่อ นไขในสัญ ญาและข้อ ตกลงที่ทาไว้ กับ คู่ค้ า/พั นธมิต ร/เจ้า หนี้ อย่า ง
เคร่งครัด บริษัทฯได้มีการชาระเงินให้กับคู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้ ทุกรายอย่างถูกต้อง ตรงต่อเวลาและครบถ้วนมา
โดยตลอด นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันทาให้เกิดความเสียหายแก่คู่ค้า/พันธมิตร/
เจ้าหนี้ ของบริษัท นอกจากนี้ยังเผยแพร่จริยธรรมทางธุ รกิจและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นผ่านทางเว็บไซด์
ของบริษัท เพื่อให้บริษัทและคู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้ต่างๆที่มาจะเข้ามาทาธุรกิจกับบริษัทฯ เกิดความมั่นใจ
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ช่วยเหลือสังคมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ Health Promotion และ
เน้นให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่พนักงานบริษัท ทากิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ กับสังคมหมู่บ้าน
ในจังหวัดนนทบุรี และในรัศมีโรงพยาบาล และการเข้าร่วมซ้อมแผนรองรับการเกิดอุบัติภัยหมู่ และซ้อมแผน
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ป้องกันเมื่อเกิดอัคคีภัยร่วมกับหน่วยบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล จังหวัดนนทบุรี และชุมชนใกล้เคียง ซึ่งบริษัทฯ
ได้ดาเนินการเป็นประจาทุกปี
บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมนโยบายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานโดยการให้ความรู้และสร้ าง
ความตระหนักให้เกิดขึ้นกับพนักงานเพื่อให้ พนักงานทุกคนช่วยกันอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม มีการ
ควบคุมการปล่อยน้าเสียออกสู่ชุมชนให้อยู่ในระดับที่ต่ากว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4.1 ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไป และ
สารสนเทศที่สาคัญให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามข้อกาหนดของ
สานักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง
จึงได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์( Investor Relations) เป็นตัวแทนในการสื่อสารกับนักลงทุน
ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท
ผ่านทางต่างๆ ดังนี้
1. การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว
บริษัทได้นาเสนอข้อมูลที่สาคัญของบริษัทซึ่งมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ บนเว็บไซต์
ของบริษั ทฯที่ www.nonthavej.co.th เพื่อให้ผู้ถื อหุ้นและนักลงทุนสามารถสื บค้ นข้อมูลที่
เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว บริษัทได้นาเสนอข้อมูลที่สาคัญของบริษัทบนเว็บไซต์ โดย
มอบหมายให้ คุณสุรีย์ ศังกรพานิช ซึ่งทาหน้าที่เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่
โทร 0-2596-7888 ต่อ 2515 หรือที่ e-mail: suree.s@nonthavej.co.th หรือ ir@nonthavej.co.th
2. การให้ข้อมูลผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสาร
3. การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
4.2 การจัดทารายงานทางการเงิน
เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดทารายงานทางการเงินว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน
โปร่งใส และรักษาทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้สูญหายหรือนาไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอานาจหน้าที่
ป้องกันการทุจริตและการดาเนินการที่ผิดปกติ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน
ประเทศไทย และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและประกาศที่ เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมี
ความเชื่อมั่นในรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ทาหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน การใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมซึ่งถือปฏิบัติโดยสม่าเสมอ
และสอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสอบทานความถูกต้องและความ
เพียงพอของรายงานทางการเงิน ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบกาหนดให้มีการประชุมร่วมกับ
ผู้ สอบบั ญ ชี โดยไม่ มี ฝ่า ยบริ ห ารเข้ า ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ยอย่ า งน้ อ ยไตรมาสละหนึ่ ง ครั้ ง นอกจาก
คณะกรรมการยังได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ
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หนึ่งครั้ง เพื่อสอบถามและขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท
ยังจัดทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งครอบคลุมเรื่องสาคัญ
ตามข้อพึงปฏิบัติสาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ โดยแสดงควบคู่กับรายงาน
ของผู้สอบบัญชีในรายงานประจาปี โดยบริษัทฯให้ผู้สอบบัญชี ซึ่งมีความรู้ความชานาญในวิชาชีพ
ไม่ มี ความขั ด แย้ ง แห่ ง ผลประโยชน์ ที่ จะท าให้ ขาดความเป็ น อิสระและความเป็ นกลาง และมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนด เพื่อสร้างความมั่นใจแก่กรรมการและผู้ถือหุ้น ว่า รายงานทาง
การเงินของบริษัทสะท้อนให้เห็นฐานะทางการเงินและผลการดาเนินการของบริษัทที่ถูกต้องและ
เชื่อถือได้ในทุกแง่มุมตามความเป็นจริงทุกประการ
บริษัทฯไม่เคยมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดย ก.ล.ต. และได้เปิดเผยงบการเงิน
ประจาปีและรายไตรมาสต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนก่อนระยะเวลาครบกาหนด
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ ในหลายๆ
ด้าน กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และ
งบประมาณของบริษัท ร่วมกับฝ่ายบริหาร ตลอดจนกากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดาเนินการให้เป็นไป
ตามแผนที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับกิจการและ
ความมั่นคงสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการมีการประชุมทุกไตรมาสเพื่อพิจารณาการรายงานผล
การดาเนินกิจการของฝ่ายบริหาร โครงสร้างการจัดการคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสาคัญ ในการกากับดู แลตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดาเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่าง
เป็นอิสระ ข้อบังคับของบริษัทกาหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการ
อิสระ คณะกรรมการของบริษัทมีจานวน 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จานวน 4
ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จานวน 6 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและมีคุณสมบัติเป็น
กรรมการอิสระจานวน 6 ท่าน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการบริษัททั้งหมด
เพื่อทาหน้าที่ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่าย
บริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน โดยได้กาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการดาเนินการของ
คณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
1. บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัท และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุน้ โดยสม่าเสมอโดย
คู่มือบรรษัทภิบาล ของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)

11





2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

การปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
การปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
 การเปิ ด เผยข้ อ มู ลต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น อย่ า งถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ และ
ทันเวลา (Duty of Disclosure)
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ นโยบายและทิศทางการดาเนินงาน
ของบริษัท โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจาทุกปี กากับดูแล ให้ฝ่ายจัดการดาเนินการ
ตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ติดตามการดาเนินกิจการของบริษัทตลอดเวลา และรับรู้ถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อให้การดาเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผล
จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น และปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติสาหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ทุกฝ่าย
รับผิดชอบต่อรายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัท และข้อมูลทั่วไป ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
ทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใส
กากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินธุรกิจ ติดตามให้มี
การปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ
ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสานึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิ
บาล จริยธรรมธุรกิจและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้งกากับดูแลให้มีระบบ
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและ
การใช้อานาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทาผิดกฎหมาย
ดูแ ลผลประโยชน์ ข องผู้ ถือ หุ้ น ทั้ง รายใหญ่ แ ละรายย่ อ ยตามสิท ธิ อย่ า งเป็ น ธรรม ตลอดจน
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและได้รับข่าวสารอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้
ถือ หุ้น และผู้มี ส่ว นได้ เสี ย อื่น อย่ างเป็ น ธรรมและโปร่ งใส ก ากั บดู แ ลให้มี ก ระบวนการและ
ช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่
อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง
พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกากับดูแล
ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจาทุกปี และมี
ระบบการกาหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดาเนินงาน
เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
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11. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกปี โดยให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานเป็น 3 แบบ คือประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a
Whole) ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) รวมทั้ง ติดตามผลการประเมินของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
12. กากับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมี
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม
13. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ
ปฏิบั ติง านอย่า งต่อ เนื่ องในการปฏิบั ติหน้ าที่ คณะกรรมการบริ ษัทอาจขอค าปรึกษาจากที่
ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจาเป็นและเหมาะสม
14. จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
14.1. คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่สอบทาน ความถูกต้องของงบการเงิน และให้
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลให้เป็นไปตามการกากับดูแลกิจการที่ดี และรายงานผลการ
ดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
14.2. คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ท าหน้ า ที่ ก าหนดวิ ธี ก ารและ
หลักเกณฑ์การสรรหาและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนพนักงานระดับบริหารของบริษัท
และรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
14.3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ทาหน้าที่เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของ
บริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริ ษั ท และฝ่ า ยบริ ห ารให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายด้ า นบรรษั ท ภิ บ าลของบริ ษั ท และ
รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
15. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ทาหน้าที่ วางแผนงานธุรกิจและการลงทุน ซึ่งรวมถึง
การจัดหาบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและสอดคล้องกับการดา
เนินงานของโรงพยาบาลและรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
1. พิจารณากาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและดูแลให้
กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้
กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
2. เป็นผู้นาของคณะกรรมการบริษทั และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
2.1 ดาเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
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3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินจิ อย่างรอบคอบ โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งทีจ่ ะต้องดาเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
เป็นผู้นาในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดย
จัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันและดูแล
ให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดใี นการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจิรยธรรมธุรกิจ (Code of
Conduct) ของบริษัท
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร และสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารตามนโยบายของบริษัท
กากับดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลและการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มคี วามขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
กากับดูแลให้คณะกรรมการบริษทั มีโครงสร้างและองค์ประกอบทีเ่ หมาะสม
กากับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และ
กรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
กากับดูแลให้มกี ารประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัท
รายบุคคล ประธานกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อนาผลไปปรับปรุงการปฏิบัติ
หน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ

องค์ประกอบการแต่งตั้งกรรมการบริษัท สรุปรายละเอียดได้ดังนี้
1. มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวน
กรรมการทัง้ หมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้ กรรมการ ซึง่ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เป็นผู้คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านคณะกรรมการบริษัท ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ดังนี้
2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึง่ เสียง
2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 2.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว
หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เท่าจานวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครัง้ นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการ
เลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึง
เลือกตั้งในครัง้ นั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการทัง้ หมด กรรมการที่ออกตามวาระนั้นมีสิทธิได้รับเลือกให้เข้าเป็นกรรมการใหม่ได้
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4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นทีถ่ ือโดยผู้ถือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่
ใบลาออกไปถึงบริษัท
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
จานวนปีที่ดารงตาแหน่งของกรรมการบริษัท ข้อบังคับของบริษัทได้กาหนดจานวนปีที่ดารงตาแหน่งใน
แต่ละวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 โดยในการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจาก
ตาแหน่งนั้นให้กรรมการบริษัทที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น
จานวน 8 คน อย่างไรก็ตามกรรมการบริ ษัทซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับเลือกตั้ งกลับเข้ามาเป็ น
กรรมการใหม่ได้
นโยบายการดารงตาแหน่งในสถาบันภายนอกบริษัทของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
การกาหนดจานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดารงตาแหน่งกรรมการคณะกรรมการ
บริษัทได้กาหนดนโยบายการกาหนดจานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดารงตาแหน่งกรรมการ
เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาสาหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงกาหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษัทดารงตาแหน่งในบริษัทจด
ทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีแนวปฏิบัติในกรณีประธานเจ้าหน้าบริหารและผู้บริหาร
ระดับสูงจะเข้าดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น โดยจะมีการเสนอเรื่องการดารงตาแหน่งในบริษัทอื่น
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
นโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารเป็นกรรมการในสถาบันภายนอกบริษทั ของผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายให้ประธานเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายจัดการของ
บริษัทสามารถเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย และบริษัทร่วม หรือใช้เวลาของบริษัททางานใน
สถาบันภายนอกได้ใน 3 กรณีดังนี้
1. การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของภาครัฐซึ่งไม่ได้ตั้งขึ้น เพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมือง
และเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ทางราชการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
2. การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ
3. การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาคเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อการค้าและไม่ขัดกับผลประโยชน์ของ
บริษัท และไม่ใช้เวลาอันจะเป็นผลเสียแก่บริษัท
ทั้ง นี้ ใ ห้ ป ระธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง เสนอขออนุ มั ติ ก ารเข้ า ด ารงต าแหน่ ง
กรรมการในบริษัทอื่ นหรือสถาบันภายนอกจากคณะกรรมการบริษัท และในกรณีของผู้บริหารระดับสูงให้
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เสนอขออนุมัติตามอานาจดาเนินการของบริษัท โดยให้พิจารณาตามเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งให้พนักงาน
ทุ่ม เทและตั้ ง ใจทางาน ตลอดจนอุทิ ศ เวลาการท างานให้ กั บ บริ ษั ท อย่ า งเต็ ม ที่ รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ต ามแนว
จรรยาบรรณเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทที่พนักงานจะไม่ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่เป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท อนึ่งการพิจารณาอนุมัติให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นกรรมการ
หรือใช้เวลาของบริษัททางานให้กับสถาบัน/บริษัทภายนอก เป็นดุลยพินิจของบริษัทที่จะพิจารณาตามความ
เหมาะสมเป็นกรณีๆไป ซึ่งบริษัทได้สื่อสารให้ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วถึงกันด้วยแล้ว
เลขานุการบริษทั :
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทาหน้าที่ดูแลและจัดการการประชุมของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่ อยต่างๆ การประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทารายงานการประชุม
คณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจาปี และจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกาหนด
นอกจากนี้ ยังช่วยให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
1. การสรรหากรรมการ
ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วย
ประธานกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จานวน 1 ราย กรรมที่เป็นผู้บริหาร จานวน 1 ราย และกรรมการอิสระ
จานวน 1 ราย จากจานวนกรรมการ ทั้งหมด 3 ราย มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรอง
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้ได้
กรรมการมืออาชีพ มีความหลากหลาย และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบจาก
กรรมการ จากนั้นจะนาเสนอรายชือ่ กรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์
ต่อไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจ
และแผนในอนาคตจึ ง ได้ ก าหนดคุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการ โดยต้ อ งเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ใ นเรื่ อ งธุ ร กิ จ และมี
ประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวอย่างน้อย 5 ปี และเปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อ
กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นอกจากนี้ยังพิจารณากรรมการที่จะเสนอชื่ อเพิ่มเติมจากทาเนียบกรรมการ
ของบริษัท
2. การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
ในการสรรหาผู้มาดารงตาแหน่ง ผู้บริหารระดับสูงสุด (เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มี
คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว น เหมาะสม มี ค วามรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และประสบการณ์ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การ
ดาเนินงานของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจได้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทได้จัดทาคู่มือกรรมการบริษัท โดยได้รวบรวมสรุปกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
กรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการทราบถึงบทบาทหน้าที่ หลักการ และแนวปฏิบัติในการดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษัททั้งหมด โดยสาหรับกรรมการเข้าใหม่บริษัทได้มีการชี้แจงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่
กรรมการ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของธุรกิ จ แนวทางการดาเนินธุรกิจของบริษัท และคู่มือกรรมการ
บริษัท
นอกจากนี้ บริษัทได้สนับสนุนโครงการการพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับต่างๆอย่างสม่าเสมอ
เช่น การฝึกอบรมและการ สัมมนา ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
แผนพัฒนาและสืบทอดงานตาแหน่งกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท ให้ความสาคัญต่อการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร โดยมีโครงการพัฒนา
ความรู้ความสามารถและทักษะให้เหมาะสมกับหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนากรรมการและ
ผู้บริหาร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการอบรมในหลักสูตร Director
Certification Program(DCP) และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่
มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เป็นผู้บริหารของบริษัท โดยการแต่งตั้งผู้บริหารเป็นไปตามที่กาหนดไว้
ในระเบียบบริษัท ส่วนกรรมการบริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และเสนออนุมัติผ่านที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
ในการวางแผนสืบทอดตาแหน่งกรรมการและผู้บริหารนั้น คณะกรรมการได้มีการวางแผนเพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมทันทีที่กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงตาแหน่งนั้นๆเกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาอย่างยั่งยืน
5.2 ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริษัทจะกาหนดแผนการประชุมประจาปีและกาหนดวาระการประชุมหลักใน
แผนการประชุม ทั้งนี้การทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ ของบริษัทเป็นหัวข้อหลักที่
กาหนดไว้ในแผนการประชุมประจาปีของบริษัท พร้อมทั้งร่วมกาหนดตัวชี้วัดและการตั้งค่าเป้าหมายของบริษัท
การติดตามผลงานมอบหมายให้ประธานและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทาหน้าที่ติดตามผลการดาเนินงาน
อย่างสม่าเสมอ ตลอดจนกาหนดวิธีการในการดาเนินการสาหรับตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายและติดตามผลการ
ดาเนินงานของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด เพื่อสอบทานให้การดาเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และรายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจาอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง กรณีที่มีเรื่อง
สาคัญและเร่งด่วนประธานและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถหารือและขอความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษัท โดยไม่ต้องรอให้ถึงกาหนดการประชุมที่จะมีขึ้นในครั้งต่อไป
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทาหน้าที่สอดส่อง ดูแล อย่าง
คู่มือบรรษัทภิบาล ของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)

17

ใกล้ชิด โดยมีแผนกตรวจสอบภายในทาหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีระบบ
การควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม รวมถึงการดูแลเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะนาเสนอผลการตรวจสอบให้
คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจา กรณีที่เป็นเรื่องสาคัญและเร่งด่วน คณะกรรมการตรวจสอบจะนัดหารือ
นอกแผนการประชุมประจาปีเพื่อรายงานผลทันที
การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานและรองประธาน
เจ้ า หน้ า ที่ บริ ห ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารคุ ณ ภาพและความเสี่ ยงองค์ก ร เพื่ อ ทาหน้ าที่ ดู แ ลให้ ทุ ก
หน่วยงานดาเนินการจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้านทั่วทั้งองค์กร โดยกาหนดให้นาเสนอรายงานเป็น
ประจาทุกไตรมาส นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่สอบทาน
และประเมินความเสี่ยงขององค์กร และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบเป็นประจาทุกปี
5.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยขั้นตอนการเข้าทารายการระหว่างกันของบริษัทฯกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะต้องผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองจากฝ่ายบริหารและผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย
ในวาระใดๆ กรรมการท่ านนั้น จะไม่มี สิท ธิ ออกเสีย งในวาระดั งกล่า ว มีค ณะกรรมการบรรษัท ภิ บาลและ
คณะกรรมการตรวจสอบที่ทาหน้าที่ในการสอดส่อง ดูแลเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
สาหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในนั้น บริษัทได้มีนโยบายกาหนดห้ามมิให้กรรมการ
ผู้บริหารหรือพนักงานในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องและไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
และกาหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กาหนด
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งต้องลงนาม
รับทราบตั้งแต่แรกเข้าทางาน โดยสรุปนโยบายสาคัญดังนี้
บริษัทฯ ได้กาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้อง
ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กาหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพย์ ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้
เลขานุ การบริ ษัท รับ ทราบ เพื่ อจัด ทาบัน ทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุ ปจ านวนหลัก ทรัพ ย์ข องกรรมการและ
ผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนาเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนั้น ยัง
ได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดดังกล่าวด้วย
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บริษัทฯ มีข้อกาหนดห้ามนาข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
ของบริษัทที่ทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทาการซื้อขายหลักทรัพย์
ในช่วง 2 สัปดาห์ ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจะเผยแพร่ต่อ
สาธรณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผย
ข้อมูลสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว
5.4 จริยธรรมทางธุรกิจ
บริษัทฯ กาหนดให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ โดยให้ทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้บริษัทฯมีการดาเนินงานอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่างๆ ที่บริษัทฯให้ความสาคัญ ทั้งนี้บริษัท
ฯ ได้เผยแพร่จริยธรรมทางธุรกิจของบริ ษัท ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารให้กับ
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน หรือบุคคลภายนอก ได้รับทราบ
บริษัทฯ จัดอบรมจริยธรรมทางธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้อ งเรียนเมื่อพบผู้กระทาผิด ในการอบรมได้ให้พนักงาน
และผู้บริหารทุกคนลงนามรับทราบและเก็บไว้ในประวัติพนักงาน และเพื่อให้จริยธรรมทางธุรกิจ คงอยู่ต่อไป
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้บรรจุจริยธรรมทางธุรกิจอยู่ในแผนฝึกอบรมประจาปีของพนักงานและผู้บริหาร
ทุกระดับ
5.5 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทมี จานวน
8
ท่าน
ประกอบด้วย
คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4
ท่าน
คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4
ท่าน
บริษัทฯมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้การดาเนินงานมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
5.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทา
หน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลที่จะดารงตาแหน่งกรรมการเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุ มและมี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัททาหน้าที่ในการ
เสนอค่าตอบแทนของกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
5.7 การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท กาหนดการประชุมปกติอย่างน้อย ปีละ 4 ครั้ง มีการประชุมพิเศษเพิ่ม
ตามความจาเป็นมีการกาหนดวาระการประชุมล่วงหน้า มีการออกหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการ
ประชุม และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 5-7 วัน เพื่อให้กรรมการได้ศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
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5.8 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ขึ้น 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการชุด
ย่อยประกอบด้วยกรรมการบริหารและกรรมการอิสระ โดยได้กาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การดาเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน
คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทาหน้าที่ดูแลและ
จัดการการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งจัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
จัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกาหนด นอกจากนี้ ยังช่วยให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบท่านใด
พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจะเลือกผู้ดารงตาแหน่งแทนโดยเร็ว และผู้ดารงตาแหน่งแทนจะ
อยู่ในตาแหน่งได้ตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปมีดังนี้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล
3. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย
เลิกจ้าง และให้ความดีความชอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คู่มือบรรษัทภิบาล ของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)

20

5. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
9. ประเมิน ผลการปฏิบั ติง านของคณะกรรมการตรวจสอบเป็น ประจ าทุก ปี โดยประเมิ นการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะและประเมินตนเองเป็นรายบุคคล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
บริษัทมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาล จานวน 3 คน
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
1. กาหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. เสนอแนะแนวปฏิ บั ติ ด้ า นบรรษั ท ภิ บ าลของบริ ษั ท ต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท พร้ อ มทั้ ง ให้
คาแนะนาแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล
3. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายด้าน
บรรษัทภิบาลของบริษัท
4. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทให้เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจและ
สอดคล้ อ งกั บ แนวปฏิ บั ติ ใ นระดั บ สากล และเสนอแนะต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ให้ มี
พิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
5. พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่
อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เป็นประจาทุกปี โดยประเมินการ
ปฏิบัติงานโดยรวมทั้งคณะและประเมินตนเองเป็นรายบุคคล
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัทมีคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จานวน 3 คน
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. พิจารณารายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอื่นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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2. พิจารณากลั่นกรองผู้ที่เหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งประธาน / รองประธานและกรรมการอื่น ใน
กรณีที่มีตาแหน่งว่าง
3. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนพนักงานระดับบริหารของบริษัท
4. เสนอแผนสืบทอดตาแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
5. กาหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
6. พิจารณาแนวทางการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการ และคณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม
7. สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น
8. ก าหนดวิ ธี ก ารและหลั ก เกณฑ์ ก ารก าหนดค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ ก รรมการที่ เ ป็ น ธรรมและ
สมเหตุสมผล และนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน โดยประเมินการ
ปฏิบัติงานโดยรวมทั้งคณะและประเมินตนเองเป็นรายบุคคล
5.9 รายงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินได้จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศ
ไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่าเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้จัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึ กข้อมูลทางการบัญชีมี
ความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ซึ่งทรั พย์สินและเพื่อให้ ทราบจุด อ่อน เพื่ อ
ป้องกันการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่ได้
เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุม
ภายในความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงไว้ในรายงานประจาปีแล้ว
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่สามารถ
สร้างความเชื่อมั่นและความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท

คู่มือบรรษัทภิบาล ของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)

22

6. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน
6.1 การควบคุมและตรวจสอบภายใน
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ
ได้มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ในการดาเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อเกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่าง
เหมาะสม มีการควบคุมภายในทางด้านการเงิน มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารตามสาย
งานที่รับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ในการสอดส่องการดาเนินงานของ
บริษัท โดยมีแผนกตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานหลักและ
กิจกรรมทางการเงินสาคัญของบริษัทได้ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึง
การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control)
เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในมี ค วามเป็ น อิ ส ระจึ ง ก าหนดให้ ร ายงานผลโดยตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
6.2 การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯให้ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารคุณภาพและความเสี่ยงองค์กร ทาหน้าที่ค้นหา ประเมิน และหามาตรการป้องกันความเสี่ยง
ของการดาเนินกิจการ ตลอดจนมีการติดตามกากับดูแลและรายงานผลให้ประธาน รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนกับฝ่ายบริหารในเรื่อง
นโยบายการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
และให้นาเสนอรายงานเรื่องการบริหารความเสี่ยงต่อ คณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกปี เพื่อ
พิจารณาความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ แผนงาน และวิธีการบริหารจัดการ
บริษัทได้กาหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ดังนี้
 จัดให้มีคณะกรรมการบริหารคุณภาพและความเสี่ยงองค์กรประกอบด้วยผู้บริห ารของแต่ละ
ฝ่า ย ร่ ว มกั น ก าหนดนโยบายและติด ตามการบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท อย่ า งใกล้ ชิ ด
ติดตามและประเมิ นผลการบริห ารความเสี่ ยงเพื่อ นาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อกาหนดนโยบายและ
ดูแลการบริหารความเสี่ยง
 จัดให้งานบริหารความเสี่ยงอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย และจัดทาบัญชีความเสี่ยง
ในงานให้เชื่อมโยงบัญชีความเสี่ยงองค์กร
 ส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึง
ความสาคัญของการบริหารความเสี่ยง
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7. การควบคุมการทุจริต
คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นว่า การทุจริตเป็นความเสี่ยงที่สาคัญขององค์กร จึงได้กาหนดมาตรการ
ในการควบคุมการทุจริต ดังนี้
 มาตรการป้องกัน มีการจัดผังองค์กรให้เหมาะสมกับการควบคุมและการบริหารธุรกิจ มี
คณะกรรมการตรวจสอบและแผนกตรวจสอบภายในทาหน้าที่สอบทานและประเมินระบบ
การควบคุมภายใน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทาหน้าที่กากับให้ทุกหน่วยงาน
มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม กาหนดให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ และนโยบายต่อต้าน
การคอร์รัปชั่น ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง
กาหนดให้มีระบบการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเมื่อพบปัญหา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการแก้ไข
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 การดาเนินการตรวจสอบ มีคณะกรรมการตรวจสอบและแผนกตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ
จากผู้บริหารระดับสูง ทาหน้าที่ตรวจสอบ สอบทานและประเมินความเสี่ยงขององค์กร และ
การดาเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรมีระบบการควบคุมภายใน
ที่ดีและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต
 การให้ความเป็นธรรม ได้กาหนดวิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและการดาเนินการ ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหา และการคุ้มครองอย่างเหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแส
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ส่วนที่ 3 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน) “บริษัท” ตระหนักว่า การคอร์รัปชั่นส่งผลกระทบและเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ การกระทาทางธุรกิจที่ไม่ถกู ต้องสร้างความไม่เป็นธรรม
ทางธุรกิจ ส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท

ความสามารถในการแข่งขันและทาให้บริษัทไม่เป็นที่ยอมรับทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศได้ รวมทั้งลดความเชื่อมั่นของผู้ถอื หุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัท
ถือเป็นนโยบายหลักในการดาเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการ

กลุ่มบุคคล

หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมในการ

แสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบ โดยมีแนวทางชัดเจนที่จะ
ร่วมมือและสนับสนุนกับภาครัฐบาลและภาคเอกชน บริษัทจึงได้กาหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่น โดยใช้
แนวทางของทางการ รวมทั้งของ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต “เพื่อถือเป็น
หลักปฏิบัติ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบาย ดังต่อไปนี้

1. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องไม่เรียกร้อง ดาเนินการ หรือยอมรับการ
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ตนเอง ครอบครัว เพื่อนและ
คนรู้จัก โดยครอบคลุมบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอานาจในการควบคุมและตัวแทน
ทางธุรกิจ ในทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกีย่ วข้องของบริษัท และให้มกี ารสอบทานการ
ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่าเสมอ

ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ

และ

ข้อกาหนดในการดาเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ข้อกาหนดของกฎหมาย ทั้งนี้หากมีการฝ่าฝืนกระทาใดๆ อันเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ หรือให้ความ
ร่วมมือกับการคอร์รัปชั่นจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท
บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยดึ มั่นว่า การคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งทีย่ อมรับ
ไม่ได้ ทั้งการกระทาธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

2. คานิยาม
“การคอร์รัปชั่น” (Corruption) หมายถึง การใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์ที่มิควรได้ การให้หรือรับสินบน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้สัญญา ให้
คามั่น เรียกร้อง ให้หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บคุ คล
ดังกล่าวกระทาหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่
ถูกต้อง
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เจ้าหน้าที่ของรัฐ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามความหมายที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและการปราบปรามการทุจริต และให้รวมถึง ข้าราชการ เจ้าพนักงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ลูกจ้าง ตัวแทน หรือบุคคลอื่นใดที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานดังต่อไปนี้


กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ (เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร
สานักงานประกันสังคม ฯลฯ)

 พรรคการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ทัง้ ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน)
ผู้บริหารท้องถิ่น
 หน่วยงานที่มีอานาจกากับดูแล (เช่น คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ฯลฯ)
 รัฐวิสาหกิจ หรือ บริษัท หรือ องค์กรอื่น ๆ ที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของหรือมีอานาจ
ควบคุม

การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) การบริจาค
เพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ เงินสนับสนุน (Sponsorships)
 การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions)
การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือในนามบริษัท ไม่วา่ จะเป็นทางด้าน
การเงินหรือรูปแบบอื่น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การช่วยเหลือด้านการเงินสามารถ
รวมถึงการให้กเู้ งิน ส่วนการช่วยเหลือในรูปแบบอื่น (In – kind) เช่น การให้สิ่งของหรือบริการ การ
โฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงานที่จดั เพื่อระดมทุนหรือบริจาค
เงินให้แก่องค์กรที่มคี วามสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง เป็นต้น ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการสนับสนุน
กระบวนการประชาธิปไตยที่กระทาได้ตามที่กฎหมายกาหนด

 การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์
การบริจาคเพือ่ การกุศล คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนเป็น
รูปธรรม
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การบริจาคเพือ่ การสาธารณประโยชน์ คือ การใช้จา่ ยเงินเพื่อโครงการ กิจกรรม เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ชมุ ชน สังคม กลุ่มประชาชน โดยบริษัทอาจไม่ได้รับผลตอบแทนเป็นรูปธรรม

 เงินสนับสนุน (Sponsorships)
เงินสนับสนุน มีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท เงินสนับสนุนแตกต่าง
จากการบริจาคเพื่อการกุศลหรือการสาธารณประโยชน์ เนื่องจากเงินสนับสนุน มีความเสีย่ ง
เนื่องจากเป็นการจ่ายเงินสาหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตาม เงิน
สนับสนุนอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกับการให้สินบน เช่น เงินสนับสนุนอาจมีจดุ ประสงค์แอบแฝง
โดยใช้การกีฬาเพื่อการกุศลหรือองค์กรการกุศลเป็นสิ่งบังหน้า เพือ่ ก่อให้เกิดความได้เปรียบ

3. หน้าที่ความรับผิดชอบ
3.1 คณะกรรมการบริษัท

มีหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบในการกาหนดและอนุมัตินโยบายต่อต้านการ

คอร์รัปชั่นและกากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการตระหนักถึงความสาคัญและได้นาไปปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรม
องค์กร
3.2 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีหน้าที่กาหนดขอบเขต ทบทวนนโยบายต่างๆทีเ่ กี่ยวข้องด้าน
บรรษัทภิบาล เสนอคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้งกากับติดตามดูแลให้มกี ารปฏิบัติตามนโยบายที่กาหนด
3.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทมีระบบรายงาน

การเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหาร
ความเสี่ยง ให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ และสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
3.4 ฝ่ายบริหารจัดการ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกาหนดให้มีระบบ ให้การส่งเสริม สนับสนุน
และควบคุม ดู แลเพื่อ มั่ นใจว่า พนัก งานและผู้ เกี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่า ยมี ก ารปฏิ บัติ ต ามระเบี ย บ
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของกฎหมาย
3.5 แผนกตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงาน
ว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ เ หมาะสมและเพี ย งพอต่ อ ความเสี่ ย งด้ า น
คอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3.6 กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่นไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม
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4. ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติ
4.1 บริษัทกาหนดให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวัง
ต่อ รูปแบบการคอร์รัปชั่น ดังนี้
 การให้และรับสินบน
ห้ามให้หรือรับสินบนในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อตอบแทนการให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ห้าม
มอบหมายให้ผู้อื่นให้หรือรับสินบนแทนตัวเอง
 ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่นๆ
การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์ใดๆจากลูกค้า คู่ค้า ผู้มี
ส่วนได้เสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ให้ปฏิบัติตาม”นโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ”ของบริษัท
 การช่วยเหลือทางการเมือง
บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง ไม่ช่วยเหลือ สนับสนุนพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง
หรือนักการเมือง กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
 การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุน
บริษัทกาหนดให้มีการบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุนดังนี้
1. การให้หรือรับเงินบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไป
อย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ขัดต่อศีลธรรม รวมทั้งไม่เป็นการกระทาการใดๆ
ที่จะมีผลเสียหายต่อสังคมและส่วนรวม
2. การให้หรือรับเงินบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ หรือเงินสนับสนุนนั้นไม่ได้ถูก
นาไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
3. ในกรณีที่มีข้อสงสัยที่อาจส่งผลกระทบทางกฎหมาย ให้ขอคาปรึกษาจากฝ่ายกฎหมาย
อย่างเป็น ลายลักษณ์อกั ษร หรือในเรื่องที่มคี วามสาคัญประการอื่น ให้เป็นดุลยพินิจของฝ่าย
บริหาร
4.2 กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่
เข้าข่ายการคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบ
ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางในการรับ
ข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณที่บริษัทกาหนด
4.3 บริษัทต้องให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธคอร์รัปชั่น หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่น
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยบริษัทจะไม่ลดตาแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่
ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระทานั้นจะทาให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
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4.4 กรรมการและผู้บริหารทุกระดับของบริษัท จะต้องแสดงความซื่อสัตย์ และเป็นแบบอย่างที่ ดี
ในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยกาหนดให้ฝ่ายกากับกฎระเบียบและ
ข้อบังคับ และฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ
และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดถือนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง
และเสริมสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
4.5 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การ
สรรหาหรื อ การคั ด เลื อ กบุ ค ลากร การเลื่ อ นต าแหน่ ง การฝึ ก อบรม การประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยกาหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทาความเข้าใจกับ
พนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติตาม
นโยบายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4.6 การดาเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ใน
“นโยบายการต่อต้านการตอร์รัปชั่น ” “คู่มือจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ” รวมทั้งระเบียบ
และคู่มื อการปฏิบัติ งานของบริษั ทที่เ กี่ย วข้ อง ตลอดจนแนวทางปฏิ บัติอื่ นใดที่บ ริษั ทจะ
กาหนดขึ้นต่อไป
4.7 บริษัทกาหนดให้บอกกล่าวประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นผ่านสื่อทั้งภายในและ
ภายนอก เช่น Intranet , Website บริษัท และรายงานประจาปี โดยนโยบายดังกล่าวของ
บริษัทเป็นการปฏิบัติภายใต้กฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

5. ข้อแนะนาเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติของตนเองว่าถูกต้องตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นหรือไม่ ขอให้มีการพิจารณาก่อนการปฏิบัติหรือตัดสินใจเรื่องนั้นๆ
ดังนี้
1. เป็นการกระทาที่ถูกกฎหมายหรือกฎระเบียบของทางการและของโรงพยาบาลหรือไม่
2. สังคมยอมรับการกระทานั้นหรือไม่ สามารถเปิดเผยต่อสังคมได้หรือไม่
3. เป็นการกระทาที่ขัดต่อจริยธรรม และอาจจะนาความเสื่อมเสียมาให้กับผู้กระทาหรือผู้อื่น
หรือต่อชื่อเสียงของโรงพยาบาลในขณะนั้นหรือในอนาคตหรือไม่ หากไม่แน่ใจในการ
พิจารณาด้วยตนเอง ให้แจ้งข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของเรื่องนั้นต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา
หรือสอบถามจากฝ่ายบริหารจัดการ เพื่อจะได้ร่วมกันพิจารณาปัจจัยและดาเนินการให้
ถูกต้องต่อไป
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นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรกาหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นัก
ลงทุน สาธารณชน หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มั่นใจได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทมีความถูกต้อง ชัดเจน
สอดคล้องกับกฎหมายและเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
1. การเปิดเผยข้อมูลสาคัญที่ยงั ไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ ให้เปิดเผยอย่างถูกต้อง ระมัดระวัง รอบคอบ
ครบถ้วน และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถอื หุ้น หรือนักลงทุนได้รับข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอ เท่าเทียมกัน และเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่าย
2. การเปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นการคาดการณ์เกีย่ วกับทิศทางการดาเนินธุรกิจ หรือผลประกอบการใน
อนาคตของบริษัท ให้เปิดเผยด้วยความระมัดระวัง และให้อธิบายถึงเงื่อนไขหรือสมมุตฐิ านทีใ่ ช้ประกอบในการ
คาดการณ์นั้น
3. การเปิดเผยข้อมูลสาคัญที่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะแล้ว ให้เปิดเผยอย่างชัดเจน ครบถ้วน ทันเวลา
ข้อมูลสาคัญ หมายถึง ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้
1. รายงานทางการเงิน
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์หรือโครงการลงทุนที่มูลค่ามีนัยสาคัญ
3. ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่าย หรืองดจ่ายเงินปันผล หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัท
4. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาททางกฎหมายที่สาคัญของบริษัท
5. ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ หรือหยุดการให้บริการทีส่ าคัญของบริษัท
6. ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย หรือกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
7. ข้อมูลการคาดการณ์เกี่ยวกับสภาวะ ทิศทางการดาเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการในอนาคต ของ
บริษัท โดยเฉพาะข้อมูลผลกาไรหรือขาดทุน
8. ข้อมูลอืน่ ๆ เกี่ยวกับบริษัท ทีเ่ ห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ หรือมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจในการลงทุน
บุคคลผู้มีสทิ ธิในการเปิดเผยข้อมูลสาคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ
บริษัทกาหนดให้บุคคลต่อไปนี้เท่านั้นเป็นผู้มีสิทธิในการตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลสาคัญต่างๆ ที่ยัง
ไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ
1. ประธาน/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการโรงพยาบาล
3. ผู้จัดการฝ่าย (เฉพาะข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับงานทีร่ ับผิดชอบ)
4. เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท (ในกรณีที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท)
5. บุคคลทีไ่ ด้รับมอบหมายจากบุคคลตาม 1, 2 หรือ 3 (เฉพาะเรื่องทีไ่ ด้รับมอบหมาย)
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นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่คา้ ของบริษัท เพือ่ ให้
มั่นใจว่าบริษัทจะดาเนินการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และสนับสนุนคู่ค้าทีด่ าเนินธุรกิจอย่างมี
จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
1. บริษัทจะดาเนินการจัดหาตามระเบียบและวิธกี ารจัดหาของบริษัททีม่ ีการควบคุมภายในอย่าง
เหมาะสม คานึงถึงความต้องการทั้งในด้านคุณภาพ ราคา จานวน เวลา การให้บริการ การส่งมอบ
การบริการหลังการขาย การรับประกัน และเงื่อนไขอืน่ ๆ โดยไม่ทาธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบคุ คลทีก่ ระทา
ผิดกฎหมาย ทุจริต หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต
2. บริษัทจะดาเนินการคัดเลือกคูค่ ้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม สนับสนุนคู่ค้าทีด่ าเนินธุรกิจอย่าง
มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัตขิ องคู่ค้าของบริษทั
1. เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้จาหน่าย ผู้แทนจาหน่าย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง ซึง่ มีสถาน
ประกอบการทีส่ ามารถตรวจสอบได้
2. มีสถานภาพทางการเงิน และประวัติการดาเนินกิจการที่นา่ เชือ่ ถือ
3. ยอมรับทีจ่ ะปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจบริษัท ( Code of Conduct)
4. เป็นผู้ทมี่ ีผลงานมีคุณภาพ เป็นทีย่ อมรับและผ่านการประเมินจากบริษัท
5. เป็นผูท้ ไี่ ม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัท
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การแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy)
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญในการกากับกากับดูแลกิจการที่ดี ด้วย
ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ยึดมั่นในความ
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุม่ บริษัทฯ ได้กาหนดแนวทางในการปฏิบัตใิ นการแจ้งเบาะแสและ
รับข้อร้องเรียนขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุม่ สามารถแจ้ง
เบาะแสหรือร้องเรียนในกรณีที่เกิดความผิดปกติในการดาเนินธุรกิจ การฝ่าฝืน หรือการกระทาที่ผดิ กฎหมาย ผิด
จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมทีส่ ่อไปทางทุจริต คอร์รัปชั่น โดยผ่านช่องทางพิเศษและกาหนดนโยบายการ
คุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้รายงานหรือผู้ร้องเรียน รวมถึงข้อมูลและเรื่องที่แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับ
เพื่อป้องกันกรณีถูกละเมิดสิทธิ และได้รับความเสียหาย จึงมีแนวทางปฏิบัติดงั นี้
ผู้มีสิทธิ์แจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือร้องเรียน
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทีพ่ บเห็นการกระทาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัท หรือนโยบายต่างๆที่บริษัทกาหนด
ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือข้อร้องเรียน
เพื่อเป็นการกลั่นกรองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานและหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้
กาหนดประเภทของเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือรับข้อร้องเรียน ดังนี้
ประเภทของเรื่องแจ้งเบาะแส
ผู้รับเรื่องแจ้งเบาะแสการ
ช่องทางการแจ้งเบาะแสการ
การกระทาผิดหรือ ร้องเรียน
กระทาผิดหรือรับข้อ
กระทาผิดหรือร้องเรียน
ร้องเรียน
เรื่องการกระทาผิดกฎหมาย
ผู้บังคับบัญชาทีต่ นเองไว้วางใจ (1) ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายบริหาร
ระเบียบบริษัทและจรรยาบรรณของ ในทุกระดับ / หรือ ผู้จัดการฝ่าย ทรัพยากรมนุษย์
พนักงาน
บริหารทรัพยากรมนุษย์
เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตาบล
บางเขน อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
11000
(2) ทางโทรศัพท์ : 02-596-7888
(3) ทางอีเมล์:hr@nonthavej.co.th
เรื่องการกระทาผิดจรรยาบรรณของ ประธานกรรมการบริษัท/หรือ
(1) ทางไปรษณีย์ : ประธาน
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริษัท /หรือประธาน
หรือเลขานุการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ/หรือเลขานุการ
บริษัท
เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตาบล
บางเขน อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
11000
(2) ทางโทรศัพท์ : 02-596-7888
(3) ทางอีเมล์
คู่มือบรรษัทภิบาล ของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)

32

เรื่องการกระทาผิดจรรยาบรรณ
ทางการแพทย์

ผู้อานวยการโรงพยาบาล หรือ
รองผู้อานวยการสายงานแพทย์
และการแพทย์

เรื่องการทุจริต คอร์รัปชั่นหรือความ
ผิดปกติของรายงานทางการเงิน

ประธานกรรมการตรวจสอบ
หรือ / ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล

เรื่องที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือ
ภาพพจน์ของบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท หรือ/
ผู้อานวยการโรงพยาบาล หรือ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ
หรือ / ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล

sb@nonthavej.co.th
(1) ทางไปรษณีย์ : ผู้อานวยการ
โรงพยาบาล
เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตาบล
บางเขน อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
11000
(2) ทางโทรศัพท์ : 02-596-7888
(3) ทางอีเมล์: md@nonthavej.co.th
(1) ทางไปรษณีย์ : ประธาน
กรรมการตรวจสอบ /หรือ ประธาน
กรรมการบรรษัทภิบาล
เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตาบล
บางเขน อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
11000
(2) ทางโทรศัพท์ : 02-596-7888
(3) ทางอีเมล์ : ia@nonthavej.co.th
(1) ทางไปรษณีย์ : ประธานกรรมการ
บริษัท/หรือ ผู้อานวยการโรงพยาบาล
เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตาบล
บางเขน อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
11000
(2) ทางโทรศัพท์ : 02-596-7888
(3) ทางอีเมล์:cg@nonthavej.co.th
เว็บไซด์ : www.nonthavej.co.th

วิธีการร้องเรียน
แจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือร้องเรียนต่อผู้รับข้อร้องเรียนคนใดคนหนึ่งได้โดยตรงผ่านช่องทางที่
กาหนดดังนี้
1. ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อกั ษร
2. ผ่านทางโทรศัพท์ หรือโทรสาร ของผู้รับเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือข้อร้องเรียน
3. ผ่านทาง E-mail Address ของผูร้ ับเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือข้อร้องเรียน
4. ทาเป็นจดหมายถึงผู้รับเรื่องแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามประเภทเรื่อง
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)
432 ถนนงามวงศ์วาน ตาบลบางเขน อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
5. ในกรณีที่ผรู้ อ้ งเรียนเลือกทีจ่ ะไม่เปิดเผยชื่อต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐาน
คู่มือบรรษัทภิบาล ของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)
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ทีช่ ัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทาที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
บริษัท หรือจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น ทัง้ นีก้ ารร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุดและผู้
ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึง่ ช่องทาง และไม่จาเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน แต่หากเปิดเผย
ตนเองจะทาให้บริษัทสามารถแจ้งผลการดาเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้
ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการรายงาน
1. ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ดาเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงหรืออาจมอบหมายให้บุคคล
หรือหน่วยงานที่ไว้วางใจเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
2. ผูร้ ับข้อร้องเรียนนหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเชิญให้พนักงานคนหนึ่งคนใดมาให้ข้อมูล หรือ
ขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
3. หากเรื่องทีถ่ ูกแจ้งถูกพิจารณาแล้วมีความเป็นจริงทีจ่ ะเกิดการทุจริต หรือเกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของบริษัท ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสืบสวนและรายงานต่อ
ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานบรรษัทภิบาล โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้คาแนะนาใน
วิธีการจัดการต่อคณะกรรมการบริษัท ถ้าเรื่องดังกล่าวถูกสงสัยว่าจะเกีย่ วข้องกับการทุจริตทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ผู้บริหารของบริษัท รายงานการสืบสวนดังกล่าวจะต้องส่งตรงให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา
หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความจริงบริษัทจะดาเนินการดังต่อไปนี้
 รวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงทีเ่ กี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน การละเว้น หรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักจรรยาบรรณนั้น โดยผู้ที่ดูแลข้อมูลที่เกีย่ วข้องต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดแก่
ผู้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบการกระทาผิดหรือข้อร้องเรียน
 ประมวลผลและวิเคราะห์ผลข้อมูลเพื่อทาการพิจารณาหาต้นเหตุวา่ มีการกระทาใด
ที่ฝ่าฝืน ละเว้นหรือไม่ปฏิบัติ ตามหลักจรรยาบรรณนั้นหรือไม่ และรายงานการ
ประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล แก่ผู้ที่มีอานาจสั่งการในเรื่องนั้นๆ ต่อไป
 รายงานข้อเท็จจริงแจ้งต่อประธานกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อสรุปรายงาน
ข้อเท็จจริงแจ้งประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริง และ
กาหนดการมาตรการดาเนินการเพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติ ามหลัก
จรรยาบรรณของบริษัท ฯ
 แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตน
4. ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องทีบ่ ริษัทกระทาผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณ
ของบริษัทจะเสนอเรือ่ งพร้อมความเห็น และกาหนดแนวทางในการปฎิบัติที่ถูกต้องต่อผูม้ ีอานาจดาเนินการใน
บริษัทพิจารณาดาเนินการ และในกรณีที่เป็นเรื่องสาคัญ เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์หรือฐานะ
ทางการเงินของบริษัท ขัดแย้งกับนโยบายในการดาเนินธุรกิจของบริษัท หรือเกีย่ วข้องกับผู้บริหารระดับสูง ให้
เสนอเรือ่ งต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเพือ่ พิจารณา และนาเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท รับทราบในที่ประชุมกรรมบริษัทเป็นประจาทุกไตรมาส
5. ในกรณีที่ข้อร้องเรียนให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึง่ จะเสนอวิธกี ารบรรเทาความเสียหายที่
เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย
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6. ในกรณีที่ข้อกล่าวหานั้นไม่เป็นที่น่าสงสัยเพียงพอที่จะเกิดการทุจริต และไม่มคี วามจาเป็นต้อง
สืบสวน ฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องแจ้งไปยังเบาะแสให้ทราบว่าเหตุใด จึงไม่มีการสืบสวน
7. ถ้าเหตุสงสัยว่าทุจริตเรื่องปลีกย่อยไม่สาคัญ และปราศจากความเป็นจริงหรือไม่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของบริษัท หัวหน้าของพนักงานที่แจ้งเรื่องปลีกย่อยนั้นจะเป็นผู้รับรายงานเรื่องดังกล่าวต่อไป

การคุ้มครองปกป้องผู้ที่แจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือข้อร้องเรียน
1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจทาให้เกิดความเสียหาย
กับตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่า
มีการกระทาที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามหากเลือกที่จะเปิดเผยตนเองก็จะทาให้ผู้รับข้อร้องเรียนสามารถดาเนินการได้อย่าง
รวดเร็วยิ่งขึน้
2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บริษัทถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จาเป็น โดยคานึงถึงความปลอดภัย
และความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนีผ้ รู้ ับผิดชอบในทุกขั้นตอน
จะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับรู้ชนั้ ความลับสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทา
ความผิดวินยั
3. กรณีทผี่ ู้ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย
ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษทั กาหนดมาตรการคุม้ ครองทีเ่ หมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกาหนดมาตรการ
คุ้มครองโดยผู้รอ้ งเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องทีม่ ีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดความเสียหายหรือความไม่
ปลอดภัย
4. พนักงานที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นนัน้
อันมีเหตุจงู ใจมาจากการที่บุคคลอืน่ นัน้ ได้ร้องเรียน ได้แจ้งข้อมูล
ร้องเรียนหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับกรทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับหรือจรรยาบรรณ
ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงการทีบ่ ุคคลอืน่ นัน้ ฟ้องร้องดาเนินคดี เป็นพยาน ให้ถ้อยคา หรือให้ความ
ร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐถือเป็นการกระทาความผิดวินัยทีต่ ้องได้รับโทษ ทัง้ นีอ้ าจได้รับโทษ
ตามทีก่ ฎหมายกาหนดไว้หากการกระทาความผิดตามกฎหมาย
5. ผู้ทไี่ ด้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มี
ความเหมาะสม และเป็นธรรม

บทลงโทษ
ผู้ใดกระทาการใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทัง้ มีพฤติกรรมที่กลัน่
แกล้งข่มขู่ลงโทษทางวินัย หรือเลือกปฏิบัติ ด้วยวิธีการอันไม่ชอบเนื่องมาจากการร้องเรียนต่อผู้แจ้งเรือ่ งร้องเรียน
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนกับระเบียบนี้ ถือว่าผู้นั้น กระทาผิดวินัย และต้องรับผิดชอบชดใช้ความ
เสียหายแก่บริษัทหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทาดังกล่าว ตลอดจนรับผิดในทางแพ่งและทางอาญาหรือ
ตามกฎหมายต่อไปด้วย
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นิยามผู้บริหารและกรรมการอิสระของบริษัท
นิยามผู้บริหารในความหมายของบริษัท
คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive director) หมายถึง กรรมการที่มตี าแหน่งเป็น
ผู้บริหาร ซึ่งมีเงินเดือนประจาในบริษัท ทาหน้าที่บริหารจัดการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive director) หมายถึง กรรมการที่เป็น
กรรมการเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้เป็นผู้บริหาร
กรรมการอิสระ (Independent director) หมายถึง กรรมการที่ถอื หุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ไม่ได้
เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ตลอดจนไม่ใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่
กรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee) มีหน้าทีเ่ หมือนกับกรรมการอิสระ เพียงแต่ถือหุ้นไม่
เกินร้อยละ 1.0

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
กรรมการอิ สระของบริ ษัท มีคุณ สมบัติ เป็นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากั บ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์(กลต.) ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจา หรือผู้ที่มีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วน
ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่
เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้ มีอ านาจควบคุ มของบริ ษัท และไม่เ ป็น ผู้ถื อหุ้ นที่ มีนั ย ผู้มี อานาจควบคุ ม หรือ หุ้น ส่ว นของสานั ก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
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ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
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