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ประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพ

การรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล
JCI Accreditation

HA (Hospital Accreditation)
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การรับรองคุณภาพบริการทางการแพทยที่เปนแบบอยางที่ดี

ประกาศนียบัตรรับรองระบบคุณภาพ

Good Practice

HACCP/GHP

การรับรองมาตราฐานหองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุข
ISO 15189 : 2012 แบบ 56-1 One Report 2021
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ทางการแพทย
เทคโนโลยี

Medical Technology

แบบ 56-1 One Report 2021
บริษัท โรงพ

ยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)



หองผาตัด
SMART OPERATING ROOM 

มั่นใจ ผาตัดปลอดภัย เทคโนโลยีทันสมัย ดวยหองผาตัดมาตรฐาน JCI โรงพยาบาลนนทเวช

Surgical Microscope 
เครื่องผาตัดสมองและเสนประสาท

ม่ันใจ ม่ันใจ ม่ันใจ ม่ันใจ
ในเครื่องมือและ
เทคโนโลยีการ

ผาตัด
ในทีมศัลยแพทย ในระบบปองกัน

การติดเชื้อ
ในการดูแลและ

เอาใจใสตลอดเวลา
ในการผาตัด แบบ 56-1 One Report 2021
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Endoscope 4K 
4K Medical Solutions สำหรับการผาตัดสองกลอง Endoscope ใหภาพคมชัด
ชวยใหศัลยแพทยมองเห็นพิกัดของอวัยวะที่ละเอียดซับซอนไดดี

ภาพคมชัด ผาตัดปลอดภัย เทคโนโลยีทันสมัยดวย Endoscope 4K

หองผาตัด
SMART OPERATING ROOM 

ม่ันใจ ม่ันใจ ม่ันใจ ม่ันใจ
ในเครื่องมือและ
เทคโนโลยีการ

ผาตัด
ในทีมศัลยแพทย ในระบบปองกัน

การติดเชื้อ
ในการดูแลและ

เอาใจใสตลอดเวลา
ในการผาตัด
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Heart Lung Machine 

มั่นใจ ผาตัดปลอดภัย เทคโนโลยีทันสมัยดวย Heart Lung Machine

ทำหนาที่แทนปอดและหัวใจขณะผาตัดเครื่องปอดและหัวใจเทียม

หองผาตัด
SMART OPERATING ROOM 

ม่ันใจ ม่ันใจ ม่ันใจ ม่ันใจ
ในเคร่ืองมือและ
เทคโนโลยีการ

ผาตัด
ในทีมศัลยแพทย ในระบบปองกัน

การติดเชื้อ
ในการดูแลและ

เอาใจใสตลอดเวลา
ในการผาตัด
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เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคดวยคล่ืนแมเหล็กไฟฟา
Magnetic Resonance Imaging (MRI)

เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง ที่นำไปสูการคนหาความผิดปกติ
ของอวัยวะตางๆ ในรางกาย
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192 SLICES CT SCAN

เร็วข้ึน    แมนยำมากข้ึน    มีความปลอดภัยสูงข้ึน    ปริมาณรังสีต่ำ

ศูนยเอกซเรยคอมพิวเตอรความเร็วสูง
Hi-Speed CT Scan Center
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ดิจิตอลแมมโมแกรม 3 มิติ
3D Tomosynthesis Mammogram
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3D Dental X-ray 
อกซเรยระบบภาพ 3 มิติ

เอกซเรยระบบภาพ 3 มิติ คือ การถายภาพ
เอกซเรยระบบ 3 มิติ บริเวณฟน ขากรรไกร และกะโหลกศีรษะ
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เครื่องไตเทียม
Hemodialysis Machine
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COVID-19

การบริการใน

สถานการณ
โรคระบาด
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ปดทางเขา-ออก บางจุด 

เช็ดทำความสะอาดในลิฟท
และปุมกดทุก 15 นาที 
ดวยน้ำยาฆาเชื้อคุณภาพสูง

เช็ดทำความสะอาดโซฟา
นั่งพักคอยทุก 30 นาที
ดวยน้ำยาฆาเชื้อคุณภาพสูง 

ทุกทานสวมหนากากอนามัย 

ตรวจคัดกรอง
ผูรับบริการ และบุคคลากร
ครบทุกจุดทางเขา 
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แยกโซนผูปวยมีไข ไอ เจ็บคอ หายใจลำบาก ออกจากผูปวย
ทั่วไป โดยแยกโซนการตรวจออกนอกตัวอาคาร

คลินิก ARI



เพื่อสังคม
กิจกรรม

และคุณภาพชีวิต
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เปนการบรรยายเพ่ือใหความรูแกคุณแมต้ังครรภ และเตรียมความพรอมในการดูแลลูกนอยอยางมีคุณภาพ

โครงการคุณแมคุณภาพ
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โรงพยาบาลนนทเวช รวมสงกำลังใจ ชวงวิกฤตการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19
ภายใตโครงการ “นนทเวช เพื่อสังคม และชุมชน”

นนทเวช เพื่อสังคม และชุมชน
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โครงการ แคใหก็สุขใจ 
บริจาคโลหิตจำนวน 43,650 มิลลิลิตร ใหกับศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย
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โครงการ ซอมแผนปองกัน
เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย
ในโรงพยาบาล สถานประกอบการ และชุมชนใกลเคียงรวมกับหนวยงานสาธารณภัย เทศบาลนนทบุรี
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สารบัญ
Content

หนา

สวนที่ 3 งบการเงิน
สวนที่ 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล 
เอกสารแนบ 
เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร  ผูมีอำนาจควบคุม ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับ
 ผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงใน
 การควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 
เอกสารแนบ 3  รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน
เอกสารแนบ 4  ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน
เอกสารแนบ 5  นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
เอกสารแนบ 6  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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สารจากประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
สรุปผลประกอบการท่ีสำคัญ



สารจากประธานกรรมการ
Message From The Chairman

เรียน ทานผูถือหุน

 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)   มุงมั่นในการบริการ
ทางการแพทยและพยาบาลที่ดีตอผูปวย ควบคูไปกับการพัฒนาศักยภาพ
ของแพทยและบุคลากร  รวมถึงการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิ
ภาพและประสิทธิผล โดยอยูบนพื้นฐานความรับผิดชอบตอสังคมและคำนึง
ถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย  ดำเนินธุรกิจอยางซื่อสัตยโปรงใส
มีจริยธรรม ภายใตหลักธรรมาภิบาล  ดวยเชื่อวาเปนกลไกสำคัญที่จะนำ
พาบริษัทไปสูความสำเร็จและเติบโตอยางยั่งยืน 

 ในปที่ผานมาดวยสถานการณการโรคระบาด COVID-19 บริษัทฯ
มีการกำหนดมาตราการและแนวทางปฏิบัติสำหรับการปองกันและลดการ
แพรกระจายเชื้ออยางเครงครัด  เพื่อความปลอดภัยของผูรับบริการและ
บุคลากรทุกคน และจากสถานการณการโรคระบาด COVID-19  สงผลทำ
ใหในป 2564 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 159.37
ลานบาท รายไดรวม จำนวน 1,806.10 ลานบาท  และคาใชจายรวมจำนวน
1,611.61 ลานบาท บริษัทฯ  ใหความสำคัญกับพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การรักษาพยาบาล และคุณภาพการใหบริการอยางตอเนื่อง  รวมถึงการ
พัฒนาบุคลากรทางการแพทย พัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทยใหทันสมัย
เพื่อชวยใหการรักษา การวินิจฉัยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และเพิ่มขีด
ความสามารถในการใหบริการ เพื่อตอบสนองตอความตองการและความ
พึงพอใจของลูกคา 

 ในปที่ผานมาบริษัทฯ  ไดจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและปลูกฝงให
พนักงานมีคุณธรรมและรูจักการแบงปนโดยจัดใหมีการบริจาคโลหิต  ภายใต
โครงการ "แคใหก็สุขใจ"  เพื่อจัดหาโลหิตใหกับศูนยบริการโลหิตแหงชาติ
สภากาชาดไทย ตลอดปตามเปาหมาย  40,000 มิลลิลิตร  แตดวยความท่ี
พนักงานมีจิตศรัทธาทำใหไดจำนวนโลหิตที่รวมบริจาคถึง  43,650 มิลลิลิตร

 คณะกรรมการบริษัทฯ  ขอขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไววางใจและให
การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ดวยดีตลอดมา บริษัทฯ  ยึดมั่น
งานอยางมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาลและดวยความโปรงใส  ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูถือหุนและนักลงทุน พรอมกันนี้ขอบคุณทีมแพทย  บุคลากร
ทางการแพทยและเจาหนาที่ทุกทาน  ที่ใหความรวมมือมุงมั่นพัฒนาคุณภาพ
การรักษาพยาบาลอยางเต็มกำลังความสามารถ

งานอ
ประโยชนสู
ทางการแพทย
การรักษาพยาบาล

ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย
ประธานกรรมการ



คณะกรรมการบริษัท Board of Directors
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กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง /
กรรมการ
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นพ.ปยะศิลป จันทรภู
ตำแหนง :
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน /
กรรมการ



คณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหนง :
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ดร.ประวิตร  นิลสุวรรณากุล

ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย
ตำแหนง :
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ตำแหนง :
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

รศ.ม.ล.สาวิกา  อุณหนันท



คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และบริหารความเสี่ยง

ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย
ตำแหนง :
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ตำแหนง :
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ดร.กมเลศน  สันติเวชชกุล

นพ.สราวุฒิ  สนธิแกว
ตำแหนง :
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง



คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน

ตำแหนง :
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

นพ.ปยะศิลป จันทรภู
ตำแหนง :
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

รศ.ม.ล.สาวิกา  อุณหนันท

นางพรอมพรรณ  ศิริพัฒน
ตำแหนง :
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
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1. โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 
 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
   

บรษัิท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากดั (มหาชน) เปิดใหบ้รกิารเมื่อวนัท่ี 3 กนัยายน 2524 ด าเนินกิจการ
เป็นโรงพยาบาลเอกชนระดบัตติยะภมูิ (Tertiary Care) ขนาด 208 เตียง ดว้ยทนุจดทะเบียน 160 ลา้น
บาท จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลกัทรพัยเ์มื่อปี 2537 ใหบ้ริการรกัษาพยาบาลดว้ยศูนย์
เฉพาะทางกว่า 20 สาขา พรอ้มทีมบุคลากรทางการแพทยท์ี่มีประสบการณ ์ทนัสมยัดว้ยเครื่องมือและ
อปุกรณก์ารแพทยท์ี่มีประสิทธิภาพ ความพรอ้มของศูนยส์ง่เสริมสขุภาพ (Wellness Center) ดว้ยรถ
เอกซเรยร์ะบบดิจิตอลแบบเคลื่อนที่ ใหบ้ริการตรวจสขุภาพทัง้ในและนอกสถานที่ รถพยาบาลฉุกเฉิน
ตลอด 24 ชั่วโมง  
 

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล ดังนี้ 

 ระบบคณุภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA&HPH : Hospital Accreditation ตัง้แตปี่ 2550 

 ระบบคณุภาพมาตรฐานอาหารส าหรบัผูป่้วย GMP/HACCP ตัง้แตปี่ 2550 และ ในปี2564 
ไดผ้่านการรบัรองระบบคุณภาพมาตรฐาน Codex GHP & HACCP และ มาตรฐาน
คณุภาพ  ISO 19011 : 2018   

 มาตรฐานคณุภาพหอ้งปฏิบตัิการทางการแพทย ์ISO 15189 ตัง้แตปี่ 2550 

 ระบบคณุภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดบัสากล Joint Commission International(JCI) 
ตัง้แตปี่ 2554 

 ระบบคณุภาพโรงพยาบาลที่มีการออกแบบระบบงานเพื่อการดแูลผูป่้วยที่มีคณุภาพ โดย
อาศัยพืน้ฐานทางวิชาการ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดี  ไดร้ับ Good 
Practice of Endometriosis ของการดูแลผู้ป่วยโรคเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่
(Endometriosis) จากสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) ตัง้แต่ปี 
2553 

 มาตรฐานคณุภาพการจดัการดา้นพลงังาน  ISO 50001 : 2011 ตัง้แตปี่ 2556 

 มาตรฐานการรกัษาโดยการฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไตเทยีม จากคณะอนกุรรมการตรวจ
รบัรองมาตรฐานการรกัษาโดยการฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไตเทียม 

 

ผลงานเด่นและความภาคภมิูใจของโรงพยาบาลนนทเวช  

 รางวลัเกียรตยิศโรงพยาบาลคณุภาพ Hospital Quality Award 2009, 2011, 2014 
                (Reward and Recognition for Highest Quality Hospital) โรงพยาบาลไดร้บัรางวลั  
         Platinum  Award ดา้นการรกัษาพยาบาลทางการแพทยแ์ละระบบบรกิารบรษัิท  
    อเมรกินั อินเตอรเ์นชั่นแนล  แอสชวัรร์นั จ ากดั (เอไอเอ)  
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 รางวลัเกียรติยศการบริการ การประสานงาน และการใหบ้ริการตรวจสขุภาพยอดเยี่ยม
(AACP Best Customer Service Award 2008-2009, 2011 , AACP Most Admired 
Award 2013, Allianz Ayudhya Excellent Check Up Award 2013 , Allianz Ayudhya 
Most Admired Award) ในโครงการ “Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 
2015”) , Allianz Ayudhya Most Admired Award, Group A) และ Allianz Ayudhya 
Excellent Check Up Award, Group A) ในโครงการ Allianz Ayudhya Hospital 
Service Awards 2018 จาก บมจ.อลอินัซ ์อยธุยา ประกนัชีวิต 

 รางวลัเกียรติยศโรงพยาบาลดเียี่ยมดา้นมาตรฐานการรกัษาพยาบาลและการบรกิาร Good 
Provider Award 2005-2007 3 ปีซอ้นจากบรษัิทบพูาประกนัสขุภาพ จ ากดั (BUPA) 

 รางวลัยอดเยี่ยมดา้นความรว่มมือระหว่างองคก์ร (The Best of Network Co-Operation 
Award) ในโครงการ Muang Thai Life Assurance MODERN Hospital Award 2015 
จาก บมจ.เมืองไทยประกนัชีวิต  

 รางวัลดีเด่นอันดับที่ 1 โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ดา้นความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้า
ใจความตอ้งการลกูคา้ (The Best of Customer Satisfaction Award) ในโครงการ 
“Muang Thai Life Assurance Hospital Award 2016” 

 เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์ประกาศให้เป็น  
“โรงพยาบาลกลุ่มสีเขียว”( โรงพยาบาลที่คิดราคายาอย่างเป็นธรรมและสนบัสนุนขอ้มูล
เพื่อใหป้ระชาชนไดพ้ิจารณาประกอบการตดัสนิใจใชบ้รกิาร 

             

1.1.1 วิสัยทัศน ์พันธกิจ ค่านิยมองคก์ร  และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษัท ดงันี ้
   วิสัยทัศน(์ Vision ) 

เป็นโรงพยาบาลชัน้น า ท่ีใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลครอบคลมุทกุสาขาอยา่งมืออาชีพดว้ย 
เทคโนโลยีที่ทนัสมยั เป็นท่ีพงึพอใจ และไวว้างใจของผูร้บับรกิาร  

พันธกิจ( Mission ) 
ใหบ้รกิารดา้นการรกัษาพยาบาลอยา่งมีคณุภาพ มีประสทิธิภาพ ดว้ยเทคโนโลยีทาง

การแพทยท์ี่ทนัสมยั โดยบคุลากรทางการแพทยม์ืออาชีพและมีคณุภาพมาตรฐานในระดบั
สากล  
ค่านิยมองคก์ร(Core Values) : “ CARES ” 

    C: Customer Centric         มุ่งเนน้ลกูคา้เป็นศนูยก์ลางในการใหบ้รกิาร 
   A: Accountability&Integrity มุง่เนน้รบัผิดชอบในหนา้ที่และปฏิบตัิตามจรยิธรรม 

   R: Result-oriented           มุง่เนน้บรรลเุปา้หมายในการท างาน 
   E: Excellent Teamwork     มุง่เนน้การท างานเป็นทีมและเคารพใหเ้กียรติผูอ้ื่น 

   S: Safety                         มุง่เนน้การยดึมั่นและปฏิบตัิตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภยั  
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เป้าหมายและกลยทุธก์ารด าเนินธุรกิจ   
บรษัิทฯ มีเปา้หมายขบัเคลือ่นการพฒันาที่ยั่งยืนทัง้องคก์ร โดยมี 6 กลยทุธด์งันี ้
1. ด าเนินธุรกิจดว้ยความโปรง่ใส มคีณุธรรม จรยิธรรม และมคีวามรบัผิดชอบตอ่ผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยี 
2. ด าเนินธุรกิจดว้ยการพฒันาคณุภาพการรกัษาพยาบาลและวิชาการอยา่งตอ่เนื่อง 

โดยเทียบเคียงผลการรกัษากบัมาตรฐานสากล 
3.    ด าเนินธุรกิจดว้ยความจรงิใจ ใสใ่จ ใหใ้จ เขา้ใจ ดว้ยจิตวิญญาณแหง่วิชาชีพ 
4.    ด าเนินธุรกิจโดยใหค้วามส าคญักบัพนกังานซึง่เป็นทรพัยากรอนัทรงคณุคา่ดว้ย 
       การดแูลและสง่เสรมิใหท้ างานอยา่งมคีวามสขุ มีสขุภาพดี มกีารเติบโตในหนา้ที่ 
       อยา่งภาคภมูใิจ 
5.    ด าเนินธุรกิจโดยใชค้ณุธรรม และจิตวิญญาณเพื่อการดแูลผูป่้วย  
6.    ด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบตอ่สงัคมโดยมีการบรหิารทรพัยากรอยา่งมี 
       ประสทิธิภาพ และ มีการจดัการสิง่แวดลอ้มที่ดใีนทกุกระบวนการท างาน 

 

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญ 
 ปี2560 : ไดร้บัการรบัรอง Re-Accreditation JCI 5th Edition Standards  ในเดือนมถินุายน และมี

การพฒันาเทคโนโลยีทางการแพทยแ์ละการตรวจวินิจฉยัในสาขาตา่งๆ เช่น พฒันาศนูย์
เทคโนโลยีผา่ตดัผา่นกลอ้ง อาทเิช่น ศนูยก์ระดกูและขอ้ผา่ตดัซอ่มเอ็นหวัเขา่ผา่นกลอ้ง , ศนูย์
สขุภาพสตร ี ผา่ตดัผา่นกลอ้งทางนรเีวช และศนูยศ์ลัยกรรมเฉพาะทาง ผา่ตดัศลัยกรรมตกแตง่
ผา่นกลอ้ง  เนน้การรกัษาแบบองคร์วม โดยสง่เสรมิใหม้ีการดแูลสขุภาพ  การปอ้งกนัโรค การคดั
กรอง การรกัษาโรคและฟ้ืนฟสูภาพรา่งกายของผูป่้วยใหก้ลบัคนืเป็นปกติ    ในปีที่ผา่นมา 
บรษัิทฯครบรอบ 36 ปี ไดจ้ดัโครงการ “36 ดวงตา คืนชีวา ใหชี้วิต” รว่มกบัจงัหวดันนทบรุ ีโดยให้
การรกัษาผูป่้วยตอ้กระจกดว้ยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ และเทคโนโลยีที่ทนัสมยั รวมถงึการให้
ค าแนะน าแก่ผูป่้วยตัง้แตก่ารผา่ตดัไปจนถงึการติดตามผลผูป่้วย โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยเพื่อถวาย
เป็นพระราชกศุลแดพ่ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช    

 ปี2561 :  บรษัิทฯ ไดข้ยายฐานลกูคา้ไปยงัประเทศในกลุม่อาเซยีน  โดยไดด้  าเนินการตัง้
ส  านกังานในเมืองยา่งกุง้ประเทศพมา่เพื่อใหค้  าปรกึษาและสง่ผูป่้วยมารกัษาที่โรงพยาบาล     
การพฒันาเทคโนโลยีทางการแพทย ์  ในสว่นของการผา่ตดัโรงพยาบาลมุง่เนน้การผา่ตดัผา่น
กลอ้งโดยสาขาที่มุง่เนน้ประกอบดว้ย  สาขาทางนรเีวช กระดกูและขอ้  สมองและระบบประสาท  
และศลัยกรรม  ทัง้นีเ้พื่อใหผู้ป่้วยไดร้บัความสะดวกและรวดเรว็ในการรกัษาพยาบาล  พรอ้มกนั
นีย้งัไดล้งทนุในเครือ่งมือทางการแพทยเ์พื่อชว่ยใหก้ารฟ้ืนฟรูา่งกายเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ
มากขึน้  อาทิเช่น หุน่ยนตฝึ์กเดิน (GAIT ROBOT) และเครือ่งกระตุน้ไฟฟา้ส าหรบัผูป่้วยที่มี
ปัญหา  เป็นตน้ 
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 ในวาระครบรอบ 37 ปีโรงพยาบาลไดร้ว่มบรจิาคเงิน  37  บาทส าหรบัทกุๆยอดคา่
รกัษาพยาบาลตัง้แต ่ 1,000 บาท ขึน้ไป ตลอดเดือนกนัยายน  เพื่อสมทบทนุบ ารุงสภากาชาด

ไทยรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1.33 ลา้นบาท  และไดจ้ดักิจกรรมโครงการ "แคใ่หก็้สขุใจ" (รว่มบรจิาค
โลหิต) ประจ าปี 2561   เพื่อใหเ้ป็นสว่นหนึง่ในการจดัหา และรว่มบรจิาคโลหิตใหก้บัศนูยบ์รกิาร
โลหิตแหง่ชาติ สภากาชาดไทย  จ านวน 49,050 มิลลลิติร 

 ปี2562 :  บริษัทฯผ่านการรบัรอง HA Re-Accreditation เป็นครัง้ที่ 3 เมื่อเดือน ตลุาคม ที่ผ่าน
มา มีการพฒันาและเพิ่มศกัยภาพของแต่ละศูนยก์ารรกัษาโดยการเพิ่มแพทยแ์ละเครื่องมือ
อปุกรณท์างการแพทยเ์พื่อใหท้นัสมยัและช่วยใหก้ารวินิจฉยัและการรกัษามีประสิทธิภาพมาก
ขึน้  เช่นศนูยห์ลอดเลอืดครบวงจร  ศนูยผ์า่ตดัผา่นกลอ้งในสาขาตา่งๆทัง้ทางนรเีวช  ศลัยกรรม 
และระบบประสาท  พรอ้มกบัการขยายฐานลกูคา้อยา่งตอ่เนื่องทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ   

 ในโอกาสครบรอบ  38 ปีของบรษัิท  ไดจ้ดักิจกรรมเพื่อสง่เสรมิและปลกูฝังใหพ้นกังาน
มีคณุธรรมและรูจ้กัการแบง่ปันโดยจดัใหม้ีการบรจิาคโลหิต ภายใตโ้ครงการ "แคใ่หก็้สขุใจ" เพื่อ
จดัหาโลหิตใหก้บัศนูยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ตลอดปีตามเป้าหมาย  38,000 
มิลลิลิตร แต่ดว้ยความที่พนักงานมีจิตศรทัธาท าใหไ้ดจ้ านวนโลหิตที่ร่วมบริจาคถึง  51,750 
มิลลลิติร 

ในรอบปีที่ผา่นมามีกระแสเรือ่งราคายาของโรงพยาบาลเอกชน  ทางกรมการคา้ภายใน
ไดข้อความร่วมมือให้โรงพยาบาลแสดงราคาเพื่อให้ประชาชนไดศ้ึกษาขอ้มูลราคายาและ
สามารถเปรยีบเทียบราคายากบัโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆ  โดยผลสรุปจากการเปรียบเทียบราคา
ยากบัโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆ แสดงใหเ้ห็นว่าโรงพยาบาลมีการคิดราคายาในราคาที่เหมาะสม  
ท าใหโ้รงพยาบาลนนทเวชไดร้บัมอบเกียรติบตัร จากกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ให้
เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม ธรรมภิบาลสูง ราคาและค่าบริการ โปร่งใส เป็นธรรม (Good 
Governance Hospital)   

 ปี2563 : ไดร้บัการรบัรอง Re-Accreditation JCI 6th Edition Standards เป็นครัง้ที่ 4 ในเดือน
พฤศจิกายน 2563 ที่ผา่นมา บรษัิทฯ ไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศเพื่อชว่ยใหก้ระบวนการ
ใหบ้รกิารมคีวามรวดเรว็  มีประสทิธิภาพ  และเพื่อบรหิารความเสีย่งตา่งๆที่อาจเกิดขึน้จากสือ่
ออนไลนแ์ละระบบเครอืขา่ยของโรงพยาบาล  นอกจากนีย้งัไดล้งทนุในเครือ่งมือแพทยเ์พื่อเพิ่ม
ศกัยภาพในการวินิจฉยัและการรกัษาของศนูยก์ารรกัษาตา่งๆที่โรงพยาบาลมีความเช่ียวชาญ
อาทิ ศนูยห์วัใจ  ศนูยก์ระดกูและขอ้ ศนูยส์ขุภาพสตร ี  และศนูยผ์า่ตดัผา่นกลอ้งในสาขาตา่งๆ  
เป็นตน้  นอกจากนีย้งัไดม้ีการพฒันาบคุลากรทางการแพทยท์กุสหสาขาวชิาชีพ ใหม้ีความรู ้
ความสามารถ  เพื่อรองรบัการใหบ้รกิารอยา่งมืออาชีพทีม่ีคณุภาพท่ีดี     

 ในระหวา่งปีที่ผา่นมา  ประเทศไทยประสบปัญหาจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ
โรค  COVID 19 ซึง่ธุรกิจสว่นใหญ่ไดร้บัผลกระทบ  โรงพยาบาลก็ไดร้บัผลกระทบเช่นกนั
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เนื่องจากประชาชนมีความตื่นตระหนก  หวาดกลวัจากสถานการณด์งักลา่ว สิง่ที่โรงพยาบาลได้
ด าเนินการ เพื่อชว่ยใหป้ระชาชนลดความวติก  คือการใหค้วามรู ้ วิธีการปอ้งกนัเพื่อลดความ
เสีย่งที่อาจจะเกิดการติดเชือ้  โดยรณรงคว์ธีิการลา้งมือและการสวมหนา้กากอนามยัทีถ่กูตอ้ง  
รวมทัง้สง่เสรมิและสนบัสนนุใหพ้นกังานบรจิาคโลหิตอยา่งตอ่เนื่อง ภายใตโ้ครงการ "แคใ่หก็้สขุ
ใจ" เพื่อจดัหาโลหิตใหก้บัศนูยบ์รกิารโลหิตแหง่ชาติ สภากาชาดไทย ตลอดปีตามเปา้หมาย  
39,000 มิลลลิติร แตด่ว้ยความที่พนกังานมีจิตศรทัธาท าใหไ้ดจ้ านวนโลหิตที่รว่มบรจิาคถึง 
47,700 มิลลลิติร   

 ปี2564  : ในปีที่ผา่นมายงัคงประสบปัญหาจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคCOVID - 19  
บรษัิทฯ ไดด้  าเนินการจดัตัง้คลนิิกคดักรองโรคติดเชือ้ทางเดินหายใจ (Acute Respiratory 
Infection : ARI   และ Cohort Ward  ส  าหรบัเตรยีมรองรบัผูป่้วยติดเชือ้ไวรสัโคโรนา Covid-19  
และใหค้วามส าคญักบัการตรวจคดักรองผูป่้วยที่มคีวามเสีย่ง และเพิ่มการตรวจคดักรองที่
เขม้ขน้มากยิ่งขึน้ ในการผา่นเขา้-ออกอาคาร ภายในโรงพยาบาล ทัง้นี ้ เพื่อความปลอดภยัของ
ทัง้ผูป่้วย ญาติผูป่้วย และบคุลากรของโรงพยาบาล มีการซกัซอ้มแผนปฏิบตัิการตามแนวทาง
ปฏิบตัิการดแูลรกัษาผูป่้วยติดเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ที่มีอาการรุนแรงในหอ้งฉกุเฉิน  เพื่อ
เตรยีมความพรอ้มบคุลากรและหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หากเกิดเหตกุารณพ์บผูป่้วยติดเชือ้ไวรสัโค
โรนา (COVID-19) ในโรงพยาบาล พรอ้มทัง้ไดป้ระชาสมัพนัธเ์พื่อขอความรว่มมือผูร้บับรกิาร 
ญาติ งดเยีย่มผูป่้วยที่นอนพกัรกัษาตวัอยูท่ี่โรงพยาบาล เพื่อเป็นการลดความเสีย่งและลดการ
แพรก่ระจายเชือ้ไวร้สัโคโรนา (COVID-19) โดยแนะน าใหญ้าติผูป่้วยสามารถเยี่ยมผา่นทาง
โทรศพัท ์ วิดีโอคอล แทนการมาโรงพยาบาลในชว่งเวลาดงักลา่ว รวมถึงไดท้ าประกนัภยัไวรสัโค
โรนา (COVID-19) ใหก้บัคณะผูบ้รหิาร แพทย ์พยาบาล และบคุลากร ทกุคนเพื่อสรา้งความอุน่ใจ 
และมั่นใจในการปฏิบตัิหนา้ที ่ พรอ้มทัง้มอบอปุกรณป์อ้งกนัอยา่งเพียงพอแก่บคุลากรของ
โรงพยาบาล รวมถึงการใหค้วามรู ้   วิธีการปอ้งกนัเพื่อลดความเสีย่งที่อาจจะเกิดการติดเชือ้      
โดยรณรงคว์ธีิการลา้งมือและการสวมหนา้กากอนามยัทีถ่กูตอ้ง    และมีการติดตัง้แอลกอฮอล ์
ส าหรบัทกุจดุ เพื่อสรา้งสขุอนามยัที่ดี    ควบคมุและปอ้งกนัการแพรเ่ชือ้ไวรสัโคโรนา  -19 

(COVID-19) 

 บรษัิทฯ ไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศเพื่อชว่ยใหก้ระบวนการใหบ้รกิารมีความรวดเรว็ มี
ประสทิธิภาพ และเพื่อบรหิารความเสีย่งตา่งๆที่อาจเกิดขึน้จากสือ่ออนไลนแ์ละระบบเครอืขา่ย
ของโรงพยาบาล  นอกจากนีย้งัไดล้งทนุในเครือ่งมือแพทยเ์พื่อเพิ่มศกัยภาพในการวินจิฉยัและ
การรกัษาของศนูยก์ารรกัษาตา่งๆที่โรงพยาบาลมีความเช่ียวชาญ รวมถึงการปรบัปรุงหอ้ง ICU 

หอ้งผา่ตดั เป็นแบบ Negative Pressure Room  และปรบัปรุงระบบปรบัอากาศควบคมุความชืน้
หอ้งตรวจวเิคราะห(์LAB)  เพื่อความปลอดภยัของผูร้บับรกิารและเจา้หนา้ที่   นอกจากนีย้งัไดม้ี
การพฒันาบคุลากรทางการแพทยท์กุสหสาขาวิชาชีพ ใหม้ีความรู ้ ความสามารถ  เพื่อรองรบั
การใหบ้รกิารอยา่งมืออาชีพท่ีมีคณุภาพท่ีดี     
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 รวมทัง้สง่เสรมิและสนบัสนนุใหพ้นกังานบรจิาคโลหิตอยา่งตอ่เนื่อง ภายใตโ้ครงการ 
"แคใ่หก็้สขุใจ" เพื่อจดัหาโลหิตใหก้บัศนูยบ์รกิารโลหิตแหง่ชาติ สภากาชาดไทย ตลอดปีตาม
เปา้หมาย  40,000 มิลลลิติร แตด่ว้ยความที่พนกังานมจิีตศรทัธาท าใหไ้ดจ้ านวนโลหิตที่รว่ม
บรจิาคถงึ 43,650 มิลลลิติร   

 

 1.1.3 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 

      ชื่อบริษัท    บรษัิท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากดั (มหาชน) 
ชื่อสถานทีท่ าการ    โรงพยาบาลนนทเวช 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ  ด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ใหบ้รกิารการรกัษาพยาบาลทัง้ 
     ผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน  ตลอด 24 ชั่วโมง 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ 432 ถนนงามวงศว์าน ต าบลบางเขน อ าเภอเมืองนนทบรุี จงัหวดั

นนทบรุ ี
ที่ตั้งสาขา     530 ถนนรตันาธิเบศร ์ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบรุี  

                      จงัหวดันนทบรุ ี
เลขทะเบียนบริษัท    0107536001087 
Home Page     www.nonthavej.co.th 
E-Mail      nonthavej@nonthavej.co.th 
โทรศัพท ์     0-2596-7888 (อตัโนมตัิ 200 หมายเลข) 
โทรสาร      0-2589-8753 
 
จ านวนและชนิดของหุ้นที่จ าหน่าย  หุน้สามญัจ านวน 160 ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ละ  1  บาท 
    และเรยีกช าระแลว้เต็มมลูคา่ 
 
จ านวนและชนิดของหุ้นที่จ าหน่ายได้แลว้ทั้งหมดของนิติบุคคลที่บริษัทถอืหุน้ ตั้งแต ่
ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายได้แลว้ทัง้หมดของนิตบุิคคลน้ัน   

- ไมม่ี – 
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1.2  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บรษัิท  โรงพยาบาลนนทเวช  จ ากดั  (มหาชน)  ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชนแหง่แรกของ

จงัหวดันนทบรุ ีไดเ้ปิดด าเนินการเมื่อ วนัท่ี  3  กนัยายน  2524  โดยมีส  านกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี ่ เลขที่  432
ถนนงามวงศว์าน  ต าบลบางเขน  อ าเภอเมืองนนทบรุ ี  จงัหวดันนทบรุ ี  11000  โทรศพัท ์  0-2596-7888   
โทรสาร 0-2589-8753 www.nonthavej.co.th เป็นโรงพยาบาลระดบัตติยะภมูิ ตัง้อยูบ่นเนือ้ที่ 4 ไร ่3 งาน 
80 ตารางวา  ใหบ้รกิารดา้นการรกัษาพยาบาล โดยเปิดบรกิารรกัษาพยาบาลทัง้ผูป่้วยใน (In Patient) 
และ ผูป่้วยนอก (Out Patient) ตลอดถึงผูป่้วยฉกุเฉิน พรอ้มดว้ยบรกิารรถพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง  
นอกจากนีย้งัใหบ้รกิารตรวจสขุภาพทัง้ในและนอกสถานท่ี โดยทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะในทกุสาขา
และทีมงานท่ีมีความช านาญ พรอ้มเครือ่งมือและอปุกรณก์ารรกัษาพยาบาลที่ทนัสมยัมีประสทิธิภาพสงู 
ปัจจบุนัมเีตียงส าหรบัผูป่้วยใน 188   เตียง (จดทะเบียน  208  เตียง)  หอ้งตรวจผูป่้วยนอก 90 หอ้ง 
สามารถใหบ้รกิารผูป่้วยนอกไดป้ระมาณ 2,200 รายตอ่วนั  ไดข้ยายเวลาใหบ้รกิารคลนิิกผูป่้วยนอก  
จนถึงเวลา  24.00 น. 

 
  1.2.1 โครงสร้างรายได้ 
  1.2.1.1 โครงสร้างรายได้จ าแนกตามประเภทผู้ป่วย   
                           (หนว่ย : ลา้นบาท ) 

ประเภทผู้ป่วย ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
 มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 
ผูป่้วยนอก 1,020.31 57.34 1,109.04 59.01 1,259.67 55.83 
ผูป่้วยใน 765.58 42.66 767.25 40.89 996.69 44.17 
รวม 1,785.89 100.00 1,876.29 100.00 2,256.36 100.00 
การใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลเพิ่ม(ลด) -90.40 -4.82 -380.07 -16.84 58.83 2.68 
             
  1.2.1.2 โครงสร้างรายได้จ าแนกตามประเภทการให้บริการ  
               (หนว่ย : ลา้นบาท) 
ประเภทการให้บรกิาร ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
 รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

คา่ยาและเวชภณัฑ ์ 503.30 28.18 546.30 29.11 659.03 29.21 

คา่ธรรมเนียมแพทย ์ 446.73 25.01 460.04 24.52 513.52 22.76 
คา่หอ้งและบรกิาร  187.97 10.53 206.33 11.00 267.99 11.88 
คา่เครือ่งมือและอปุกรณแ์พทย ์ 247.52 13.86 233.24 12.43 263.14 11.66 
คา่ตรวจวินิจฉยั  324.51 18.17 328.37 17.50 387.63 17.18 
อื่น ๆ  75.86 4.25 102.01 5.44 165.06 7.32 
รวมทั้งสิน้  1,785.89 100.00 1,876.29 100.00 2,256.36 100.00 

 

http://www.nonthavej.co.th/
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 1.2.2 ขอ้มูลเกี่ยวกับผลติภณัฑ ์
    (1) ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบรกิาร       
                   โรงพยาบาลนนทเวช เป็นโรงพยาบาลระดบัตติยะภมูิ ขนาด 208 เตียง ใหบ้รกิารรกัษา 
พยาบาล แบบสหสาขาวิชาชีพ ครบทกุสาขา  โดยคณะแพทยแ์ละบคุลากรทางการแพทยท์ี่เช่ียวชาญ  และ
มากดว้ยประสบการณ ์  พรอ้มทัง้อปุกรณท์างการแพทยท์ี่ทนัสมยัครบวงจร   เปิดใหบ้รกิารทัง้ผูป่้วยนอกผูป่้วย
ในตลอด  24 ชั่วโมง   โดยมีการจดัตัง้ศนูยก์ารแพทยเ์ฉพาะทางและคลนิิกรกัษาโรคเฉพาะทางระบบ ดว้ยแพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะโรค   และบรกิารหลกัตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

(1.1) ผูป่้วยนอก มีหอ้งตรวจ จ านวน 90 หอ้ง ประกอบดว้ย ศนูยก์ารแพทยเ์ฉพาะทาง จ านวน    
24  ศนูย ์แผนกเฉพาะทาง 5 แผนก  ดงันี ้

24 ศูนยก์ารแพทย ์และ 5 แผนกเฉพาะทาง 
 ศนูยเ์ทคโนโลยีผ่าตดัแผลเล็ก (MIS)  ศนูยก์ระดกูและขอ้ 

 ศนูยน์รเีวช  ศนูยเ์ด็กและวยัรุน่ 

 ศนูยม์ะเรง็  ศนูยส์รา้งเสรมิสขุภาพ 

 ศนูยร์กัษเ์ตา้นม  ศนูยห์วัใจ 

 ศนูยผ์่าตดัผ่านกลอ้งทางนรเีวชและมะเรง็ทางนรเีวช  ศนูยเ์บาหวาน 

 ศนูยร์กัษามะเรง็ทางนรเีวช  ศนูยส์มองและระบบประสาท 

 ศนูยผิ์วพรรณและศลัยกรรมความงาม  ศนูยร์งัสีและภาพเพ่ือการวินิจฉัย 

 ศนูยโ์รคระบบทางเดินปัสสาวะ  แผนกตา ห ูคอ จมกู 

 ศนูยร์ะบบทางเดินหายใจ  ศนูยโ์รคระบบทางเดินอาหารและตบั 

 ศนูยฉ์กุเฉินหลอดเลือดสมองและหวัใจ  ศนูยศ์ลัยกรรมเฉพาะทาง 

 ศนูยท์นัตกรรมปลอดเชือ้  แผนกอายรุกรรม 

 ศนูยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟ ูและกายภาพบ าบดั  แผนกโรคไต 

 ศนูยโ์รคผิดปกติการหลบั  แผนกสขุภาพใจ 

 ศนูยฉ์กุเฉิน  แผนกควบคมุน า้หนกั 

 ศนูยค์รรภค์ณุภาพ  

(1.2) ผูป่้วยใน ประกอบดว้ยหอ้งพกัประเภทตา่งๆ ดงันี ้
 หอ้งคลอด   หอ้งทารกแรกเกิด  

 หอ้งเดี่ยว   หอ้งคู ่ 

 หอ้ง Deluxe   หอ้ง VIP  

(1.3)   บรกิารสนบัสนนุตา่งๆ ดงันี ้ 
 แผนก ไอซีย ูและซีซีย ู  แผนกหอ้งผ่าตดั  

 แผนกไตเทียม   แผนกหอ้งปฏิบตัิการทางการแพทย ์ 

 แผนกโภชนาการ/โภชนบ าบดั   นนทเวชสหคลินิก  

 บรกิารตรวจสขุภาพนอกสถานที่   บรกิารรถพยาบาล รบั – สง่ ผูป่้วยตลอด 24ชม.  
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  (2) การตลาดและการแข่งขนั     
(2.1) นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลิตภณัฑห์รือบรกิาร  

                 (2.1.1) กลยุทธท์างการตลาด 
            (1) นโยบายการตลาด   

เน้นการตลาดเชิงรุกไปพร้อมๆกับการสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ทั้งในประเทศและ
ตา่งประเทศ  ทัง้กลุม่ลกูคา้ทั่วไปและลกูคา้ที่เป็นบริษัทฯ  การรกัษาลกูคา้เก่าโดยการบริหารความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 
(CRM) เฉพาะกลุม่และรายบคุคลเพิ่มมากขึน้ โดยผา่นการจดักิจกรรมอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อสง่เสริมการตลาดทัง้ภายใน
และภายนอก ตลอดจนการผลิตสื่อสิ่งพิมพต์่างๆ เพื่อเป็นการสื่อสารและใหข้อ้มลูรวมทัง้การใชส้ื่อดิจิตอล(Digital) 
นอกจากนี ้ โรงพยาบาลยงัใหค้วามส าคญักบัการสง่เสริมสขุภาพแบบองคร์วม ( Holistic Health Promotion ) เป็น
การช่วยสง่เสรมิใหผู้ป่้วยไดม้ีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ ทัง้นีบ้รษัิทมีการพฒันาคณุภาพการบริการทัง้ดา้นเทคโนโลยี และ
การรกัษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องใหเ้ทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชนชัน้น า ในการเขา้สู่มาตรฐานการใหบ้ริการระดบั
สากล เพื่อขยายตลาดใหค้รอบคลมุทัง้ตลาดในประเทศและตา่งประเทศ  

        โรงพยาบาลฯ ไดข้ยายการบรกิารอยา่งตอ่เนื่อง ใหท้นัตอ่ความตอ้งการและ ตอบสนองตอ่วิถีชีวิตที ่
เปลีย่นไป ซึง่ขยายจากพืน้ท่ีอตุสาหกรรมเป็นพืน้ท่ีอยู่ อาศยั การจราจรท่ีหนาแนน่ขึน้ท าใหก้ารเดินทางตอ้งใชเ้วลา
มากกวา่เดมิ  การใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลส าหรบัการเจ็บป่วยโดยแพทยเ์ฉพาะทาง จากเวลา 7.00-20.00 น. ได้
ขยายเวลาตรวจแผนกผูป่้วยนอกไปถึง 24.00 น. และมีแพทยก์มุารเวช 24ชั่วโมง นอกจากนัน้โรงพยาบาล ไดข้ยาย
พืน้ท่ีดา้นขา้งเป็นท่ีจอดรถเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูม้ารบับรกิาร บรกิารในแผนกผูป่้วยนอกเพื่อรองรบักบั
ผูร้บับรกิาร  และเพื่อใหผู้ป่้วย ผูม้ารบับรกิาร แพทยแ์ละบคุลากร มีความปลอดภยัจากการแพรร่ะบาดของ COVID-
19 ในโรงพยาบาล และลดผลกระทบกบัการด าเนินกิจการขององคก์ร ใหอ้งคก์รสามารถด าเนนิการไดส้อดคลอ้ง 
และทนัตอ่สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค โรงพยาบาลจึงไดด้  าเนินการ ดงันี ้

- ก าหนดนโยบาย “ผูป่้วย ผูม้ารบับรกิาร แพทยแ์ละบคุลากร ปลอดภยั ปอ้งกนัการติดเชือ้

จากการแพรร่ะบาด COVID-19 ในโรงพยาบาล ใหด้ีที่สดุ” 

- แตง่ตัง้คณะท างาน และสนบัสนนุงบประมาณในการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของ COVID-

19 วางระบบการปอ้งกนั การควบคมุ การคดักรอง การรกัษาผูร้บับรกิาร ประกอบดว้ยการ

เตรยีมความพรอ้มส าหรบัภยัพิบตัิฉกุเฉินดา้นสาธารณสขุ COVID-19, พฒันาระบบการ

ดแูลผูป่้วยกลุม่โรค COVID-19, พฒันาระบบการสือ่สารสารสนเทศ , พฒันาความรว่มมือ

ในการแกไ้ขปัญหา และสง่เสรมิการจดัการความรูแ้ก่ผูร้บับรกิารและบคุลากร 

- สนบัสนนุ ใหค้วามช่วยเหลอื ชมุชนและสงัคม โดยรว่มกบั สสจ.นนทบรุ ีจดัทีมใหบ้รกิารฉีด

วคัซีนภาคประชาชนที่โรงพยาบาลนนทเวช และจดัทีมเขา้รว่มใหบ้รกิารฉีดวคัซีนภาค

ประชาชนทีเ่ดอะมอลลง์ามวงศว์าน รวมถงึใหบ้รกิารส าหรบั Case แพว้คัซีนจากการฉีด

วคัซีน 
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(2) นโยบายดา้นพฒันาคณุภาพการรกัษา  
ยดึถือจดุประสงคเ์พื่อพฒันาศนูยก์ารแพทยเ์ฉพาะทาง   ( Excellent Center)   เนน้การสรรหาและ

พฒันาบคุลากรผูเ้ช่ียวชาญการรกัษาเฉพาะทางในแต่ละสาขา  น าเทคโนโลยีทางการแพทยท์ี่ทนัสมยัมี
ประสทิธิภาพสงูมาใหบ้รกิาร โดยทีมบคุลากรทางการแพทยท์ี่มคีวามรูค้วามสามารถ และประสบการณ ์ 

 ดว้ยสถานการณโ์รคระบาดเชือ้ไวรสั COVID-19   ทางโรงพยาบาลไดพ้ฒันาคณุภาพการรกัษา  

พยาบาล  และพฒันาระบบบรกิารทางคลนิิกทัง้ผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน  ดงันี ้

- จดัระบบการคดักรองผูป่้วยทีต่อ้งสงสยัติดเชือ้ หรอืสมัผสัเชือ้ไวรสั COVID-19 ตามขอ้ก าหนด PUI 

ของกระทรวงสาธารณสขุ เพื่อเขา้รบัการตรวจประเมินและรกัษาที่คลนิิกติดเชือ้ทางเดินหายใจ 

(Acute Respiratory tract infection: ARI Clinic ) 

- จดัตัง้คลนิิก ARI (Acute Respiratory tract infection: ARI Clinic ) เพิ่มในการใหบ้รกิาร เป็นอาคาร

ตรวจแยกตา่งหากจากอาคารหลกั  มีหอ้งตรวจทั่วไป จ านวน 2 หอ้ง  มีระบบอากาศที่เปิดโลง่ (Open 

air) และหอ้งตรวจแบบความดนัลบจ านวน 1 หอ้ง (Negative pressure room) ซึง่อยูใ่นอาคารสว่นท่ี

ติดกบัทางเขา้หอ้งฉกุเฉิน   โดยมเีสน้ทางเขา้ถงึไมป่ะปนกบัผูม้ารบับรกิารอื่น  

- จดัระบบบรกิารแยกสว่น โดยแยกการลงทะเบียน, การตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการ, การตรวจทางรงัสี

วินิจฉยั, การจ่ายเงิน และการจา่ยยาโดยเภสชักร ออกจากการบรกิารผูป่้วยอื่น  และเจา้หนา้ที่

ผูป้ฏิบตัิงานจะแยกสว่นการท างาน และสวมใสอ่ปุกรณป์อ้งกนัตนเอง (PPE) ตามขอ้ก าหนดใน

ระเบียบวิธีปฏิบตักิารดแูลผูป่้วยติดเชือ้ COVID-19 หากผูป่้วยมีอาการหนกัจะไดร้บัการตรวจรกัษาที่

หอ้งตรวจแบบความดนัลบ (Negative pressure room)    

-  มีการเตรยีมอปุกรณแ์ละระเบียบวิธีปฏิบตัิ  ในกรณีที่ผูป่้วยมีอาการหนกัตอ้งการการกูฟ้ื้นคืนชีพ 

(CPR) หรอืตอ้งการการใสท่อ่ช่วยหายใจ โดยมีชดุ PAPR (Powered Air Purifying respirator) 

ส  าหรบับคุคลากรและแคปซูลความดนัลบ(Negative pressure capsule) ส าหรบัเคลือ่นยา้ยผูป่้วย

อาการหนกั  

- จดัท าเสน้ทางและระเบียบวิธีปฏิบตัิเฉพาะส าหรบัการเคลือ่นยา้ยผูป่้วยติดเชือ้ไวรสั  COVID-19 เขา้

รบัการรกัษาเป็นผูป่้วยใน (Admit ) โดยไมป่ะปนกบัผูม้ารบับรกิารอื่น  ตลอดจนมีการท าความ

สะอาดบรเิวณพืน้ท่ีใหบ้รกิาร และตามเสน้ทางการเคลือ่นยา้ยผูป่้วยตามมาตราฐาน  

- พฒันาขีดความสามารถทางหอ้งปฏิบตัิการ LAB  ใหส้ามารถตรวจ  PCR   เพื่อการวินิจฉยัการติด

เชือ้ไวรสั COVID-19  ไดเ้องรว่มกบัการสง่ตรวจภายนอก 

 
    (3) นโยบายพฒันาคณุภาพการใหบ้รกิาร 

    มุง่เนน้การพฒันาคณุภาพ และปรบัปรุงกระบวนการใหบ้รกิารผูป่้วย  สนบัสนนุการใหบ้รกิารตาม
มาตรฐานสากลอยา่งตอ่เนื่อง   โดยการสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้สงูสดุดว้ยบรกิารท่ีสะดวกและรวดเรว็ โดย
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมยัเขา้มาช่วยเสรมิการใหบ้รกิาร 
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   บรษัิทฯ มีการพฒันากระบวนการบรกิารเพื่อรองรบับรกิารผูป่้วยติดเชือ้ไวรสัCOVID-19 ดงันี ้
- จดัระบบหอผูป่้วยในทั่วไปเฉพาะเพื่อรองรบัผูป่้วยติดเชือ้ไวรสั COVID-19 หรอืผูป่้วย PUI โดย

เป็นCohort ward  Ward 14 ซึง่มีขีดความสามารถรบัผูป่้วยได ้20 เตียง และมีหอ้งที่เขา้เกณฑ ์

PUI  จ านวน 2 หอ้งระหวา่งรอผลตรวจ มีหอ้งเดี่ยวแบบความดนัลบจ านวน 2 หอ้ง (Negative 

pressure room) เพื่อรบัผูป่้วยที่มีอาการหนกัที่ตอ้งการเครือ่งชว่ยหายใจและตอ้งการการดแูล

แบบ Intensive care 

- จดัเจา้หนา้ที่ประจ าWard และเจา้หนา้ที่แผนก ICU แยกตา่งหากไมป่ะปน และไมไ่ปใหบ้รกิารท่ี

แผนกอื่น และสามารถใหบ้รกิารลา้งไตไดท้ี่วอรด์จ านวน 1 จดุ  เพื่อใหก้ารดแูลผูป่้วยที่มีอาการ

หนกัที่ตอ้งการเครือ่งชว่ยหายใจและตอ้งการการดแูลแบบ Intensive care (ICU)  

- ปรบัปรุงหอ้งความดนัลบ Negative pressure room เพิ่มที่หอผูป่้วยหนกั (ICU) จ านวน 1 หอ้ง  

แยกสว่นจากสว่นอื่นของหอผูป่้วยหนกั (ICU) ในกรณีที่หอ้งความดนัลบท่ี ICU เต็ม จะพิจารณา

ใหใ้ชห้อ้งผูป่้วยแบบความดนัลบจ านวน 2 หอ้ง ที่ Cohort ward ที่ Ward 14 โดยจดัพยาบาล

ผูเ้ช่ียวชาญซึง่เป็นพยาบาลประจ า ICU ขึน้มาดแูล  

- คณะกรรมการปอ้งกนัควบคมุการติดเชือ้ (ICC)  ไดด้  าเนินการจดัท าแนวทางปฏิบตัิส  าหรบัการ

ท าความสะอาดหอ้งผูป่้วยการปอ้งกนั และควบคมุการติดเชือ้  เพื่อใหผู้ป่้วย/ ผูร้บับรกิาร / ผูม้า

ติดตอ่ และพนกังานบคุลากรทกุระดบัในโรงพยาบาล เกิดความปลอดภยัจากการแพรก่ระจาย

เชือ้ของโรค COVID-19  ตามมาตรฐานท่ีกระทรวงสาธารณสขุก าหนด 
 

                    (2.1.2) การจัดจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
ดว้ยประสบการณก์วา่ 40 ปีท าใหโ้รงพยาบาลมคีวามเช่ือมั่นในกลุม่พนัธมติรธุรกิจกวา่ 1,000 แหง่ โดย

ไดร้บัการยอมรบัจากบรษัิทตา่ง  ๆ เชน่ บรษัิทประกนัชัน้น า รวมทัง้บรษัิทคูส่ญัญาลกูคา้ชัน้น าระดบัประเทศและ
ตา่งประเทศที่ด  าเนินงานในประเทศไทย จากอตุสาหกรรมตา่งๆ เชน่ อตุสาหกรรมพลงังาน อตุสาหกรรมอเิลคทรอนคิส ์
อตุสาหกรรมยานยนต ์อตุสาหกรรมการบนิ และอตุสาหกรรมเครือ่งดืม่ เป็นตน้   

โรงพยาบาลไดเ้พิ่มช่องทางการจดัจ าหนา่ยอยา่งตอ่เนื่อง รวมทัง้เพิ่มขีดความสามารถในการยอมรบั
กลุม่ลกูคา้ใหห้ลากหลายมากขึน้  

โรงพยาบาลมีสัดสว่นของการให้บริการ  ดังนี ้
  สัดส่วนการให้บริการแก่ลกูค้าแต่ละประเภท 

           (หน่วย : ล้านบาท) 
 ปี 2564 % ปี 2563 % ปี 2562 % 

รายไดจ้ากบรษัิทท่ีท าสญัญากบัทาง
โรงพยาบาล 693.27 38.82 764.21 40.73 908.68 40.27 
รายไดจ้ากลกูคา้ทั่วไป 1,092.62 61.18 1,112.08 59.27 1,347.68 59.73 
รายได้รวม 1,785.89 100.00 1,876.29 100.00 2,256.36 100.00 
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                      (2.1.3) ลักษณะลูกค้า จ าแนกเป็น   2   ประเภท ดงันี ้
 

1.ลกูคา้ทั่วไป 
 

คือ กลุม่ลกูคา้ที่เขา้มารบับรกิารรกัษาพยาบาล หรอื
ตรวจสขุภาพโดยรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายดว้ยตนเองทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

2.ลกูคา้ที่มีสญัญาใหบ้รกิาร 
2.1 ลกูคา้บรษัิทคูส่ญัญา 
 

 
คือ กลุม่ลกูคา้ที่มีสญัญาตรวจสขุภาพพนกังานหรอื
สญัญารกัษาพยาบาลกบัโรงพยาบาล   

2.2  ลกูคา้บรษัิทประกนั คือ กลุม่ลกูคา้ซึง่ท าสญัญาในรูปแบบประกนัสขุภาพ
หรอืประกนัชีวิต  กบับรษัิทประกนัชีวิตโดยคา่ใชจ้่าย
บรษัิทประกนัฯ จะเป็นผูร้บัผิดชอบใหต้ามเง่ือนไขแหง่
สญัญาซึง่ผูเ้อาประกนัไดท้ าไวก้บับรษัิทประกนั 

 

(2.2) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

        (2.2.1) โครงสร้างอุตสาหกรรมธุรกิจการแพทย ์
ปัจจบุนัประชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ ใหค้วามส าคญักบัการดแูลรกัษาสขุภาพและการสรา้ง

คณุภาพชีวิตที่ดี  ใหค้วามส าคญัในเชิงปอ้งกนัดแูลรกัษาสขุภาพเพิ่มขึน้ นอกจากการรกัษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย 
สง่ผลใหม้ีผูใ้ชบ้รกิารโรงพยาบาลเพิ่มสงูขึน้ 

 
        (2.2.2) สถานภาพในการแข่งขัน 

 ธุรกิจโรงพยาบาลมกีารแขง่ขนัสงู ประสบการณใ์นการใหบ้รกิารมีผลกบัความนา่เช่ือถือของ
โรงพยาบาล ในปัจจบุนัการใหบ้รกิารของโรงพยาบาลรฐัมีการพฒันาบรกิารเทยีบเทา่กบับรกิารของโรงพยาบาล 
เอกชน ท าใหโ้รงพยาบาลตอ้งเผชิญกบัคูแ่ขง่ทัง้โรงพยาบาลภาครฐัและโรงพยาบาลเอกชน  

โรงพยาบาลนทเวชมีแนวทางในการบรหิารจดัการเพื่อเสรมิสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบและรองรบัสภาวะการ 
แขง่ขนัสงูของอตุสาหกรรมและความตอ้งการท่ีเปลีย่นแปลงของลกูคา้ดงันี ้

  (1) มุง่สง่เสรมิการเป็นโรงพยาบาลครอบครวัชัน้น าทัง้ดา้นภาพลกัษณ ์และบรกิาร เนื่องจาก 
บรษัิทเปิดใหบ้รกิารมากวา่ 40 ปี เป็นที่รูจ้กักลุม่ลกูคา้ มฐีานลกูคา้ครอบคลมุทกุช่วงอาย ุ   

  (2) มุง่พฒันาการรกัษาในโรคที่มลีกัษณะเฉพาะทางและซบัซอ้นมากยิง่ขึน้ และตอ่ยอดการ
รบัรองคณุภาพรายโรค ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เช่น มาตรฐาน Joint Commission International 
Accreditation (USA) และ Hospital Accreditation (HA) รายโรค รวมทัง้น าเทคโนโลยีทางการรกัษาพยาบาลที่
ทนัสมยัมาเพื่อเพิ่มศกัยภาพการรกัษาพยาบาล 
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        (3) มุง่พฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เนือ่ง โดยการรกัษาระดบัคณุภาพมาตรฐานสากล (JCI ) และ 
มาตรฐานคณุภาพระดบัประเทศ (HA)  รวมทัง้มาตรฐานคณุภาพหอ้งปฏิบตัิการ (ISO 15189 :2012)  

มาตรฐานระบบคณุภาพอาหารส าหรบัผูป่้วย GMP/HACCP, GHP/HACCP และมาตรฐานคณุภาพบรกิารทาง
การแพทยท์ี่เป็นแบบอยา่งที่ดี (Good Practice) 
  (4) ขยายพืน้ท่ีการใหบ้รกิารเนื่องจากท าเลที่ตัง้ของบรษัิท ตัง้อยูบ่นถนนงามวงศว์าน ซึง่เป็น 
ศนูยก์ลางของชมุชน มีอตัราการเติบโตของชมุชนและที่อยูอ่าศยัในพืน้ท่ีใกลส้งู ติดหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ ใกล้
กบัสถานท่ีราชการ  รฐัวิสาหกิจขนาดใหญ่   

           (5) มีการบริหารความเสีย่งดา้นทรพัยากรบคุคล ท าใหส้ามารถวางแผนทรพัยากรเพื่อรองรบัการ 
เติบโต และการโยกยา้ยบคุลากรทางสายวิชาชีพ ท าใหไ้ดบ้คุลากรที่มีคณุภาพ และมีปรมิาณเพียงพอตอ่การขยายตวั 
และใหบ้รกิาร 
 

(3) การจัดหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
     การจดัใหไ้ดม้าซึง่ผลติภณัฑเ์พื่อจดัจ าหนา่ย ประกอบดว้ยปัจจยัที่ส  าคญั  2   ประการ คือ 
  (3.1) การจัดหาทีมแพทยแ์ละพยาบาล ที่มีความเช่ียวชาญในแตล่ะสาขาของโรค เพื่อ

สามารถใหบ้รกิารแก่ผูป่้วยไดอ้ยา่งทั่วถึง  แพทยแ์ละพยาบาลทกุทา่นลว้นมคีณุสมบตัิครบถว้น และผา่น
การคดัเลอืกจากองคก์รแพทย ์

 
ก าลังการให้บริการและปริมาณการให้บริการที่เกดิขึน้ 

 

 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

ก าลังการให้บริการ     
ผูป่้วยใน (188 เตยีง)  68,620 68,620 68,620 
ผูป่้วยนอก (2,200 คนตอ่วนั)  803,000 803,000 803,000 

 
 

 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

ปริมาณการให้บริการที่เกดิขึน้    
ผูป่้วยใน (เตยีง) 28,480 31,917 45,745 
ผูป่้วยนอก (คน) 424,292 514,881 621,133 

 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

การใช้ก าลังการให้บริการผู้ป่วยใน    
ผูป่้วยใน (%) 41.50 46.51 66.66 
ผูป่้วยนอก (%) 52.84 64.12 77.35 
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(3.2) การจัดหาวัตถุดิบและผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ(Suppliers) 

  (3.2.1) วตัถดุิบไดแ้ก่ ยา เวชภณัฑ ์และวสัดสุิน้เปลอืงตา่งๆ ท่ีใชใ้นการรกัษาพยาบาล 
         (หนว่ย : ลา้นบาท) 

 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

การสั่งซือ้ภายในประเทศ 335.65 432.23 499.95 
การสั่งซือ้ภายนอกประเทศ - - - 

รวม 335.65 432.23 499.95 
     
     การสั่งซือ้วตัถดุิบ จ าพวก ยา เวชภณัฑ ์ และวสัดสุิน้เปลอืงตา่งๆ ที่ใชใ้นการรกัษาพยาบาล เป็นการ

สั่งซือ้จากผูผ้ลติหรอืตวัแทนจ าหนา่ยภายในประเทศทัง้สิน้ โดยก าหนดใหม้ีคณะกรรมการพิจารณาการน าเขา้มาใชใ้น
โรงพยาบาล  
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(4) ทรัพยส์นิที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  
                        บรษัิทมีสนิทรพัยร์วมสทุธิ  ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2564  จ านวน  2,528.51 ลา้นบาท ถือเป็น
สนิทรพัยถ์าวรท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจทัง้สิน้จ านวน 1,304.58  ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ  51.59  ของสนิทรพัยร์วม  
โดยมีรายละเอียด สนิทรพัยถ์าวรหลกัที่บรษัิทใชใ้นการประกอบธุรกิจ  ดงันี ้
 

(1) ที่ดิน มีมลูคา่ตามบญัชีสทุธิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 เทา่กบั 575.21 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 
                     

ประเภท/ 
ลักษณะทรัพยส์ิน 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่า 
 (ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1.ที่ดิน  5 แปลง 
รวมเนือ้ที่ 4 ไร ่3 งาน 80 ตารางวา 
ที่ตัง้ 432 ถนนงามวงศว์าน ต าบลบางเขน 
อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบรุ ี

บรษัิทเป็นเจา้ของ 7.87 ลบ. ค า้ประกนัเงินกูร้ะยะยาว 
วงเงิน 400 ลา้นบาท กบั 
สถาบนัการเงินแหง่หนึง่
(ปัจจบุนั  ไมม่เีงินกู)้        สาขาปากเกรด็ 

2.ที่ดิน  3 แปลง 
รวมเนือ้ที่ 3 งาน 29.7 ตารางวา 
ที่ตัง้ 432 ถนนงามวงศว์าน ต าบลบางเขน 
อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบรุ ี

บรษัิทเป็นเจา้ของ 12.96 ลบ. ไมม่ีภาระผกูพนั        สาขาปากเกรด็ 

3.ที่ดิน  5 แปลง 
รวมเนือ้ที่ 7 ไร ่2 งาน 38 ตารางวา 
ที่ตัง้ 530 ถนนรตันาธิเบศร ์ 
ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง  
จงัหวดันนทบรุ ี

บรษัิทเป็นเจา้ของ 197.47 ลบ. ไมม่ีภาระผกูพนั       
สาขาปากเกรด็ 

4.ทีด่ิน  4 แปลง 
รวมเนือ้ที่ 4 ไร ่1 งาน 33.7 ตารางวา 
ที่ตัง้ 432 ถนนงามวงศว์าน ต าบลบางเขน 
อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบรุ ี

บรษัิทเป็นเจา้ของ 356.91 ลบ. ไมม่ีภาระผกูพนั 

      
    (2) อาคารและสิง่ปลกูสรา้งโรงพยาบาล ประกอบดว้ย อาคาร 6 ชัน้และอาคาร 16 ชัน้ มีมลูคา่
สทุธิหลงัหกั คา่เสือ่มราคาสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เทา่กบั 243.60 ลา้นบาท  
 (3)  เครือ่งมือและอปุกรณท์างการแพทย ์ มมีลูคา่สทุธิหลงัหกั คา่เสือ่มราคาสะสม ณ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 2564 เทา่กบั 281.93 ลา้นบาท  
 (4)   สนิทรพัยถ์าวรอื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดร้ะบ ุ  มีมลูค่านอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของสนิทรพัยร์วม
ของบรษัิท มลูคา่สนิทรพัยถ์าวรอืน่ๆสทุธิหลงัหกั คา่เสือ่มราคาสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เทา่กบั  
203.83 ลา้นบาท 
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1.3 โครงสร้างการถอืหุน้ของกลุ่มบริษัท 
      1.3.1 โครงสร้างการถอืหุน้ของกลุ่มบริษัท 

   - ไมม่ี –  
 

      1.3.2 จ านวนและชนิดของหุ้นที่จ าหน่ายได้แลว้ทั้งหมดของนิติบุคคลที่บริษัทถอืหุ้น ตั้งแต ่
   ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลน้ัน 

- ไมม่ี – 
   

      1.3.3 ความสัมพนัธก์ับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุน้รายใหญ่ 
   - ไมม่ี –  

 

1.3.4 ผู้ถอืหุ้น 
         (1) รายชือ่ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ 

                (ก) รายช่ือผูถื้อหุน้สงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 
                               ชื่อ – สกุล จ านวนหุ้น % ของจ านวนหุน้

ทั้งหมด 
1. นางสาวประพิชญา  พรมมาส    73,486,800      45.93 

2. บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก 41,148,883 25.72 

3. นายภาโณตม ์                พรมมาส  11,430,000 7.14 

4. นางสาวรชัฎา แสวงรุจิธรรม 9,670,000 6.04 

5. นางปัทมา              พรมมาส 6,040,000 3.78 

6. นายสราวฒุิ   สนธิแกว้ 1,332,000 0.83 

7. นางสาวฐิตยิา                  สนธิแกว้ 1,000,000 0.63 

8. นายคตมินัต ์ สนธิแกว้ 1,000,000 0.63 

9. นายจรูญ ไชยโรจน ์ 700,000 0.44 

10. นางศิรอิร ธโนศวรรย ์ 600,000 0.38 
 รวมทั้งสิน้ 146,407,683 91.50 

               

ที่มา : บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 
 

                (ข) กลุม่ผูถื้อหุน้รายใหญ่ที่มีอิทธิพลตอ่การก าหนดนโยบายการจดัการหรอืการ
ด าเนินงานของบรษัิทอยา่งมีนยัส าคญั 

    - ไมม่ี - 
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1.4  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
  บรษัิทมีทนุจดทะเบียน  160   ลา้นบาท    เรยีกช าระแลว้ครบทัง้จ านวน   160   ลา้นบาท เป็น 
หุน้สามญั 160  ลา้นหุน้  มลูคา่หุน้ละ  1  บาท   
 

1.5 การออกหลักทรัพยอ์ืน่ 
 - ไมม่ี – 
 
1.6   นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บรษัิทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลตอบแทนใหผู้ถื้อหุน้รอ้ยละ 60 ของก าไรสทุธิของปีนัน้ ๆ 
สถิติการจ่ายเงินปันผลยอ้นหลงั 3 ปี ดงันี ้

หมายเหต ุ:  มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี จ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการ

ด าเนินงาน 

ก าไรสทุธิ/หุน้

(บาท/หุน้) 

รอ้ยละของก าไร

สทุธิที่จ่าย 

จ่ายเงินปันผล/หุน้

(บาท/หุน้) 

วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

2564 เดือนมกราคม ถึง ธนัวาคม 2563 1.44 60.31 0.87 21 พฤษภาคม  2564 

2563 เดือนมกราคม ถึง ธนัวาคม 2562 2.63 60.11 1.58 30 เมษายน  2563 

2562 เดือนมกราคม ถึง ธนัวาคม 2561 2.42 60.39 1.46 29 พฤษภาคม 2562 
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2.  การบริหารจัดการความเส่ืยง 
โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง 

         บริษัทฯ ไดน้ ำหลกักำรบริหำรควำมเสี่ยงมำใช ้ภำยใตก้ระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลกั

มำตรฐำนสำกล The Committee of Sponsoring Organizations (COSO)  และ Enterprise Risk 

Management (ERM)  โดยกำรจดัโครงสรำ้งกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยง มีกระบวนกำรด ำเนินงำนของ

องคก์รที่เป็นระบบและต่อเนื่อง  เพื่อช่วยใหอ้งคก์รลดมูลเหตขุองแต่ละโอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำยให้

ระดบัของควำมเสยีหำยที่จะเกิดขึน้อยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรบัได ้ประเมินได ้ควบคมุได ้และตรวจสอบได้

อยำ่งมีระบบ โดยค ำนงึถึงกำรบรรลวุตัถปุระสงคห์รือเปำ้หมำยขององคก์รเป็นส ำคญั 

  โดยปัจจยัควำมเสีย่งตอ่ไปนี ้เป็นเพียงปัจจยัควำมเสีย่งส ำคญับำงประกำรท่ีอำจสง่ผลกระทบ 

เชิงลบตอ่บรษัิทฯ อำจมีปัจจยัควำมเสีย่งอื่นๆ ที่บรษัิทฯ ยงัไมส่ำมำรถทรำบไดใ้นปัจจุบนัและอำจมีปัจจยั

ควำมเสี่ยงบำงประกำรที่บริษัทฯ เห็นว่ำไม่เป็นสำระส ำคญั ซึ่งปัจจยัควำมเสี่ยงเหลำ่นีอ้ำจสง่ผลกระทบ

ตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิทฯ ในอนำคตได ้

 

 
คณะกรรมการบริษัท 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและบริหาร

ความเสี่ยง 

 
คณะกรรมการจัดการความเสีย่ง 
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 2.2 ปัจจัยความเสี่ยงตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท 
2.2.1 ปัจจัยความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์(Strategic Risk) 

  2.2.1.1 ความเสี่ยงในการแขง่ขันการประกอบธุรกิจ  
  ธุรกิจโรงพยาบาลและการใหบ้รกิารทางการแพทยม์ีการแขง่ขนัสงูทัง้จากภาครฐัและ

ภาคเอกชนทกุแหง่ตา่งพฒันาการใหบ้รกิารอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อปอ้งกนัความเสีย่งในการแขง่ขนั บรษัิทฯ จงึ
มีนโยบายคงไวซ้ึง่ความเป็นโรงพยาบาลชัน้น าที่มคีณุภาพการใหบ้รกิารดีเยี่ยม โดยเขม้งวดกบัระบบการ
รกัษาพยาบาล น าระบบคณุภาพมาตรฐานโรงพยาบาล   Hospital Accreditation (HA), ระบบคณุภาพ
มาตรฐานโรงพยาบาล Joint Commission International Accreditation (USA), มาตรฐานคณุภาพ
หอ้งปฏิบตัิการ ISO 15189, ระบบคณุภาพอาหาร  ระดบัสากล  GMP/HACCP และมาตรฐานวิชาชีพ
ตา่งๆ ทางการแพทยม์าใชอ้ยา่งตอ่เนื่อง   จดัหาเทคโนโลยีทางการแพทยท์ี่ทนัสมยัเพื่อเพิม่ประสทิธิภาพ
การใหบ้รกิาร   พฒันาบคุลากรทางการแพทยใ์หม้ีความรู ้  ความสามารถและพฒันาการใหบ้รกิารท่ีเป็น
เลศิ (Excellent Services )  เพื่อสรา้งความประทบัใจและความพงึพอใจอยา่งสงูสดุใหผู้ร้บับรกิาร 

 
  2.2.1.2 ความเสี่ยงจากโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ า้ 
                จำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อระบบกำรบริกำร ทัง้อุปกรณ์ในกำร

ป้องกันของทีมแพทย ์พยำบำล บุคลำกรทำงกำรแพทย ์และผูร้บับริกำร บริษัทฯ ไดว้ำงแผนกำรรบัมือ
ภำวะวิกฤตนี ้ทัง้กำรเพิ่มมำตรกำรบคุลำกรเมื่อใหก้ำรรกัษำ  มีกำรสื่อสำรที่ชดัเจนเพื่อสรำ้งควำมเช่ือมั่น
ใหแ้ก่ผูร้บับรกิำร บคุลำกรทำงกำรแพทย ์และพนกังำน นอกจำกนีไ้ดม้ีกำรลงทนุสรำ้งคลีนิคคดักรองโรค
ติดเชือ้ทำงเดินหำยใจ (Acute Respiratory Infection) ปรบัปรุงหอ้งผูป่้วย ICU  รวมถึงปรบัปรุงหอ้ง
ส ำหรบัผูป่้วยติดเชือ้ระบบทำงเดินหำยใจ (Cohort Ward) เพื่อใหผู้ป่้วยและเจำ้หนำ้ที่ปฏิบตัิงำนปลอดภยั
และไดม้ำตรฐำน 

 
2.2.2 ปัจจัยความเสี่ยงด้านปฏิบัติงานของหน่วยงาน ( Operation Risk ) 

2.2.2.1 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพ  

   กำรขำคแคลนบคุลำกรวิชำชีพท่ีช ำนำญกำรนัน้ สว่นหนึง่เพรำะบคุลำกรดงักลำ่วเป็นท่ี
ตอ้งกำรเพิ่มขึน้ เพื่อเป็นกำรดแูลและพฒันำทกัษะ  บริษัทฯ จึงใหค้วำมส ำคญัในกำรสรรหำ  พฒันำและ
ธ ำรงรกัษำบคุลำกรที่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถและมีผลกำรปฏิบตัิงำนดี  ก ำหนดสวสัดิกำรที่เหมำะสม มี
นโยบำยในกำรฝึกอบรม เพื่อเสริมสรำ้งทกัษะในกำรท ำงำน  อนัจะสง่ผลใหบ้คุลำกรเกิดควำมผกูพนักับ
องคก์ร 
 

2.2.2.2 ความเสี่ยงทางด้านเคร่ืองมือแพทย ์ 
องคก์รไดล้งทนุจดัหาเครือ่งมือแพทย ์พรอ้มกบัน าโปรแกรมระบบเครือ่งมือแพทยม์า 

ใชใ้นการบริหารจดัการ เพื่อใหไ้ดเ้ครื่องมือและอปุกรณก์ารแพทยท์ี่มีคณุภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน 
Joint Commission International (JCI)  และมาตรฐาน Hospital Accreditation (HA) และเป็นการช่วย
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ลดคา่ใชจ้่ายการบ ารุงรกัษา การซอ่มแซม และการสอบเทียบเครื่องมือแพทย ์รวมถึงมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานทกุๆ ไตรมาส 
 

   

2.2.3 ปัจจัยความเสี่ยงด้าน IT ( IT Risk ) 
บรษัิท ไดม้ีกำรปรบัปรุงโครงสรำ้งพืน้ฐำน (IT Infrastructure)  เพิ่มประสทิธิภำพกำร 

 ประมวลผลขอ้มลู ดำ้นควำมปลอดภยัของระบบสำรสนเทศ  และไดม้ีกำรเพิ่มอปุกรณป์อ้งกนักำรโจมตี 
 จำกเครือข่ำยภำยนอก (Firewall) จดัเพิ่มหอ้ง Server ระบบส ำรองขอ้มลูเพื่อใหร้ะบบสำรสนเทศมั่นคง 
 ปลอดภยั สำมำรถใหบ้รกิำรผูป่้วยไดอ้ยำ่งตอ่เนื่อง 

นอกจำกนีย้งัมีกำรก ำหนดมำตรกำรควำมปลอดภยัของขอ้มลูจำกกำรใชอ้ปุกรณเ์คลือ่นท่ี  
(Mobile Device) เพื่อปอ้งกนัขอ้มลูอำจสญูหำยหรอืขอ้มลูหลดุออกไปโดยไม่ตัง้ใจ  มีมำตรกำรในกำรใช้
ซอฟตแ์วรท์ี่ถกูกฎหมำย ทัง้นีผู้บ้ริหำร และผูท้ี่ท  ำหนำ้ที่ก ำกบัดแูล IT ไดร้ว่มกนัก ำหนดเป็นนโยบำย และ
มำตรกำรในกำรควบคุมและป้องกัน พรอ้มประกำศใหพ้นักงำนทุกคนรบัทรำบและปฏิบัติตำมอย่ำง
เครง่ครดั 

 
 

2.2.4 ปัจจัยความเสี่ยงทางดา้นกฎหมาย 
                         2.2.4.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานหรือกฎระเบียบต่างๆ ที่ใช้กับ 
           บริษัทในอนาคต                                          

ปัจจบุนัภาครฐัไดเ้ขา้มามีบทบาทในการก ากบัดแูลและควบคมุการด าเนินกิจการ 
ของโรงพยาบาลเอกชนมากขึน้ เช่น การก าหนดราคายา เวชภณัฑ ์คา่รกัษาพยาบาล หรอืการท่ีรฐัก าหนด
นโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ ”  และนโยบาย “คนไทยติดเชือ้โควิดรกัษาฟรี”  ซึ่งส่งผล
กระทบต่อรายไดท้างธุรกิจโรงพยาบาล  ดงันัน้บริษัทฯ ไม่อาจรบัรองไดว้่าการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
ต่างๆ หรือการประกาศใชก้ฎหมาย หรือกฎระเบียบใหม่ หรือการก าหนดนโยบายใหม่ที่เ ก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ ในอนาคตจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบรษัิทฯ 

 
2.2.4.2 ความเสี่ยงจากการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 
     พระราชบญัญตัิขอ้มลูสว่นบคุคลประกาศใชใ้นวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562  บรษัิทฯ  

ไดต้ระหนกัถึงความเสี่ยงเก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลเป็นอย่างยิ่ง จึงไดม้ีการเตรียมความพรอ้มเพื่อใหก้าร
ด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562  โดยบริษัทฯ ไดม้ีการ
ด าเนินการดงันี ้ 

 ไดจ้ดัอบรมเพื่อใหค้วำมรูแ้ก่บคุลำกร เจำ้หนำ้ที่  

 แตง่ตัง้เจำ้หนำ้ที่คุม้ครองขอ้มลู (Data Protection Officer หรอื DPO) 
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 จดัท ำแนวปฏิบตัิเพื่อป้องกันควำมเสียหำยที่จะเกิดขึน้บริษัทฯ ในกำรเก็บรวบรวม กำรใช ้

และกำรเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

2.2.5 ปัจจัยความเสี่ยงจากการเกิดขอ้พิพาททางกฎหมาย 
การประกอบธุรกิจโรงพยาบาลมีความเสีย่งที่ส  าคญัคือการถกูฟอ้งเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย เพื่อเป็น

การปอ้งกนัความเสีย่งดงักลา่ว บริษัทฯไดจ้ดัใหม้ีระบบการบริหารความเสี่ยงในการรกัษาพยาบาล  โดย
น าระบบคณุภาพมาตรฐานโรงพยาบาล ตา่งๆอาทิ ระบบคณุภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI จากสถาบนั 
Joint Commission International Accreditation (USA) ,ระบบคณุภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA :  
Hospital  Accreditation  และมาตรฐานคณุภาพหอ้งปฏิบตัิการ ISO 15189  มาบงัคบัใชแ้ละถือเป็นแนว
ปฏิบตัิ เพื่อใหม้ั่นใจวา่การด าเนินการท่ีเก่ียวกบัการรกัษาพยาบาลมีคณุภาพ ความปลอดภยั และเป็นไป
ตามมาตรฐาน จะช่วยใหบ้รษัิทฯบรหิารความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ไดเ้ป็นอยา่งดี  
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3. การขับเคล่ือนธุรกิจเพือ่ความย่ังยนื  
                   3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยนื    
    บรษัิท ฯ ด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอยา่งยั่งยืน  ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ี
ดี เพื่อตอบสนองพฒันาอยา่งยั่งยืน เพื่อก าหนดแนวทางการบรหิารจดัการองคก์รตามหลกัการพฒันาอยา่งยั่งยืน
และสรา้งการมีสว่นรว่มกบัผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ รวมทัง้มุง่รกัษาสมดลุและควบคมุผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ สงัคม 
และสิง่แวดลอ้ม โดยระบหุนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิทจนถึงระดบัปฏิบตัิการในการบรหิารจดัการ
และขบัเคลือ่นองคก์ร เพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพดา้นการพฒันาอยา่งยั่งยืน 
      ทัง้นี ้ บรษัิทฯ ทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการเพื่อบรหิารจดัการความยั่งยืน เป็นประจ าทกุ
ปี โดยพิจารณาสถานการณ ์ แนวโนม้ ทิศทางการเปลีย่นแปลงและปัจจยัดา้นความยั่งยืน ตา่ง ๆ ทัง้ภายในและ
ภายนอก รวมทัง้ขอ้ก าหนดเกณฑ ์มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง พรอ้มค านงึถึงผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีทกุภาคสว่น เพื่อสนบัสนนุ
ใหอ้งคก์รบรรลวุิสยัทศัน ์ ทิศทางกลยทุธแ์ละเปา้หมายอยา่งมีประสทิธิภาพ ตลอดจนตอบสนองตอ่เปา้หมายการ
พฒันาที่ยั่งยืน    
 
                   3.2 การจัดการผลกระทบตอ่ผู้มีส่วนได้เสียในหว่งโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
  3.2.1 หว่งโซคุ่ณค่าของธุรกิจ 
  บรษัิท ฯ  มีการบรหิารจดัการหว่งโซอ่ปุทานเพื่อสง่มอบสนิคา้และบรกิารท่ีมคีวามปลอดภยั
ใหแ้ก่ผูร้บับรกิาร   ก าหนดนโยบายจดัซือ้จดัจา้งและแนวทางการบรหิารความเสีย่งดา้นความยั่งยืนที่อาจเกิดขึน้
ตลอดหว่งโซอ่ปุทาน  เพื่อใหก้ระบวนการจดัซือ้เป็นไปอยา่งโปรง่ใส สอดคลอ้งตามมาตรฐานสากลและขอ้ก าหนด
ดา้นคณุภาพสนิคา้และการใหบ้รกิาร รวมทัง้ปอ้งกนัความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคม ไปพรอ้มกบัการพฒันา
ความสมัพนัธก์บัลกูคา้และผูร้บับรกิาร ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 
  บริษัทฯ มีนโยบายการจดัซือ้ จดัหา และการปฏิบตัิตอ่คูค่า้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดย
ค านงึถึงประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนที่เป็นธรรมตอ่ทัง้สองฝ่าย 
หลกีเลีย่งสถานการณท์ี่ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ รวมทัง้ปฏิบตัติามพนัธะสญัญา  ใหข้อ้มลูที่เป็นจรงิ
รายงานท่ีถกูตอ้ง การเจรจาแกปั้ญหาและหาทางออกตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความสมัพนัธท์างธุรกิจ 
        บริษัทฯ ก าหนดใหฝ่้ายจดัซือ้ ด าเนินการจดัซือ้ จดัหาสินคา้และบริการที่เก่ียวขอ้งกบั
การแพทย ์ และไม่เก่ียวขอ้งกบัการแพทย ์ ปฏิบตัิตามนโยบายการจดัซือ้จดัหา และสือ่สารจรยิธรรมธุรกิจและ
จรรยาบรรณคูค่า้แกคู่ค่า้ทกุราย เพื่อใหก้ระบวนการจดัซือ้จดัหา เป็นไปอยา่งถกูตอ้ง รวมถงึการรกัษาความลบั
ทางการคา้  และปฏิบตัิตามแนวทางที่สอดคลอ้งกบัก ากบัดแูลกิจการเพื่อการพฒันาอยา่งยั่งยืน  
 
  3.2.2 การวเิคราะหผู้์มีส่วนได้เสียในหว่งโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
             บรษัิทฯ สรา้งความเช่ือมั่น ใหแ้ก่คูค่า้/พนัธมติร/เจา้หนีข้องบรษัิท ดว้ยการยดึมั่นใน
ความซื่อสตัยส์จุรติ และปฏิบตัติามเง่ือนไขในสญัญาและขอ้ตกลงที่ท าไวก้บัคูค่า้/พนัธมติร/เจา้หนี ้ อยา่งเครง่ครดั  
บรษัิทฯไดม้ีการช าระเงินใหก้บัคูค่า้/พนัธมิตร/เจา้หนี ้ทกุรายอยา่งถกูตอ้ง ตรงตอ่เวลา และครบถว้นมาโดยตลอด  
นอกจากนัน้ บรษัิทฯ ยงัไมป่กปิดขอ้มลูหรอืขอ้เทจ็จรงิอนัท าใหเ้กิดความเสยีหายแก่คูค่า้/พนัธมิตร/เจา้หนี ้ ของ



บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)           แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 One Reportประจ าปี 2564 

 

24 
 
 

บรษัิท ในปีที่ผา่นบรษัิทไดเ้ชิญคูค่า้/พนัธมิตร/เจา้หนี ้มารว่มรบัทราบ จรยิธรรมทางธุรกิจ(Code of Conduct) และ
นโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น นอกจากนีย้งัเผยแพรจ่รยิธรรมทางธุรกิจและนโยบายตอ่ตา้นการ 
คอรร์ปัชั่นผา่นทางเว็บไซดข์องบรษัิท เพื่อใหบ้รษัิทและคูค่า้/พนัธมิตร/เจา้หนีต้า่งๆที่มาจะเขา้มาท าธุรกิจกบับรษัิทฯ 
เกิดความมั่นใจ  
 
 3.3 การจัดการด้านความยั่งยนืในมิติสิ่งแวดล้อม 
    3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดลอ้ม 
  บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญัในการสง่เสรมิและสนบัสนนุบคุลากรผูป้ฏิบตัิงานในโรงพยาบาลมี
สขุภาพดีทัง้รา่งกาย  จิตใจ  สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยั  สามารถปฏิบตัิงานอยา่งมีประสทิธิภาพ  
สอดคลอ้งตามกฎหมายและขอ้ก าหนด รวมถึง ผูร้บับรกิารมคีวามปลอดภยั   โรงพยาบาลฯ จงึก าหนดนโยบาย 
สิง่แวดลอ้ม ความปลอดภยั และอาชีวอนามยั  ดงันี ้
 1. จดัใหม้ีการทบทวนนโยบายและแผนงานดา้นความปลอดภยั ครอบคลมุดา้นอคัคีภยั ภยัภิบตั ิ

เครือ่งมือแพทย ์ สารเคมีอนัตราย การตดิเชือ้ สิง่อ านวยความสะดวก (น า้,ไฟฟา้) อาชีวอนามยั 
และ สิง่แวดลอ้มในการท างาน 

 2. จดัใหม้ีการทบทวนระเบียบขอ้บงัคบั  คูม่ือ  ขอ้กฎหมายวา่ดว้ยความปลอดภยัในการท างาน 
และมาตรฐานดา้นความปลอดภยัในการท างาน เพื่อความปลอดภยัของผูร้บับรกิาร  พนกังาน 
ผูร้บัเหมา และบคุคลภายนอกที่เขา้มาปฏิบตัิงานในโรงพยาบาล  

 3. สง่เสรมิ สนบัสนนุ กิจกรรมดา้นสขุภาพ กิจกรรมดา้นความปลอดภยั และใหค้วามรว่มมือกบั
ชมุชน และองคก์รที่เก่ียวขอ้งในการด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
สิง่แวดลอ้ม  

 4. ก าหนดใหม้ีการปอ้งกนั  ควบคมุ  ดแูลความปลอดภยัและการรกัษาสภาพแวดลอ้ม  ใหเ้ป็น
หนา้ที่ของบคุลากรทกุคนทกุระดบัท่ีจะรว่มมือการปฏิบตัิ เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัตอ่ชีวติและ
ทรพัยส์นิของตนเองของโรงพยาบาลและผูร้บับรกิาร 

 5. ก ากบั ติดตาม ควบคมุ  ส  ารวจ ตรวจสอบ จดัท าแผน ตรวจเฝา้ระวงั  ประเมินผลดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิง่แวดลอ้มในการท างาน 

 6. ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนการด าเนินการ และเปา้หมายทีก่  าหนด จดัท ามาตรการและแนว
ทางการปฏิบตัิ ตามแผนการจดัการพลงังาน ก ากบัติดตามผลการด าเนินงาน รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 7. ก ากบัดแูลการใชอ้ปุกรณอ์ปุกรณไ์ฟฟา้ระบบตา่ง ๆ ใหไ้ดม้าตรฐานตามขอ้ก าหนด การจดั
การพลงังานและเกิดการประหยดัพลงังานใหม้ีประสทิธิภาพตามมาตรฐานการจดัการพลงังาน 

 8. ประเมินการใชพ้ลงังาน ตรวจสอบ วิเคราะหก์ารใชพ้ลงังานโดยรวมของโรงพยาบาล ทบทวนการ
ด าเนินงานและรายงานผลตอ่ผูบ้รหิาร 

 9. จดักิจกรรมและฝึกอบรมเพื่อสรา้งจิตส านกึและใหค้วามรูบ้คุลากรในองคก์ร 
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   3.3.2 ผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดลอ้ม    
บรษัิทฯ มุง่มั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจ ดว้ยความปลอดภยัและค านงึถึงผลกระทบดา้นอาชีวอนามยั  

 และสิง่แวดลอ้ม และก าหนดใหม้ีระบบการจดัการในระดบัสากล ใหค้วามส าคญัและปฏิบตัิตามกฎหมาย 
 นโยบาย มาตรฐาน  และขอ้ก าหนดทางดา้นความปลอดภยั  อาชีวอนามยั และสิง่แวดลอ้มในแตล่ะพืน้ท่ี 
ของบรษัิท    

1. การจัดการพลังงาน 
1.1 การใชเ้ชือ้เพลงิ 

การบรหิารจดัการพลงังานน า้มนัเชือ้เพลงิและก๊าซธรรมชาติ  บรษัิทฯ มีการก าหนด 
มาตรการและแนวทางการปฏิบตัิการใชพ้ลงังาน รวมทัง้มีแผนการส ารองเชือ้เพลงิ ไวใ้ชเ้พื่อใหด้  าเนินธุรกิจได้
อยา่งตอ่เนื่อง  และปฏิบตัิตามที่กฎหมายก าหนด 
 

บรษัิทมีขอ้มลูการใชเ้ชือ้เพลงิ ดงันี ้
 2562 2563 2564 

น า้มนัเชือ้เพลงิ (ลติร) 28,914.06 26,296.82 28,677.93 
ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรมั) 99,360 90,720 84,960 
น า้มนัดิบ (บารเ์รล) 0 0 0 
ถ่านหิน (ตนั) 0 0 0 

 
1.2 การใชไ้ฟฟา้ 

              การอนรุกัษ์การใชพ้ลงังานโดยก าหนดเป็นนโยบายดา้นการจดัการพลงังาน สื่อสาร
ใหพ้นกังานทกุระดบัทราบ และปฏิบตัิตามมาตรการอนรุกัษ์พลงังานที่โรงพยาบาลก าหนด นอกจากนีย้งัได้
เขา้ร่วมโครงการพฒันาต่อยอดการด าเนินการจัดการพลงังานตามกฎหมายประเทศไทย  กับกรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน ไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดบัสากล(ISO 50001) ซึ่งเป็น
โรงพยาบาลและสถานประกอบการแหง่แรกในประเทศไทย ที่สามารถด าเนินการพฒันาการจดัการพลงังาน
จนประสบผลส าเรจ็ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการจดัการพลงังาน (ISO 50001)   
 
  บรษัิทมีขอ้มลูการใชไ้ฟฟา้ ดงันี ้
 2562 2563 2564 

ปรมิาณการซือ้ไฟฟา้มาใช ้(กิโลวตัต ์- ชั่วโมง) 7,315,000 6,922,000 6,592,000 
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2. การบริหารจัดการน ้าเชิงบูรณาการ 
บรษัิทฯ มีการบรหิารจดัการใหม้นี  า้ใช ้เพียงตอ่ความตอ้งการอยูต่ลอดเวลา 24 ชั่วโมงตอ่วนั  

7 วนัตอ่สปัดาห ์ และมีน า้ประปาพรอ้มใชง้านในพืน้ท่ีที่มคีวามเสีย่งสงูที่ก าหนด เมื่อน า้ประปาเกิดการ
ปนเป้ือนหรอืไมส่ามารถจ่ายน า้ได ้และจดัท าแผนเพื่อลดความเสีย่งของเหตกุารณน์ัน้ๆ  มีการตรวจติดตาม
คณุภาพน า้  ทดสอบแหลง่น า้  และบนัทกึผลทดสอบอยา่งสม ่าเสมอ   

 2.1 การใชน้ ้า 
บรษัิทมีขอ้มลูการใชน้ า้ ดงันี ้

 2562 2563 2564 
ปรมิาณการใชน้า้ประปา (ลกูบาศกเ์มตร) 110,551 110,715 99,062 

 
  2.2  การตรวจวเิคราะหค์่าน ้าระบบบ าบัดน ้าเสีย   

ในปี 2564  บรษัิทฯ มีการตรวจวเิคราะหค์า่น า้ระบบบ าบดัน า้เสยี  โดยหอ้งปฏิบตัิการ 
 กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ และบรษัิท  ALS Laboratory Group. Co., Ltd. ผลการตรวจวเิคราะห ์
 คา่น า้ระบบบ าบดัน า้เสยี  อยูใ่นเกณฑค์า่มาตรฐานท่ีก าหนด   
 
 3.  การบริหารจัดการก าจัดวัตถุดิบที่ใช้แล้ว 

  บรษัิทฯ มีการคดัแยกวตัถดุิบที่ใชแ้ลว้ เป็นประเภทขยะrecycle ขยะทั่วไป และขยะอนัตราย ซึง่ขยะ
อนัตรายจะจ าแนกเป็น 3 กลุม่ คือ ขยะติดเชือ้ ขยะสารเคมี ขยะมีคม  โดยส านกังานเทศบาลนนทบรุีเขา้มารบัขยะทั่วไป
และขยะอนัตรายทกุวนั เพื่อน าไปก าจดัท าลาย ทัง้นีเ้พื่อใหก้ารจดัการวตัถดุิบที่ใชแ้ลว้มีความปลอดภยัตอ่ชมุชนและ
รกัษาสิง่แวดลอ้ม 

 
     สถติิจ านวนน ้าหนักขยะในแต่ละปี ดังนี้ 
 

ล าดับ รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

1 ปรมิาณขยะทั่วไป (กก.) 250,356 268,661 259,421 

2 ปรมิาณขยะอนัตราย (กก.) 145,074 116,259 144,695 

จ านวนน ้าหนักรวม (กก.) 395,430 384,920 404,116 

จ านวนผู้ป่วยนอก (ราย) 424,292 514,881 621,133 

สัดส่วนจ านวนน ้าหนักขยะตอ่จ านวนผู้ป่วย(กก./ราย) 0.93 0.75 0.65 
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 4. ความปลอดภยัและอาชีวอนามัย 
 การควบคมุดแูลดา้นความปลอดภยัและดา้นสิ่งแวดลอ้ม บริษัทฯ ไดป้ฏิบตัิตามกฎหมายที่

เก่ียวขอ้งกบัการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม อาทิ กฎกระทรวงวา่ดว้ยการก าจดัมลูฝอยติดเชือ้ พ.ศ. 2545 สว่นวิศวกรรม
สิง่แวดลอ้ม ส านกังานอนามยัสิง่แวดลอ้ม กรมอนามยักระทรวงสาธารณสขุ, ขอ้บญัญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการ
เก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมลูฝอย พ.ศ. 2544 จากราชกิจจานเุบกษา 11 มีนาคม 2545 , พระราชบญัญัติ
สง่เสริมและรกัษาคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. 2535, ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เรื่อง
ก าหนดประเภทอาคารเป็นแหลง่ก าเนิดมลพิษที่จะตอ้งถกูควบคมุการปลอ่ยน า้เสยีลงสูแ่หลง่น า้สาธารณะหรือออก
สูส่ิง่แวดลอ้ม  
 

3.4 การจัดการความย่ังยืนในมิตสัิงคม 

3.4.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 
คณะกรรมการบรษัิท ฯ มีนโยบายใหด้ าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ เป็นไปดว้ยความรบัผิดชอบตอ่ 

สงัคม สิ่งแวดลอ้ม และกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สีย(Stakeholders) ตามหลกั 8 ขอ้ และถือเป็นหนึ่งในกลยทุธ์หลกัของ
องคก์ร ทัง้นีไ้ดร้ะบไุวใ้นวิสยัทศัน ์พนัธกิจ ค่านิยมองคก์ร  จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct ) และแนวทาง
ปฏิบตัิของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัท  เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบตัิ อย่างเคร่งครดั  เพื่อน าไปสู่
ความยั่งยืนของบรษัิทฯ  
              บรษัิทฯ มีนโยบายปฏิบตัิและตระหนกัถึงความรบัผิดชอบท่ีพงึมีตอ่สงัคมและชมุชมจนถือ 
เสมือนเป็นภารกิจหลกัที่จะสรา้งสรรคโ์ครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชนใ์นการพฒันาสงัคมและชมุชนสว่นรวม 
  แนวทางปฏิบตัิ 

1. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานพงึมีสว่นรว่ม รวมทัง้จดัใหม้กิีจกรรมเพื่อสาธารณประโยชนใ์น
การพฒันาและบรกิารสงัคมและชมุชน  

2. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ด าเนินกิจกรรมเพื่อรว่มสรา้งสรรคส์งัคม ชมุชน และ 
สิง่แวดลอ้มอยา่งสม ่าเสมอ  

3. ปอ้งกนัอบุตัเิหต ุและควบคมุการปลอ่ยของเสยีใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีอยูใ่นเกณฑค์า่มาตรฐานท่ี
ยอมรบัได ้

4. ตอบสนองอยา่งรวดเรว็และอยา่งมีประสทิธิภาพตอ่เหตกุารณท์ี่มีผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 
และชมุชน อนัเนื่องมาจากการด าเนินงานของบรษัิท โดยใหค้วามรว่มมืออยา่งเตม็ที่กับ
เจา้หนา้ที่ภาครฐัและหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
บริษัทฯ ด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทไดเ้ปิดเผยไว้ ตามแนวทางเกี่ยวกับ

ความรับผิดชอบตอ่สังคม 8 ข้อ ดังนี ้
(1) การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม 
      บรษัิทฯ ไดม้ีการก าหนดวิธีปฎิบตัิเก่ียวกบัการในการจดัซือ้ จดัจา้ง สนิคา้ประเภท 

 ตา่ง ๆ รวมถึง  อปุกรณเ์ครือ่งมือทางการแพทยไ์วอ้ยา่งชดัเจน และมีการก าหนดมาตรฐานของหนงัสอื 
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 สญัญาใหเ้กิดความเป็นธรรมในการเจรจาตอ่รอง และการรา่งหนงัสอืสญัญาอยา่งถกูตอ้ง  โดยมี 
 หนว่ยงานท่ีท าหนา้ที่ดแูล  ควบคมุและจดัเก็บสญัญาเป็นการเฉพาะ   นอกจากนีย้งัมีนโยบายการ 
 ประเมินผลและก าหนดมาตรฐานผลติภณัฑ ์เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการประเมินคณุภาพและความพงึ 
 พอใจส าหรบัผลติภนัฑท์ั่วไปและผลติภณัฑท์างการแพทย ์โดยค านงึถึงผลประโยชนส์งูสดุของ 
 ผูร้บับรกิาร  ในปีที่ผา่นบรษัิทไดเ้ชิญคูค่า้ พนัธมิตรและเจา้หนี ้มารว่มรบัทราบ จรยิธรรมทางธุรกิจ  
 (Code of Conduct) และนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นรวมทัง้ไดเ้ผยแพรจ่รยิธรรมทางธุรกิจและ 
 นโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นผา่นทางเว็บไซดข์องบรษัิท เพื่อใหคู้ค่า้พนัธมิตร  และเจา้หนีต้า่งๆที่เขา้ 
 มาท าธุรกิจกบับรษัิทฯ เกิดความเขา้ใจและมั่นใจวา่จะไดร้บัความเป็นธรรม  

 

(2) การต่อต้านการคอรรั์ปชั่น 
บรษัิทฯ ก าหนดนโยบายในการด าเนินการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น รวมถึงแนวทาง 

ปฏิบตัิเป็นลายลกัษณอ์กัษร  และน าสูก่ารปฏิบตัิโดยการอบรมกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน 
ทกุระดบั และทดสอบความรูค้วามเขา้ใจ ส าหรบัพนกังานและผูบ้รหิารที่เขา้ใหม ่ถือเป็นหนึง่ในหวัขอ้ 
หลกัในการปฐมนิเทศ   นอกจากนีเ้พื่อใหน้โยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นคงอยูอ่ยา่งตอ่เนื่อง บรษัิทฯ  
ก าหนดใหอ้ยูใ่นแผนการฝึกอบรมประจ าปีของพนกังานและผูบ้รหิาร รวมถึงการจดัท าเป็นสือ่การสอนไว้ 
ในองคค์วามรูร้วมของบรษัิท เพื่อใหพ้นกังานสามารถเขา้ไปศกึษาและเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเองทางเว็บไซด  ์
ของบรษัิท  ทางบรษัิทจะด าเนินการประกาศเจตนารมณเ์ขา้รว่มโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชน 
ไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ (CAC)  ตอ่ไป 
 

(3) การเคารพสทิธิมนุษยชน 
       บรษัิทฯ ไดน้ าปฏิญญาสากลก าหนดแนวทางปฏิบตัิไวใ้นจริยธรรมธุรกิจ  ใหก้รรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังานปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑต์่าง ๆ  และขอ้บงัคบัของทางราชการที่
เก่ียวขอ้ง และจริยธรรมกับการด าเนินธุรกิจ รวมทัง้ระเบียบขอ้บังคับของบริษัท เคารพต่อวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณีและยดึหลกัสทิธิมนษุยชนสากล ในการด าเนินธุรกิจ   

 

(4) การปฏิบัตติ่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม  

 บรษัิทฯ ปฏิบตัิตอ่กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานบนพืน้ฐานของศกัดิศ์รคีวามเป็น 
มนษุยแ์ละใหค้วามเคารพตอ่สทิธิหนา้ที่สว่นบคุคล  

 บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญักบัคณุคา่ของพนกังาน สง่เสรมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และ 
 พนกังาน พฒันาความรูค้วามสามารถ มคีณุธรรม มีพฤติกรรมที่เหมาะสม  

 บรษัิทฯ จดัใหม้ีสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปลอดภยั และปฏิบตัติอ่พนกังานทกุ 
 คนโดยเสมอภาค   

 บรษัิทฯ จดัใหม้ีสภาพการจา้งงานท่ียตุิธรรม ใหผ้ลตอบแทนที่เหมาะสม ตาม 
ความรูค้วามสามารถ ความรบัผิดชอบและผลการปฏิบตัิงานของพนกังานแตล่ะคน มีโอกาสกา้วหนา้ใน
บรษัิทฯ อยา่งเป็นธรรม  

 บรษัิทฯ เปิดโอกาสใหพ้นกังานแสดงความคิดเห็นและรบัฟังขอ้เสนอแนะจาก 



บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)           แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 One Reportประจ าปี 2564 

 

29 
 
 

 พนกังานทกุระดบัอยา่งเทา่เทยีมและเสมอภาค  

 บรษัิทฯ รกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของ กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน การเปิดเผย 
หรอืการถ่ายโอนขอ้มลูสว่นตวัของกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานสูส่าธารณะจะท าไดต้อ่เมื่อไดร้บัความ
เห็นชอบจากกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานผูน้ัน้ เวน้แตไ่ดก้ระท าไปตามระเบียบของบรษัิทฯหรอืตาม
กฎหมาย 

 มีการพฒันาบคุลากรใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางองคก์ร รวมทัง้มีการก าหนด 
เสน้ทางการเติบโต (Career Path) และแผนสืบทอดต าแหน่งงาน (Succession Plan) ในต าแหน่งงานที่
ส  าคญั   สรา้งเสรมิบรรยากาศที่ดีในการท างานเพื่อใหเ้กิดขวญัและก าลงัใจในการท างานของพนกังาน 
 

(5)  ความรับผิดชอบต่อลกูค้า   
       บริษัทฯ มุ่งตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของลกูคา้ ส่งมอบบริการที่ดีมี

คุณภาพ และความปลอดภัย ควบคู่กับการพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล โดยยึดค่านิยมองคก์ร 
ลกูคา้เป็นศูนยก์ลาง (Customer Centric) อาทิเช่น ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI , ระบบ
คณุภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA , มาตรฐานคณุภาพหอ้งปฏิบตัิการทางการแพทย ์(ISO 15189 : 2007) 
และมาตรฐานระบบคุณภาพอาหารส าหรบัผูป่้วย GHP/HACCP โดยน าระบบคุณภาพดงักลา่วขา้งตน้มา
พฒันากระบวนการใหบ้ริการ นอกจากนีบ้ริษัทฯ  มีกระบวนการรบัฟังความคิดเห็นและขอ้รอ้งเรียนจาก
ผูร้บับรกิารเก่ียวกบัคณุภาพและบรกิาร พรอ้มตอบสนองและด าเนินการอยา่งรวดเรว็  ทัง้นีไ้ดน้  าขอ้เสนอแนะ
ที่ไดร้บัมาเพื่อวางแผน พฒันาและปรบัปรุงการใหบ้รกิารอยา่งตอ่เนื่อง  
 

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  
         บรษัิทฯ มุง่มั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจ ดว้ยความปลอดภยัและค านงึถึงผลกระทบดา้น 

อาชีวอนามยั และสิง่แวดลอ้ม และก าหนดใหม้ีระบบการจดัการในระดบัสากล ใหค้วามส าคญัและปฏิบตัิ 
ตามกฎหมาย นโยบาย มาตรฐาน  และขอ้ก าหนดทางดา้นความปลอดภยั  อาชีวอนามยั และสิง่แวดลอ้ม 
ในแตล่ะพืน้ท่ีของบรษัิท    

       การอนรุกัษ์การใชพ้ลงังานโดยก าหนดเป็นนโยบายดา้นการจดัการพลงังาน สือ่สาร 
 ใหพ้นกังานทกุระดบัทราบ และปฏิบตัิตามมาตรการอนรุกัษ์พลงังานท่ีโรงพยาบาลก าหนด นอกจากนี ้
 ยงัไดเ้ขา้รว่มโครงการพฒันาตอ่ยอดการด าเนินการจดัการพลงังานตามกฎหมายประเทศไทย  กบักรม 

พฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน ไปสูร่ะบบการจดัการพลงังานในระดบัสากล(ISO 50001)  
ซึง่เป็นโรงพยาบาลและสถานประกอบการแหง่แรกในประเทศไทย ที่สามารถด าเนินการพฒันาการจดั 

การพลงังานจนประสบผลส าเรจ็ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการจดัการพลงังาน (ISO 50001)   
                  การควบคมุดแูลดา้นความปลอดภยัและดา้นสิง่แวดลอ้ม บรษัิทฯ ไดป้ฏิบตัิตาม 
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม อาทิ กฎกระทรวงวา่ดว้ยการก าจดัมลูฝอยติดเชือ้  
พ.ศ. 2545 สว่นวิศวกรรมสิง่แวดลอ้ม ส านกังานอนามยัสิง่แวดลอ้ม กรมอนามยักระทรวงสาธารณสขุ,  
ขอ้บญัญตัิกรุงเทพมหานคร เรือ่งการเก็บ ขน และก าจดัสิง่ปฏิกลูหรอืมลูฝอย พ.ศ. 2544 จากราช 
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กิจจานุเบกษา 11 มีนาคม 2545, พระราชบญัญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 , 
ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม เรือ่งก าหนดประเภทอาคารเป็นแหลง่ก าเนิด 
มลพิษที่จะตอ้งถกูควบคมุการปลอ่ยน า้เสยีลงสูแ่หลง่น า้สาธารณะหรอืออกสูส่ิง่แวดลอ้ม  

ในปี 2564  บรษัิทฯ มีการตรวจวเิคราะหค์า่น า้ระบบบ าบดัน า้เสยี  โดยหอ้งปฏิบตัิการ 
 กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ และบรษัิท  ALS Laboratory Group. Co., Ltd. ผลการตรวจวเิคราะห ์
 คา่น า้ระบบบ าบดัน า้เสยี  อยูใ่นเกณฑค์า่มาตรฐานท่ีก าหนด   
 

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
       บรษัิทฯ ถือเป็นสมาชิกหนึง่ในสงัคม ใหค้วามส าคญัในการมีสว่นรว่มและสรา้ง 

ความสมัพนัธอ์นัดีใหเ้กิดขึน้ระหวา่งบรษัิทฯและสงัคม บนพืน้ฐานของความถกูตอ้ง โปรง่ใส เป็นธรรม น าไปสู่
การพฒันาสงัคมอยา่งยั่งยืน  โดยจดัใหม้ีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชนใ์นการพฒันาและบริการสงัคมและ
ชุมชนกิจกรรมเพื่อรว่มสรา้งสรรคส์งัคม ชุมชน และสิ่งแวดลอ้มอย่างสม ่าเสมอและตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
อยา่งมีประสทิธิภาพตอ่เหตกุารณท์ี่มีผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและชมุชน  

ในปี 2564 ดว้ยสถานการณโ์รคระบาดเชือ้ไวรสั COVID-19  บรษัิทฯ  ไดจ้ดักิจกรรมเพื่อ 
 ประโยชนต์อ่สงัคม ชมุชนและสิง่แวดลอ้ม อนัเนื่องมาจากการด าเนินงานของบรษัิท  โดยใหค้วามรว่มมือ  
 สง่เสรมิ และสนบัสนนุอยา่งเต็มที่กบัเจา้หนา้ที่ภาครฐัและหนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง  

 

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงไดจ้ากการด าเนินงานที่มีความ 
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดลอ้ม และผู้มีส่วนไดเ้สีย 

 พฒันารูปแบบการตรวจคดักรอง การสอบสวนโรคจากกรมควบคมุโรค  น ามาปรบัใช้

เขา้กบับรบิทโรงพยาบาล  และพฒันาการกระบวนการใหบ้รกิารเพื่อรองรบัผูป่้วยที่ติด

เชือ้ไวรสั COVID-19  โดยจดัตัง้  ARI Clinic  แยกออกจากอาคารโรงพยาบาล และ

รบัรกัษาผูป่้วยที่ติดเชือ้เป็นผูป่้วยในโดยจดัท าเป็น  Cohort  Ward 

 พฒันาระบบคอมพวิเตอรเ์พื่อสง่ขอ้มลูการใหบ้รกิารวคัซีน COVID-19 และอาการไม่

พงึประสงคจ์ากการฉีดวคัซีนสง่ใหก้บั MOPH-IC (หมอพรอ้ม) 

 พฒันาระบบการใหบ้รกิารรูปแบบ  Telemedicine  ส  าหรบัผูป่้วยในช่วงสถานการณ์

โรคระบาดเชือ้ไวรสั COVID-19  
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3.4.2 ผลการด าเนินงานด้านสงัคม 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน 
1.1 จ านวนพนักงานทัง้หมด 

 2562 2563 2564 
พนกังานชาย (คน) 208 207 201 
พนกังานหญิง (คน) 1,053 1,057 1,055 
รวม (คน) 1,261 1,264 1,256 
 

1.2 การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน 

 2562 2563 2564 
คา่ตอบแทนรวมของพนกังาน (บาท) 524,933,785 471,169,916 461,055,779 

 

1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน 
บรษัิทมีขอ้มลูการฝึกอบรมและพฒันาพนกังานดงันี ้

 2562 2563 2564 
จ านวนชั่วโมงอบรมเฉลีย่ของพนกังาน  
(ชั่วโมง/คน/ปี) 

47 66 56 

คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและพฒันา (บาท) 1,648,577 1,987,198 3,123,188 
 

1.4 ความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
บรษัิทมีขอ้มลูความปลอดภยัฯ ดงันี ้

 2562 2563 2564 
จ านวนเหตกุารณบ์าดเจ็บจากการท างาน
ของพนกังานจนถึงขัน้หยดุงาน (ครัง้) 

1 3 1 

 

1.5 ความผูกพันของพนักงาน 
บรษัิทมีขอ้มลูเก่ียวกบัความผกูพนัของพนกังาน ดงันี ้

 2562 2563 2564 
สดัสว่นพนกังานท่ีลาออกโดยสมคัรใจ (%) 1.18 0.88 1.50 
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสงัคม 
บรษัิท ฯ มีการจดักิจกรรมโครงการ เพื่อประโยชนต์อ่สงัคม ชมุชนและสิง่แวดลอ้ม  

                   2.1  โครงการส่งเสริมสุขภาพ ในปี 2564 ดังนี ้

 ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ เรือ่งการรบัมือโรคระบาด COVID-19 โดยจดัท าสือ่ความรู ้

ปา้ยประชาสมัพนัธ ์เสยีงตามสาย Website  

 ใหบ้รกิารสรา้งเสรมิสขุภาพกบักลุม่ประชาชนทั่วไป (หมอพรอ้ม) โดยรว่มกบั สสจ.

นนทบรุ ีฉีดวคัซีนภาคประชาชน 

 เพิ่มขีดความสามารถในการสรา้งเสรมิสขุภาพในกลุม่ลกูคา้ของโรงพยาบาล ที่มี

ความตอ้งการวคัซีน COVID-19 โดยรว่มกนัสมาคมโรงพยาบาลเอกชน จดับรกิาร

วคัซีนโมเดอรน์า เพื่อใหบ้รกิารลกูคา้ของโรงพยาบาลในไตรมาส 4 

 ใหค้วามรูแ้ละค าแนะน าการฉีดวคัซีน การเตรยีมความพรอ้มก่อนฉีด และหลงัฉีด 

โดยจดัท าสือ่ ใบปลวิ โปสเตอร ์เพื่อสือ่สารแก่ลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิาร รวมทัง้เผยแพรแ่ก่

ลกูคา้ทั่วไปทางช่องทาง Online 

 จดัสมัมนาทางวชิาการ เรือ่ง COVID-19 ในหวัขอ้การสงัเกตอาการ การรกัษา และ

การปอ้งกนัทางช่องทาง Online แก่บรษัิทคูส่ญัญาในโซนพืน้ท่ี เพือ่ใหค้วามรูแ้ละ

ความเขา้ใจ แก่พนกังานของบรษัิทคูส่ญัญา 

 รว่มมอบสิง่ของเครือ่งใชจ้ าเป็นส าหรบัเด็กออ่น ณ สถานสงเคราะหเ์ด็กออ่นรงัสติ 

เพื่อเป็นการสนบัสนนุ ช่วยเหลอื และใหก้ าลงัใจในช่วงวิกฤตการณก์ารแพรร่ะบาด

ของเชือ้ไวรสั COVID-19 ภายใตโ้ครงการ “นนทเวช เพื่อสงัคม และชมุชน”  
2.2 โครงการความปลอดภยั อาชีวอนามัย  สิ่งแวดลอ้มและสังคม ปี 2564 ดังนี้  

 ในปีที่ผา่นมา บรษัิทฯ ครบรอบ 40 ปี  จดักิจกรรมโครงการ "แคใ่หก็้สขุใจ" (รว่ม
บรจิาคโลหิต จ านวน  40,000 มลิลลิติร)  เพื่อเป็นสว่นหนึง่ในการจดัหา และรว่ม
บรจิาคโลหิตใหก้บัศนูยบ์รกิารโลหิตแหง่ชาติ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยชีวติเพื่อน
มนษุย ์   ซึง่มีพนกังานรว่มบรจิาคโลหิต   จ านวนโลหิตที่บรจิาคทัง้สิน้  43,650 
มิลลลิติร เกินกวา่เปา้หมาย 3,650 มิลลลิติร 

 รว่มรณรงคก์ารลด ละ เลกิการใชภ้าชนะโฟมบรรจอุาหาร เพื่อสขุภาพท่ีดีของ
พนกังานและรว่มรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

 รว่มรณรงคก์ารอนรุกัษ์การใชพ้ลงังาน ในโรงพยาบาล 

 รว่มรณรงคก์ารสวมใสห่นา้กากอนามยั ลา้งมือบอ่ย  เวน้ระยะหา่ง เพื่อลดและ
ปอ้งกนัการติดเชือ้ 

 ซอ้มแผนปอ้งกนัเมื่อเกิดอคัคีภยั ในโรงพยาบาล รว่มกบัหนว่ยบรรเทาสาธารณ
ภยั  เทศบาลนนทบรุ ี 
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2.3 จัดอบรมและพัฒนาความรู้พนักงาน เกี่ยวกบัความปลอดภยั อาชวีอนามัย และ 
      สิง่แวดล้อม 

บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญัตอ่ชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม  ไดก้ าหนดหลกัสตูรการ
อบรมและพฒันาความรูเ้ก่ียวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิง่แวดลอ้ม ใหก้บัพนกังาน
และผูบ้รหิารทกุระดบั โดยบรรจอุยูใ่นแผนฝึกอบรมประจ าปี  2564 ดงันี ้ 

 อบรมเชิงปฏิบตัิการช่วยชีวติขัน้สงูในเด็ก (PALS)  

 อบรมเชิงปฏิบตัิการ "การดบัเพลงิขัน้ตน้  

 อบรมแผนฝึกซอ้มการปอ้งกนัและระงบัอคัคีภยั 

 อบรมการชว่ยฟ้ืนคืนชีพขัน้พืน้ฐาน 

 อบรมนโยบายและระเบยีบปฏิบตัิ(Policy&Procedure) การปอ้งกนัและควบคมุ
การติดเชือ้(Prevention and Control of Infecttion)IPSG-5 Reduce the risk of 
health care-acquired infection 

 อบรมหลกัสตูร HA 602 : คณุภาพและความปลอดภยัทางคลนิิก 

 ลดความเสีย่งตอ่การเกิดอนัตรายของผูป่้วยเกิดจากการพลดัตก หกลม้  
( IPSG 6 : Reduce the Risk of Patient Harm Resulting from Falls ) JCI 7 th 
Edition 
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4. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ(Management Discussion and Analysis: MD&A) 

 4.1  ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ   
(หน่วย : พนับาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 2564 2563 2562 

สนิทรพัยห์มนุเวียน 1,061,178 1,187,284 1,281,428 

สนิทรพัยร์วม 2,528,508 2,511,447 2,550,005 

หนีส้นิหมนุเวียน 239,240 247,619 270,491 

หนีส้นิรวม 305,059 308,783 324,809 

ทนุท่ีออก และเรยีกช าระแลว้ 160,000 160,000 160,000 

สว่นของผูถื้อหุน้ 2,223,449 2,202,665 2,225,196 
 (หน่วย : พนับาท) 

 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2564 2563 2562 

รายไดจ้ากการรกัษาพยาบาล 1,785,886 1,876,291 2,256,364 
รายไดร้วม 1,806,097 1,898,273 2,292,053 
ตน้ทนุในการรกัษาพยาบาล 1,344,725 1,351,916 1,489,478 
คา่ใชจ้า่ยในการขาย          4,965 6,633 6,782 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 258,377 257,859 277,340 
คา่ตอบแทนกรรมการ 3,539 5,208 4,672 
คา่ใชจ้า่ยรวม 1,611,606 1,621,616 1,778,272 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 194,491 276,657 513,781 
คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ 35,117 45,835 93,185 
ก าไรส าหรบัปี 159,374 230,822 420,596 
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)       
ก าไรสทุธิตอ่หุน้ (มลูคา่หุน้ละ 1   บาท) 1.00 1.44 2.63 
มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุน้ 13.90 13.77 13.91 

อัตราการเจริญเตบิโต  
  สนิทรพัยร์วม (%) 0.68 -1.51 10.68 

สว่นของผูถื้อหุน้ (%) 0.94 -1.01 9.22 
รายไดค้า่รกัษาพยาบาล (%) -4.82 -16.84 2.68 
รายไดร้วม (%) -10.80 -17.18 3.46 
ก าไรสทุธิ (%) -30.95 -45.12 8.72 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 
  2564 2563 2562 

อตัราสว่นทนุหมนุเวียน (เทา่) 4.44 4.79 4.74 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็               4.08 4.47 4.47 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด               1.12 4.98 1.30 

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารคา้ 20.33 20.55 22.26 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 17.71 17.51 16.17 

อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื 23.44 25.65 31.13 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่                15.36 14.04 11.56 

อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนี ้             5.90 5.96 7.57 

ระยะเวลาช าระหนี ้             60.99 60.40 47.57 

Cash Cycle              -27.92 -28.85 -19.84 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio) 

  2564 2563 2562 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 24.70 27.95 33.99 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%)           10.89 14.74 22.77 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร (%)          139.88 466.13 63.04 

อตัราก าไรสทุธิ (%) 8.92 12.30 18.64 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 7.20 10.48 19.73 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 

  2564 2563 2562 

อตัราผลตอบแทนของสนิทรพัย ์(%) 7.72 10.93 21.17 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร (%)           24.93 29.41 44.15 

อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์(เทา่)         0.72 0.75 0.94 

อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)     

   2564 2563 2562 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) 0.14 0.14 0.15 

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่) - - - 

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash Basis) (เทา่) 0.91 3.31 1.05 

อตัราการจ่ายปันผล (%) 60.31 60.11 60.39 
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4.2 การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
บทสรุป 
 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากดั (มหาชน) รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 บริษัทมี
ก าไรสทุธิ 159.37 ลา้นบาท  เทียบกบัปีที่ผ่านมา  ก าไรสทุธิลดลง  71.45  ลา้นบาท คิดเป็น  30.95%  จากการที่
บริษัทมีรายไดร้วม  1,806.10  ลา้นบาท  ลดลง  92.85  ลา้นบาท  คิดเป็น   4.89  %  ในขณะที่ตน้ทนุในการ
รกัษาพยาบาล 1,344.73 ลา้นบาท  ลดลง 7.19 ลา้นบาท  คิดเป็น  0.53 %  ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร  
263.34  ลา้นบาท ลดลง 1.83 ลา้นบาท คิดเป็น  0.69 % ค่าตอบแทนกรรมการ  3.54  ลา้นบาท ลดลง 1.67 ลา้น
บาท คิดเป็น 32.05 % และคา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 35.12  ลา้นบาท ลดลง  10.72  ลา้นบาท คิดเป็น  23.38%  ทัง้นี ้
รายละเอียดและค าอธิบายของผลการด าเนินงานมีดงัตอ่ไปนี ้

 
4.2.1 ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร     
                1. ผลการด าเนินงาน         

     1.1 รายได้  ในปี 2564 บรษัิทมีรายไดร้วม จ านวน 1,806.10  ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัปี 2563 มี
จ านวน 1,898.95 ลา้นบาท  ลดลง  92.85  ลา้นบาท  คิดเป็น   4.89  %      
              - รายไดจ้ากการรกัษาพยาบาล ปี 2564  จ านวน  1,785.89  ลา้นบาท  เปรยีบเทยีบกบัปี  2563   

มีจ านวน 1,876.29  ลา้นบาท ลดลง 90.40  ลา้นบาท คิดเป็น  4.82%  ประกอบดว้ย 
  - รายไดผู้ป่้วยนอก ปี 2564 มจี านวน  1,020.31 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน  88.73  ลา้น

บาท คิดเป็น 8.00%    
  - รายไดผู้ป่้วยใน ปี 2564  มีจ านวน 765.57 ลา้นบาท  ลดลงจากปีก่อน  1.67  ลา้นบาท 

คิดเป็น 0.22%  
   - รายไดอ้ื่น ปี 2564 จ านวน 20.21 ลา้นบาท  เปรยีบเทียบกบัปี  2563 มีจ านวน  22.66 ลา้นบาท  

ลดลง จ านวน 2.45 ลา้นบาท คิดเป็น  10.80%  
 

       1.2 ต้นทุนในการรักษาพยาบาล  ในปี 2564  บรษัิทมีตน้ทนุในการรกัษาพยาบาล จ านวน 
1,344.73 ลา้นบาท เปรยีบเทียบกบัปี 2563 มีจ านวน 1,351.92 ลา้นบาท ลดลง 7.19 ลา้นบาท คดิเป็น 0.53%  

            สดัสว่นตน้ทนุในการรกัษาพยาบาลตอ่รายไดค้า่รกัษาพยาบาลปี 2564 เทา่กบั 75.30%  
เปรยีบเทียบกบัปี 2563 เทา่กบั 72.05% จะเห็นวา่สดัสว่นของปี 2564  เพิ่มขึน้จาก ปี 2563  เทา่กบั  3.25 %
เนื่องจากรายไดค้า่รกัษาพยาบาลลดลงจากปีก่อน 

      1.3 ค่าใช้จ่ายในการขาย  ในปี 2564  บรษัิทมีคา่ใชจ้่ายในการขาย จ านวน 4.96 ลา้นบาท 
เปรยีบเทียบกบัปี 2563  มีจ านวน  6.63 ลา้นบาท  ลดลง 1.67  ลา้นบาท  คิดเป็น 25.51%  
                1.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   ในปี 2564   บรษัิทมีคา่ใชจ้่ายในการบรหิาร  จ านวน   258.38 
ลา้นบาท  เปรยีบเทียบกบัปี 2563  มีจ านวน  258.54  ลา้นบาท ลดลง 0.16   ลา้นบาท  คิดเป็น 0.06%   
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       1.5 ค่าตอบแทนกรรมการ  ในปี 2564 บรษัิทมีคา่ตอบแทนกรรมการ จ านวน 3.54 ลา้นบาท 
เปรยีบเทียบกบัปี 2563 มีจ านวน 5.21 ลา้นบาท ลดลง 1.67 ลา้นบาท คิดเป็น 32.05% 

 
     1.6 ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้ ในปี 2564 บรษัิทมคีา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้ จ านวน 35.12 ลา้นบาท

เปรยีบเทียบกบัปี 2563 มีจ านวน  45.84 ลา้นบาท  ลดลง 10.72 ลา้นบาท คิดเป็น 23.38%   
 
  2. ความสามารถในการท าก าไร  
 

 2564 2563 2562 
อตัราก าไรขัน้ตน้  (%)  24.70 27.95 33.99 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน  (%) 10.89 14.74 22.77 
อตัราก าไรสทุธิ  (%) 8.92 12.30 18.64 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  (%)  7.20 10.48 19.73 

    
    จากขา้งตน้จะเห็นวา่ ในปี 2564 บรษัิทมีอตัราก าไรสทุธิ เทา่กบั 8.92% เปรยีบเทยีบกบั  

ปี 2563 เทา่กบั 12.30%  ลดลง 3.38%   เนื่องจากสถานการณร์ะบาดของโรค COVID-19  สง่ผลกระทบท าให้
บรษัิทฯ มีรายไดล้ดลง จึงท าใหค้วามสามารถในการท าก าไรของบรษัิทลดลง  แตบ่รษัิทมกีารบรหิารจดัการตน้ทนุ
และคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

  
          3. ประสิทธิภาพในการด าเนินการ 
   

  2564 2563 2562 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย(์%) 7.72 10.93 21.17 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร(%) 24.93 29.41 44.15 
อตัราการหมนุของสนิทรพัย(์%) 0.72 0.75 0.94 

                   
                   ประสทิธิภาพในการด าเนินการของบรษัิทในปี  2564   บรษัิทมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์เท่ากบั 
7.72% เปรียบเทียบกับปี 2563 เท่ากับ 10.93% ลดลง 3.21% และอัตราการหมุนของสินทรพัย์ปี2564 เท่ากับ 
0.72% เปรยีบเทียบกบัปี 2563 เทา่กบั 0.75% ลดลง 0.03% สว่นอตัราการหมนุของสินทรพัยถ์าวรปี2564 เท่ากบั 
24.93% เปรียบเทียบกบัปี 2563 เท่ากบั 29.41% ลดลง 4.48 % เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทลดลงจากปี
ก่อน จึงส่งผลใหป้ระสิทธิภาพในการด าเนินงานของบริษัทลดงลง แต่บริษัทมีการบริหารจดัการสินทรพัยถ์าวรให้
คุม้คา่และมีประสทิธิภาพสงูสดุ  
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4.2.2 ฐานะทางการเงิน 
1. โครงสร้างเงนิทุนของบริษัทมีสัดส่วนดังนี ้

สนิทรพัยห์มนุเวียน   41.97 หนีส้นิหมนุเวียน   9.46 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน   58.03 หนีส้นิไมห่มนุเวียน 2.60 

          สว่นของผูถื้อหุน้   87.94 

  รวมสนิทรพัย ์   100.00   รวมหนีส้นิและสว่นของผูถื้อหุน้ 100.00 
  

                    โครงสรา้งเงินทนุของบรษัิทมีสว่นประกอบ    กลา่วคือมีอตัราสว่นสนิทรพัย ์  :  หนีส้นิ  +  สว่นของผู้
ถือหุน้ของบรษัิท  มีสดัสว่นเป็น  100.00  :  12.06 + 87.94   บรษัิทมีหนีส้นิหมนุเวียนที่ตอ้งช าระอยู ่  รอ้ยละ  9.46    
เมื่อเทียบกบัสนิทรพัยร์วมของบรษัิท    ส  าหรบัสนิทรพัยท่ี์บรษัิทมีกรรมสทิธ์ินัน้แบง่เป็นสนิทรพัยห์มนุเวียน   ใน
อตัรารอ้ยละ 41.97   สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอตัรารอ้ยละ 58.03 
 
        2.  สินทรัพย ์          
 ส่วนประกอบของสนิทรัพย ์        
 สนิทรพัยร์วม   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564   มีจ านวน 2,528.51  ลา้นบาท    เปรยีบเทียบกบัสิน้ปี  2563   
มีจ านวน  2,511.45  ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 17.06 ลา้นบาท คิดเป็น 0.68% โดยมีการเปลีย่นแปลงดงันี ้
 
 2.1 สินทรัพยห์มุนเวียน ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม  2564  มีจ านวน  1,061.18  ลา้นบาท  คิดเป็น 41.97% 
ของสนิทรพัยร์วม เปรยีบเทยีบกบัสิน้ปี 2563 มี จ านวน 1,187.28  ลา้นบาท ลดลง 126.10 ลา้นบาท  คิดเป็น 
10.62%     มีรายละเอียดดงันี ้  

         2.1.1 เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2564 มีจ านวน  793.62 ลา้นบาท  
คิดเป็น  31.39% ของสนิทรพัยร์วม  
        2.1.2 ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น  ณ   วนัท่ี 31   ธนัวาคม  2564  มจี านวน 181.43 ลา้นบาท คิดเป็น  
7.18% ของสนิทรพัยร์วม เปรยีบเทียบกบัสิน้ปี 2563  มจี านวน  171.34 ลา้นบาท  เพิ่มขึน้  10.09   ลา้นบาท  คิด
เป็น 5.89%   

2.1.3 สนิคา้คงเหลอื  ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2564  มีจ านวน  58.21  ลา้นบาท  คิดเป็น  2.30% ของ
สนิทรพัยร์วม เปรยีบเทยีบกบัสิน้ปี 2563  มจี านวน  56.54  ลา้นบาท  เพิ่มขึน้ 1.67 ลา้นบาท  คิดเป็น 2.95% 
ประกอบดว้ย ยา เวชภณัฑแ์ละวสัดสุิน้เปลอืงทางการแพทย ์     
 2.1.4 สนิทรพัยห์มนุเวียนอื่น  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีจ านวน  26.64 ลา้นบาท คิดเป็น 1.05% 
ของสนิทรพัยร์วม เปรยีบเทียบกบัสิน้ปี  2563 มีจ านวน 23.41  ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 3.23 ลา้นบาท  คิดเป็น  13.81%    
 2.2 สินทรัพยไ์มห่มุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีจ านวน 1,467.33 ลา้นบาท คดิเป็น 58.03% 
ของสนิทรพัยร์วม  เปรยีบเทียบกบัสิน้ปี 2563 มีจ านวน  1,324.16 ลา้นบาท  เพิ่มขึน้ 143.17 ลา้นบาท  คิดเป็น 
10.81% มีรายละเอียดดงันี ้   
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2.2.1 หลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 มจี านวน 11.37 ลา้นบาท คิดเป็น 0.45 %ของ
สนิทรพัยร์วม  เปรยีบเทียบกบัสิน้ปี 2563  มีจ านวน  7.99 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 3.38  ลา้นบาท คดิเป็น 42.40% เป็น
ผลก าไรที่ยงัไมเ่กิดขึน้จรงิจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ของเงินลงทนุหลกัทรพัยเ์ผ่ือขายที่เพิ่มขึน้ 
        2.2.2 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ ณ  วนัท่ี   31 ธนัวาคม   2564   มีจ านวน   1,304.58    ลา้นบาท  
คิดเป็น 51.59% ของสนิทรพัยร์วม เปรยีบเทยีบกบัสิน้ปี  2563  มีจ านวน  1,273.84 ลา้นบาท  เพิม่ขึน้ 30.73 ลา้น
บาท  คิดเป็น  2.41%  จากการลงทนุในเครือ่งมือและอปุกรณท์างการแพทย ์ 
        2.2.3 สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  มีจ านวน 32.67 ลา้นบาท  คิดเป็น 1.29 %  
ของสนิทรพัยร์วม เปรยีบเทียบกบัสิน้ปี   2563   มีจ านวน  23.17 ลา้นบาท  เพิ่มขึน้ 9.50  ลา้นบาท คิดเป็น  
40.99% เป็นการลงทนุในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการใหบ้รกิารและเพิ่มความ
ปลอดภยั        

2.2.4 สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  มีจ านวน 13.52  ลา้นบาท  คิด
เป็น 0.53 %  ของสนิทรพัยร์วม เปรยีบเทียบกบัสิน้ปี   2563   มีจ านวน  12.41  ลา้นบาท  เพิม่ขึน้ 1.11  ลา้นบาท 
คิดเป็น 8.96%  

2.2.5 สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีจ านวน  5.18  ลา้นบาท  คิดเป็น 0.20 % 
ของสนิทรพัยร์วม เปรยีบเทียบกบัสิน้ปี   2563  มีจ านวน  6.74  ลา้นบาท  ลดลง 1.56 ลา้นบาท  คิดเป็น 23.22%   

   
       3. หนี้สิน            
 ส่วนประกอบของหนี้สนิ    
 หนีส้นิรวม  ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2564   มีจ านวน  305.06 ลา้นบาท  เปรยีบเทียบกบัสิน้ปี   2563 มี
จ านวน 308.78 ลา้นบาท ลดลง 3.72  ลา้นบาท คิดเป็น 1.21%  โดยมีการเปลีย่นแปลงที่มีนยัส  าคญั  ดงันี ้ 

3.1 หนี้สนิหมุนเวียน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  มจี านวน  239.24 ลา้นบาท  คิดเป็น 9.46%  ของ
สนิทรพัยร์วม เปรยีบเทียบกบัสิน้ปี 2563 มจี านวน  247.62  ลา้นบาท  ลดลง 8.38 ลา้นบาท คดิเป็น  3.38%  มี
รายละเอียดดงันี ้  
                      3.1.1 เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2564 มีจ านวน 179.19  ลา้นบาท  คิด
เป็น 7.09% ของสนิทรพัยร์วม  เปรยีบเทียบกบัสิน้ปี 2563  มีจ านวน 173.60  ลา้นบาท  เพิ่มขึน้ 5.59 ลา้นบาท  คิด
เป็น 3.22%    

     3.1.2 เจา้หนีค้า่สนิทรพัย ์ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม   2564  มจี านวน 35.71 ลา้นบาท คดิเป็น 1.41%  
ของสนิทรพัยร์วมเปรยีบเทยีบกบัสิน้ปี 2563   มีจ านวน 35.61 ลา้นบาท   เพิ่มขึน้ 0.10  ลา้นบาท  คิดเป็น 0.28%   

     3.1.3 ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลคา้งจ่าย  ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2564  มีจ านวน  15.95 ลา้นบาท  คิดเป็น 
0.63% ของสนิทรพัยร์วม เปรยีบเทียบกบัสิน้ปี 2563  มี จ านวน 29.88 ลา้นบาท ลดลง 13.93 ลา้นบาท คิดเป็น 
46.62%       

     3.1.4 หนีส้นิหมนุเวียนอื่น  ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2564  มีจ านวน  8.38  ลา้นบาท  คิดเป็น 0.33% 
ของสนิทรพัยร์วม เปรยีบเทียบกบัสิน้ปี 2563 มี จ านวน 8.52 ลา้นบาท ลดลง  0.14 ลา้นบาท คิดเป็น 1.62%
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 3.2 หนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  2564  มีจ านวน 65.82 ลา้นบาท  คิดเป็น 2.60%  ของ
สนิทรพัยร์วม เปรยีบเทียบกบัสิน้ปี  2563  มีจ านวน  61.16  ลา้นบาท  เพิ่มขึน้ 4.66 ลา้นบาท  คิดเป็น  7.61% เป็น
การตัง้ส  ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน ซึง่เป็นเงินชดเชยพนกังานเมื่อออกจากงาน  ใหม้ีสทิธิไดร้บัชดเชย
ไมน่อ้ยกวา่คา่จา้งอตัราสดุทา้ย 400 วนัสดุทา้ย (หมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 13) 
   

4.2.3  คุณภาพของสินทรัพย ์        
 ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น  ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2564   มีจ านวน 181.43 ลา้นบาท  คิดเป็น 7.18 %  
ของสนิทรพัยร์วม เปรยีบเทียบกบัสิน้ปี 2563 มีจ านวน 171.34 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 10.09 ลา้นบาท คิดเป็น 5.89%  
ทัง้นีบ้รษัิทตัง้ส  ารอง คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ส าหรบัลกูหนีก้ารคา้ที่คาดวา่จะเรยีกเก็บไมไ่ด ้ โดยพิจารณาจากอายุ
ลกูหนีเ้ป็นเกณฑ ์ในปี 2564 บรษัิท บนัทกึตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู จ านวน  12.17 ลา้นบาท 
  สนิคา้คงเหลอืประกอบดว้ย   ยา  เวชภณัฑ ์ และวสัดสุิน้เปลอืงทางการแพทย ์     บรษัิทแสดงมลูคา่ใน
ราคาทนุ หรอืราคาตลาดที่ต  ่ากวา่  และไดม้ีการคดัแยกสนิคา้ลา้สมยั  และเสือ่มสภาพออกแลว้ 
                ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ ณ  วนัที่  31  ธันวาคม  2564 ประกอบด้วย  
         (หน่วย:ล้านบาท) 
 มูลค่าที่ได้มา ค่าเสื่อมราคา

สะสม 
สุทธิ 

ที่ดิน 575.21  0  575.21 
อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 1,109.51  865.91  243.60 
เครือ่งมือและอปุกรณท์างการแพทย ์ 737.83  455.90  281.93 
ยานพาหนะ 28.86  13.28  15.58 
เครือ่งตกแตง่และติดตัง้  82.52  77.06  5.46 
เครือ่งใชส้  านกังาน 98.12  60.29  37.83 
อปุกรณค์อมพวิเตอร ์ 135.87  86.33  49.54 
อปุกรณแ์ละเครือ่งมือเครือ่งใช ้ 35.14  23.18  11.96 
สนิทรพัยร์ะหวา่งก่อสรา้ง  83.46  0  83.46 
รวมทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ ์  2,886.52 1,581.95 1,304.57 

 

                บรษัิทบนัทกึที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์  ในราคาทนุ โดยไมไ่ดม้ีการปรบัมลูคา่ของที่ดิน อาคาร และ
อปุกรณ ์  แตอ่ยา่งใด  ทัง้นีเ้นื่องจาก บรษัิทไดว้ิเคราะหใ์นเรือ่งของการดอ้ยคา่สนิทรพัยแ์ลว้ เหน็วา่มลูคา่ที่บนัทกึ
เป็นมลูคา่ทีเ่หมาะสม                        
              บรษัิทมีอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เทา่กบั 24.93%เปรยีบเทียบกบั
สิน้ปี 2563 เทา่กบั 29.41% ลดลง 4.48%  
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4.2.4 สภาพคล่อง           
              บรษัิทมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มจี านวน  793.62 ลา้นบาท  คิด
เป็น 31.39% ของสนิทรพัยร์วม  เปรยีบเทียบกบัสิน้ปี  2563  มีจ านวน 934.91  ลา้นบาท  ลดลง 141.29 ลา้นบาท 
คิดเป็น 15.11%  โดยมีรายละเอยีดการไดม้าและใชไ้ปของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ที่ส  าคญัดงันี ้
 บรษัิทมีกระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ านวน   272.06 ลา้น
บาท  เปรยีบเทียบกบัสิน้ปี 2563 มีจ านวน 1,289.58 ลา้นบาท  ลดลง  1,017.52 ลา้นบาท คิดเป็น 78.90% สาเหตุ
จาก ในปี 2564  บรษัิท มีก าไรส าหรบัปี จ านวน  159.37 ลา้นบาท 
     - ปรบักระทบก าไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรบัจากการด าเนินงาน จ านวน 219.78 ลา้นบาท เนื่อง 
จากมีปรบัรายการคา่ใชจ้่ายภาษีเงินได,้คา่เสือ่มราคา , คา่ใชจ้่ายรอตดับญัชีตดัจ าหนา่ย, คา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ตดัจ าหน่าย,ขาดทุนจากการเลิกใชส้ินทรพัยถ์าวร, หนีส้ญู,ขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ และค่าใชจ้่าย
ผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 
         - ปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดจ่ายจากการด าเนินงาน จ านวน 4.63 ล้านบาท   
เนื่องจากมีปรบัรายการ ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จริงของเงินลงทนุในกองทนุเปิด, ก าไรที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงของหลกัทรพัย์
ในความตอ้งการของตลาด, ก าไรจากการจ าหนา่ยอปุกรณ,์ เงินปันผลรบัและดอกเบีย้รบั 
                    - ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสว่นประกอบของสนิทรพัยแ์ละ หนีส้นิด าเนินงาน  
ณ  วนัท่ี   31 ธนัวาคม 2564 มจี านวน  374.52 ลา้นบาท  เปรยีบเทียบกบัสิน้ปี 2563 มจี านวน 429.12 ลา้นบาท 
ลดลง  54.60 ลา้นบาท  หกัการเปลีย่นแปลงในสว่นประกอบของสนิทรพัยล์ดลง 22.46 ลา้นบาท และการ
เปลีย่นแปลงในสว่นประกอบของหนีส้นิด าเนินงานเพิ่มขึน้ จ านวน 32.45 ลา้นบาท ท าใหเ้งินสดรบัจากกิจกรรม
ด าเนินงาน มีจ านวน 319.61 ลา้นบาท  และจา่ยภาษีเงินได ้จ านวน   50.31 ลา้นบาท และรบัดอกเบีย้ 2.76  ลา้น
บาท  
 บรษัิทมีกระแสเงินสดใชไ้ปสทุธิในกิจกรรมลงทนุในสนิทรพัยต์า่งๆ  จ านวน   274.15 ลา้นบาท  
เนื่องจากลงทนุอาคาร สถานท่ี และอปุกรณเ์ครือ่งมือทางการแพทย ์
 บรษัิทมีกระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 139.20 ลา้นบาท เป็นการจา่ยเงินปันผล  
 
บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงนิในแต่ละปีดังนี ้     
 - อตัราสว่นสภาพคลอ่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  เทา่กบั 4.44 เทา่ ลดลงเมื่อเปรยีบเทียบกบั สิน้ ปี 
2563  เทา่กบั 4.79 เทา่   
 - อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ของบรษัิท   ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2564 เทา่กบั 20.33 เทา่ ลดลงเมื่อ
เปรยีบเทียบกบัสิน้ปี 2563  เทา่กบั  22.55  เทา่    
 - ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 อยูท่ี่ 17.71 วนั เพิม่ขึน้เมื่อเทียบกบัสิน้ปี 2563 อยูท่ี่ 
17.51 วนั  
               - อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เทา่กบั 23.44 เทา่ ลดลงเมื่อเปรยีบเทียบ
กบัสิน้ ปี 2563 เทา่กบั 25.65 เทา่      
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              - ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  อยูท่ี่ 15.36 วนั  เพิ่มขึน้เมื่อเทยีบกบัสิน้ปี 2563 
อยูท่ี ่14.04  วนั  
              - อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เทา่กบั 5.90  เทา่ ลดลงเมื่อเปรยีบเทียบกบัสิน้ ปี 
2563 เทา่กบั 5.96  เทา่ 
              - ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  อยูท่ี่ 60.99 วนั  เพิ่มขึน้เมื่อเทยีบกบัสิน้ปี 2563อยู่
ที ่60.40 วนั 
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5. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอื่น 
     

5.1 ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อบริษัท บรษัิท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากดั (มหาชน) 
ชื่อสถานทีท่ าการ               โรงพยาบาลนนทเวช 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ใหบ้ริการการรกัษาพยาบาลทัง้ผูป่้วยนอก

และผูป่้วยใน  ตลอด 24 ชั่วโมง 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ 432 ถนนงามวงศว์าน ต าบลบางเขน อ าเภอเมืองนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี
ที่ตั้งสาขา 530 ถนนรตันาธิเบศร ์ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบรุ ี 
                 จงัหวดันนทบรุ ี
เลขทะเบียนบริษัท  0107536001087 
Home Page   www.nonthavej.co.th 
E-Mail    nonthavej@nonthavej.co.th 
โทรศัพท ์   0-2596-7888 (อตัโนมตัิ 200 หมายเลข) 
โทรสาร    0-2589-8753 
จ านวนและชนิดของหุ้นที่จ าหน่าย  หุน้สามญัจ านวน 160 ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ละ  1  บาทและเรยีกช าระแลว้       
   เต็มมลูคา่ 
   
 

5.2 จ านวนและชนิดของหุน้ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลทีบ่ริษัทถอืหุน้ ตั้งแต ่
     ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แลว้ทั้งหมดของนิติบุคคลน้ัน 

- ไมม่ี  - 
 

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บรษัิทฯ ไมม่ีขอ้พิพาททางกฎหมาย ซึง่อาจก่อใหเ้กิดผลเสยีหายตอ่

บรษัิทฯ เกินกวา่รอ้ยละ 5 ของสว่นของผูถื้อหุน้ และไมม่ีขอ้พิพาททางกฏหมายอื่นใดที่อาจก่อใหเ้กิด
ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั 

 
5.4 ตลาดรอง 

  - ไมม่ี – 
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5.5  บุคคลอ้างองิอืน่ ๆ 
 นายทะเบียนหลักทรัพย ์
           ช่ือส านกังาน  :  บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
         ที่ตัง้  :  เลขที่ 93  ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

        โทรศพัท ์  : 0 2009-9000  
        โทรสาร  : 0 2009-9991  
        SET Contact center  : 0 2009-9999 
        Website  : http://www.set.or.th/tsd 
        E-mail  : SETContactCenter@set.or.th 
ฝ่ายก ากับบริษัทจดทะเบียน 
        ช่ือส านกังาน  :  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

         ที่ตัง้  :  เลขที่ 93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400   
         โทรศพัท ์  :  0-2009-9000  
         โทรสาร  :  0-2009-9991 
           Set Contact Center :  0-2009-9999 

        E-mail  :  SETContactCenter@set.or.th 
        Website  :  http://www.set.or.th 

 ผู้สอบบัญช ี
         ช่ือส านกังาน  :  บรษัิท  ส านกังาน ดร.วิรชั แอนด ์แอสโซซิเอทส ์ จ ากดั 

        ที่ตัง้  :  518/3 อาคารภาณนุี  ชัน้ 7   ถนนเพลนิจิต  แขวงลมุพินี  
   เขตปทมุวนั  กรุงเทพฯ 10330 

         โทรศพัท ์/ โทรสาร   :  0-2252-2860 , 0-2255-2518 , 0-2254-8386-7 
 ที่ปรึกษากฎหมาย 
         ช่ือส านกังาน  :  ส านกังานกฎหมายฟารอ์ีสฑ ์ (ประเทศไทย)  จ ากดั 

        ที่ตัง้  :  121/74-75  อาคารอาร.์เอส.ทาวเวอร ์ ชัน้  24 
             ถนนรชัดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง   กรุงเทพฯ  10310 
         โทรศพัท ์  :  0-2641-3181-88 , 0-2248-6711 
         โทรสาร  :  0-2641-3189 ,  0-2248-6719 
 

        ช่ือส านกังาน  :  ส านกังานกฎหมายธรรมโชต ิ
        ที่ตัง้  :  6 ซ.นนทบรุ ี24/2 ถนนสนามบนิน า้ 

            ต าบลทา่ทราย  อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบรุี  11000 
         โทรศพัท ์  :  0-81815-5160     

        โทรสาร  :  0-2526-6697 

http://www.set.or.th/
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ส่วนที ่2 
การก ากับดูแลกจิการ 
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6.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
       บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงการความส าคญัของการก ากบัดแูล 
กิจการท่ีดี  ซึ่งเป็นปัจจยัหลกัท่ีจะท าใหบ้ริษัทฯ ประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ เป็นพืน้ฐานท่ีท าให้
บริษัทเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรบักนัโดยทั่วไป รวมทัง้ความชดัเจน ความ
โปรง่ใส  ตลอดจนการด าเนินธุรกิจใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สียกบับริษัท 

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและทบทวนปรบัปรุงนโยบายตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
ส  าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่ง
เปลี่ยนแปลงไป   คณะกรรมการบริษัทไดท้บทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท โดยมีเนือ้หา
สอดคลอ้งกับแนวทางการปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและการด าเนินงานตามท่ีพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด  โดยคณะกรรมการบริษัทเช่ือมั่นว่าการปฏิบัติงานโดยยึด
แนวทางตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือใหบ้ริษัทมีการพฒันาเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และ
สรา้งความเช่ือมั่นแก่ผูม้ีสว่นไดเ้สียและผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบตัิในการด าเนินธุรกิจของ
คณะกรรมการบริษัท ดงันี ้

1. องคป์ระกอบและวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท 

1.1 องคป์ระกอบการแต่งตัง้กรรมการบริษัท  สรุปรายละเอียดไดด้งันี ้

1.1.1 มีคณะกรรมการของบริษัทไมน่อ้ยกวา่ 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 

1.1.2 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้คัดเลือก และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสมผ่านคณะกรรมการบริษัท ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดไว้

ดงันี ้

1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุน้ตอ่หนึ่งเสียง 

2) ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตามขอ้ 1) 

เลือกตัง้บคุคลเดียว  หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ แตจ่ะแบ่งคะแนน

เสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้

3) บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการ

เลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีพงึจะมีหรือพงึจะ

เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลง

มามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึ

เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 
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1.1.3 ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 

ของจ านวนกรรมการทัง้หมด   กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้มีสิทธิไดร้บัเลือก

ใหเ้ขา้เป็นกรรมการใหมไ่ด ้

1.1.4 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราว

ออกตามวาระไดด้ว้ย คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนหุน้ซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

1.1.5 กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย่ื้นใบลาออกตอ่บริษัท การลาออกมี

ผลนบัแตว่นัท่ีใบลาออกไปถงึบริษัท 

1.2 วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัทได ้
ก าหนดจ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 โดยในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี กรรมการบริษัท
ตอ้งออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3  กรรมการบริษัทท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งนัน้ใหก้รรมการ
บริษัทท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งอย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทซึ่งพน้จาก
ต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัเลือกตัง้กลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหมไ่ด ้
 
2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

2.1 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรูแ้ละประสบการณ์ ใน

หลาย ๆ ดา้น กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยุทธ ์เป้าหมาย 

แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ร่วมกบัฝ่ายบริหาร  ตลอดจนก ากบัดแูลใหฝ่้ายบริหาร

ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมลูค่า

สูงสุดใหก้ับกิจการและความมั่นคงสูงสุดใหก้ับผูถื้อหุน้ คณะกรรมการมีการประชุมทุกไตร

มาสเพ่ือพิจารณาการรายงานผลการด าเนินกิจการของฝ่ายบริหาร ตามอ านาจหนา้ท่ีความ

รบัผิดชอบของกรรมการบริษัท 

2.2 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดแูลตรวจสอบ ประเมินผลการ 

ด าเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารระดบัสงูใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวาง

ไวอ้ย่างเป็นอิสระ โดยขอ้บงัคบัของบริษัทก าหนดใหม้ีกรรมการไมน่อ้ยกวา่ 5 คน  ซึง่แตง่ตัง้

และถอดถอนโดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้ โดยประกอบไปดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร กรรมการท่ี
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ไม่เป็นผูบ้ริหาร   และกรรมการอิสระ เพ่ือท าหนา้ท่ีถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่อง

ตา่ง ๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่บริษัท 

2.3 คณะกรรมการบริษัทไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการชดุย่อยประกอบดว้ย คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทน โดยไดก้ าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในการ

ด าเนินการของคณะกรรมการดงักลา่วไวอ้ย่างชดัเจน 

 
3. ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการมีอ  านาจหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยพ์.ศ. 2535 และขอ้ก าหนดตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดีและจรรยาบรรณของบริษัท ดงันี ้

3.1 บริหารกิจการของบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  วตัถปุระสงค ์ และขอ้บงัคบัของบริษัท  

 ปฏิบตัิตามมติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน ์

 ของบริษัท และรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้อย่างสม ่าเสมอโดย 

1) การปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ  (Duty of Care) 

2) การปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต (Duty of Loyalty) 

3) การปฏิบตัิตามกฎหมาย  วตัถปุระสงค ์ ขอ้บงัคบัของบริษัท  มติคณะกรรมการ   

    บริษัท  และมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ (Duty of Obedience) 

4) การเปิดเผยขอ้มลูตอ่ผูถื้อหุน้อย่างถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส ตรวจสอบได ้และ 

   ทนัเวลา (Duty of Disclosure) 

3.2 ก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และกลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจ นโยบายและทิศทางการ    

 ด  าเนินงานของบริษัทโดยมีการทบทวนและอนมุตัิเป็นประจ าทกุปี  ก ากบัดแูลใหฝ่้าย  

 จดัการด าเนินการตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.3 ติดตามการด าเนินกิจการของบริษัทตลอดเวลา  และรบัรูถ้ึงการปฏิบตัิตามกฎหมาย

และ ขอ้ก าหนดในสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัท  เพ่ือใหก้ารด าเนินกิจการของบริษัทเป็นไป

อย่างมีประสิทธิผล 
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3.4 จดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้  และปฏิบตัิตามขอ้พงึปฏิบตัิส  าหรบัการจดัประชมุผูถื้อหุน้ 

ของบริษัทจดทะเบียน เพ่ือใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความโปรง่ใส  ชอบธรรม  และ  

เป็นประโยชนต์อ่ผูถื้อหุน้ทกุฝ่าย 

3.5 รบัผิดชอบตอ่รายงานขอ้มลูทางการเงินของบริษัท และขอ้มลูทั่วไป ตอ่ผูถื้อหุน้และผู้ 

ลงทนุทั่วไปอย่างถกูตอ้ง ครบถว้นและโปรง่ใส 

3.6 ก ากบัดแูลและพฒันาบรรษัทภิบาลของบริษัทเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ  

ติดตามให้มีการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและ

จริยธรรมธุรกิจ 

3.7 สง่เสริมใหพ้นกังานทกุระดบัมีจิตส านกึในจริยธรรมและคณุธรรม และปฏิบตัิตามหลกั 

บรรษัทภิบาล จริยธรรมธุรกิจและนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่นของบริษัท พรอ้มทัง้ก ากบัดแูล

ใหม้ีระบบการควบคมุภายใน  และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม เพ่ือลดความเสี่ยง

ดา้นการทจุริตและการใชอ้  านาจอย่างไมถ่กูตอ้ง  รวมทัง้ป้องกนัการกระท าผิดกฎหมาย 

3.8 ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม 

ตลอดจนสง่เสริมใหผู้ถื้อหุน้ สามารถใชส้ิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชนข์องตนและ

ไดร้บัข่าวสารอย่างถกูตอ้งครบถว้น โปรง่ใส  ตรวจสอบได ้และทนัเวลา 

3.9 ตระหนกัถงึบทบาทหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและ 

ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ก ากับดูแลให้มี

กระบวนการ และช่องทางในการรับและจัดการกับข้อรอ้งเรียนของผู้ท่ีประสงคจ์ะแจ้ง

เบาะแสหรือผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย

สามารถติดตอ่/  รอ้งเรียนในเรื่องท่ีอาจเป็นปัญหากบัคณะกรรมการไดโ้ดยตรง 

3.10 พิจารณาแผนพฒันาผูบ้ริหารระดบัสงูและแผนสืบทอดกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ 

ก ากบัดแูลใหม้ีการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีประสิทธิผลเป็น

ประจ าทกุปี และมีระบบการก าหนดคา่ตอบแทนแก่ผูบ้ริหารระดบัสงูท่ีเหมาะสม สอดคลอ้ง

กบัผลการด าเนินงานเพ่ือก่อใหเ้กิดแรงจงูใจทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

  3.11 ประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุปี โดยใหม้ีการ 
 ประเมินผลการปฏิบตัิงานเป็น 3แบบ คือประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท 
 โดยรวม (As a Whole)  ประเมินตนเองเป็นรายบคุคล (Self-Assessment) รวมทัง้ ติดตาม  
 ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อยเพ่ือพิจารณารว่มกนั 
 ในคณะกรรมการบริษัท 
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3.12 ก ากบัดแูลใหม้ีกระบวนการสรรหาและเลือกตัง้บคุคลเป็นกรรมการบริษัทอย่าง 
โปรง่ใส และมีการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อยอย่างเหมาะสม 
3.13 พฒันาความรูค้วามสามารถในการปฏิบตัิงานอย่างตอ่เน่ือง เขา้อบรมหรือเขา้รว่มใน 

        หลกัสตูรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิหนา้ท่ีกรรมการหรือกิจกรรมสมัมนาท่ีเป็นการเพ่ิมพนู 
 ความรูใ้นการปฏิบตัิงานอย่างตอ่เน่ือง ในการปฏิบตัิหนา้ท่ีคณะกรรมการบริษัทอาจขอ 
 ค  าปรกึษาจากท่ีปรกึษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นวา่มีความ  
 จ าเป็นและเหมาะสม 
3.14 จดัตัง้คณะกรรมการชดุย่อย โดยคดัเลือกจากคณะกรรมการบริษัท ดงันี ้

  3.14.1 คณะกรรมการตรวจสอบ   ท าหนา้ท่ีสอบทาน ความถกูตอ้งของงบการเงิน  

  และใหบ้ริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม มีการปฏิบตัิตาม 

   กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงพยาบาลใหเ้ป็นไปตามการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และ 

   รายงานผลการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 

 3.14.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  ท าหนา้ท่ีก าหนดวิธีการ 

 และหลกัเกณฑก์ารสรรหา และหลกัเกณฑก์ารจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการและ 

 ผูบ้ริหารระดบัสงู  รวมทัง้พิจารณาแตง่ตัง้  โยกยา้ยถอดถอนพนกังานระดบับริหาร 

 ของบริษัท และรายงานผลการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 

3.14.3  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ท าหนา้ท่ีเสนอแนะแนว 

ปฏิบตัิดา้นบรรษัทภิบาลของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท พรอ้มทัง้ติดตามดูแล

การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารใหเ้ป็นไปตามนโยบายดา้น 

  บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงของบริษัท และรายงานผลการด าเนินงานตอ่ 

  คณะกรรมการบริษัท 

  3.15 แตง่ตัง้เลขานกุารบริษัทเพ่ือท าหนา้ท่ีดแูลและจดัการการประชมุของคณะกรรมการ 

  บริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ การประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้จดัท ารายงานการ 

  ประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุผูถื้อหุน้ รายงานประจ าปี และจดัเก็บเอกสาร 

  ตามท่ีกฎหมายก าหนด นอกจากนี ้ยงัช่วยใหค้  าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัทและ 

  ผูบ้ริหารเก่ียวกบักฎเกณฑต์า่งๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด 

  หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

 
 
 



บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)        แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 One Reportประจ าปี 2564 

 

 51 

4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ก าหนดแผนประชมุประจ าปีไวอ้ย่างนอ้ย ปีละ  6 ครัง้ เพ่ือพิจารณางบ 
การเงิน การวางนโยบายและติดตามผลการด าเนินงาน มีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจ าเป็น มี
การก าหนดวาระการประชุมล่วงหนา้ มีการออกหนงัสือเชิญประชุมพรอ้มระเบียบวาระการประชุม 
และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหนา้ 5-7 วัน เพ่ือใหก้รรมการไดศ้ึกษาขอ้มูลล่วงหนา้ก่อนการ
ประชมุ 
 
5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทไดม้ีการแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เพ่ือ 
ท าหนา้ท่ีในการคดัเลือกบคุคลท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการเสนอคณะกรรมการบริษัทและเสนอ
คา่ตอบแทนของกรรมการ เพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ 

 
6. บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการใหป้ระธานกรรมการมีหนา้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้

6.1 พิจารณาก าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัทร่วมกบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร

และดแูลใหก้รรมการบริษัทไดร้บัขอ้มลูอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน และทนัเวลาก่อน

การประชมุ เพ่ือใหก้รรมการบรษัิทสามารถตดัสินใจไดอ้ย่างเหมาะสม 

6.2 เป็นผูน้  าของคณะกรรมการบรษัิทและเป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

6.3 ด าเนินการประชมุคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบัของบริษัทและ

กฎหมาย 

6.4 จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ สง่เสริมใหก้รรมการบริษัททกุคนอภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นไดอ้ย่างเตม็ท่ี เป็นอิสระ และใชด้ลุยพินิจอย่างรอบคอบ โดยค านงึถงึผูม้ีสว่นได้

เสียทกุฝ่ายอย่างครบถว้น 

6.5 สรุปมติท่ีประชมุและสิ่งท่ีจะตอ้งด าเนินการตอ่ไปอย่างชดัเจน 

6.6 เป็นผูน้  าในการประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระขอ้บงัคบัของบริษัทและ

กฎหมาย โดยจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสม รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น

อย่างเท่าเทียมกนั และดแูลใหม้ีการตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้อย่างเหมาะสมและ

โปรง่ใส 

6.7 สนบัสนนุและเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาลและจิรยธรรมธุรกิจ

(Code of Conduct) ของบริษัท 



บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)        แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 One Reportประจ าปี 2564 

 

 52 

6.8 เสริมสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายบริหารและสนบัสนนุ

การปฏิบตัิหนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและฝ่ายบริหารตามนโยบายของบริษัท 

6.9 ก ากบัดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูและการบรหิารจดัการอย่างโปรง่ใสในกรณีท่ีมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

6.10 ก ากบัดแูลใหค้ณะกรรมการบรษัิทมีโครงสรา้งและองคป์ระกอบท่ีเหมาะสม 

6.11 ก ากบัดแูลใหก้ารปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชดุ 

   ย่อยตา่งๆ และกรรมการบรษัิทแตล่ะคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 

   ประสิทธิผล 

   6.12   ก ากบัดแูลใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม  

         กรรมการบริษัทรายบคุคล  ประธานกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อยตา่งๆ เพ่ือ 

         น าผลไปปรบัปรุงการปฏิบตัิหนา้ท่ีและเสริมสรา้ง ความรูค้วามสามารถของกรรมการ 

         บริษัท และกรรมการชดุย่อย 

 
7. การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

7.1  การสรรหากรรมการ 
ในการแต่งตัง้กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งประกอบดว้ย
ประธานกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระ จ านวน 1 ราย มีหน้าท่ี
รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตาม
ขอ้บังคบัของบริษัท และเป็นผูเ้สนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือใหไ้ดก้รรมการมือ
อาชีพ มีความหลากหลาย  และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือขอความ
เห็นชอบจากกรรมการ จากนัน้จะน าเสนอรายช่ือกรรมการดงักลา่วตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เป็น
ผูเ้ลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑต์อ่ไป 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ไดพิ้จารณาลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจ และแผนในอนาคตจึงไดก้ าหนดคุณสมบตัิของกรรมการ โดยตอ้งเป็นผูม้ีความรูใ้น
เรื่องธุรกิจ  และเปิดโอกาสใหก้รรมการและผูถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการเสนอช่ือกรรมการท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสม นอกจากนีย้ังพิจารณากรรมการท่ีจะเสนอช่ือเพ่ิมเติมจากท าเนียบ
กรรมการของบริษัท 

7.2   การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสงูสดุ 

ในการสรรหาผูม้าด ารงต าแหน่ง ผูบ้ริหารระดบัสงูสดุ (เช่น ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร)  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาเบื ้องต้น ในการ
กลั่นกรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถว้น เหมาะสม มีความรูค้วามสามารถ ทักษะ 
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และประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัทและเขา้ใจในธุรกิจได ้และ
เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

 
8. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทไดจ้ัดท าคู่มือกรรมการบริษัท โดยไดร้วบรวมสรุปกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บังคบัท่ี
เก่ียวขอ้งกบักรรมการบริษัท เพ่ือใหก้รรมการทราบถงึบทบาทหนา้ท่ี หลกัการ และแนวปฏิบตัิใน
การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัททั้งหมด โดยส าหรบักรรมการเขา้ใหม่บริษัทไดม้ีการชีแ้จง
ขอ้มลูท่ีเป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ท่ีใหแ้ก่กรรมการ ซึ่งรวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะของ
ธุรกิจ แนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัท และคูม่ือกรรมการบริษัท 

นอกจากนี ้บริษัทไดส้นบัสนนุโครงการการพฒันากรรมการและผูบ้ริหารระดบัตา่งๆอย่าง 
สม ่าเสมอ เช่น การฝึกอบรมและการสมัมนา ซึ่งจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์เป็นตน้ 

 
9. แผนพัฒนาและสืบทอดงานต าแหน่งกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัท ใหค้วามส าคญัตอ่การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร โดยมีโครงการ 
 พฒันาความรูค้วามสามารถและทกัษะใหเ้หมาะสมกบัหนา้ท่ีอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือสง่เสริมการ 
 พฒันากรรมการและผูบ้ริหาร ใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยสนบัสนนุใหก้รรมการเขา้ 
 รบัการอบรมในหลกัสตูร Director Certification Program(DCP) และหลกัสตูรท่ีเก่ียวขอ้งของ 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูส้รรหาและ 
 คดัเลือกบคุคลท่ีมีความรู ้ความสามารถและประสบการณเ์ป็นผูบ้ริหารของบริษัท โดยการ 
 แตง่ตัง้ผูบ้ริหารเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบบริษัท สว่นกรรมการบริษัทตอ้งไดร้บัความ 
 เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และเสนออนมุตัิผ่านท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

ในการวางแผนสืบทอดต าแหนง่กรรมการและผูบ้ริหารนัน้ คณะกรรมการไดม้ีการวางแผน
เพ่ือเป็นการเตรียมความพรอ้มทนัทีท่ีกรรมการหรือผูบ้รหิารระดบัสงูต าแหน่งนัน้ๆเกษียณอายุ
หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้เพ่ือใหก้ารบริหารงานของบรษัิทสามารถด าเนินไปไดอ้ย่าง
ตอ่เน่ืองและพฒันาอย่างยั่งยืน 

 
10. การรายงาน 

10.1  การรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท   

รายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ เพ่ือให ้
 คณะกรรมการบริษัทรบัทราบรายงานการพิจารณาการใหค้วามเห็นตอ่รายงานขอ้มลูทาง 
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 การเงิน  รายงานผลการตรวจสอบภายใน  รายงานสิ่งท่ีตรวจพบหรือรบัทราบในทนัที  เช่น  
รายการความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ หรือขอ้สงสยัวา่อาจมีการทจุริต  รั่วไหล  หรือพบสิ่ง 
 ผิดปกติท่ีมีสาระส าคญัตอ่ระบบการควบคมุภายใน  เพ่ือน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทไดว้าง 
มาตรการ  หรือหาแนวทางปรบัปรุงแกไ้ขไดท้นัเวลา 
        รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน   เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัท ฯ   รบัทราบ   อย่างนอ้ย
ปีละ 1 ครัง้ 
10.2  การรายงานตอ่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไป 

รายงานกิจกรรมท่ีจดัท าขึน้ระหวา่งปี  ซึง่ลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริษัท   

 และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท 
 

11.  การประเมินผล 

คณะกรรมการบริษัทควรจดัท าแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเอง อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้  

เป็นลายลักษณ์อักษร  และสอบทานผลการประเมินกับประธานคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ

รบัทราบและน าขอ้เสนอแนะไปปรบัปรุงแกไ้ข  รวมทัง้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบตัิหนา้ท่ี

ของคณะกรรมการบริษัท 

12. การทบทวนกฎบัตร 

 คณะกรรมการบริษัทจะสอบทานและประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสมของกฎบตัร

อย่างนอ้ยปีละครัง้ 

 
6.2 นโยบายจริยธรรมองคก์ร 

คณะกรรมการบรษัิทก าหนดใหม้จีรยิธรรมองคก์ร  โดยใหท้ัง้กรรมการ ผูบ้รหิาร แพทย ์ และ
พนกังานทกุระดบั ยดึถือปฏิบตั ิ เพื่อใหบ้รษัิทฯมีการด าเนินงานอยา่งถกูตอ้งตามหลกัจรยิธรรม เคารพ
สทิธิและปฏิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีอยา่งเสมอภาค เป็นธรรมและตรวจสอบได ้ ซึง่ครอบคลมุเรือ่ง
ตา่งๆ ที่บรษัิทฯใหค้วามส าคญั ดงันี ้ 

1. การปฏิบัตติามกฎหมาย และยดึหลกัสทิธิมนุษยชน  
บรษัิทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑต์า่ง ๆ  และขอ้บงัคบัของทาง

ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และจรยิธรรมกบัการด าเนินธุรกิจ รวมทัง้ระเบียบขอ้บงัคบัของบรษัิท 
เคารพตอ่วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและยดึหลกัสทิธิมนษุยชนสากล ในการด าเนิน
ธุรกิจ   
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2. การใช้สิทธิทางการเมือง  
บรษัิทฯ เป็นองคก์รทีเ่ป็นกลางทางการเมือง สนบัสนนุการด าเนินการใด ๆ ที่เป็นไป

ตามระบอบการปกครองของประเทศ และสนบัสนนุใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของ
บรษัิทฯ ใชส้ทิธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมาย เพื่อใหบ้รษัิทฯด าเนินธุรกิจ
โดยจากปราศจากความกดดนัทางการเมือง  

 
3. การมีส่วนได้สว่นเสียและความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

บรษัิทฯ ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน กระท าการใดๆ โดยยดึถือ
ผลประโยชนข์องบรษัิทฯ เป็นส าคญั และไมเ่ก่ียวขอ้งในกิจกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์. 
4. การเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ขอ้มูลภายใน  

บรษัิทฯจะรกัษาขอ้มลูที่เป็นความลบัมิใหร้ั่วไหลไปยงับคุคลท่ีไมเ่ก่ียวขอ้ง 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งขอ้มลูที่อาจมผีลกระทบตอ่บรษัิทฯหรอืผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี  
บรษัิทฯไมใ่หก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานใชข้อ้มลูภายในหาประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรอื
ผูอ้ื่น เพื่อใหเ้กิดความยตุิธรรมและเสมอภาคตอ่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี  
5. การรับ การให้ของขวัญ ทรัพยส์ินหรือประโยชนอ์ื่นใด  

บรษัิทฯก าหนดแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการรบั การใหข้องขวญัหรอืของก านลั หรอื
ประโยชนอ์ื่นใด การเลีย้ง หรอืการรบัเลีย้ง กระท าไดใ้นวิสยัที่สมควรแตต่อ้งไมม่ีอิทธิพลตอ่
การตดัสนิใจของบรษัิทฯ 
6. ทรัพยส์ิน ทรัพยส์นิทางปัญญา และการใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารโทรคมนาคม  

บรษัิทฯมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการใชท้รพัยส์นิของบรษัิทฯใหเ้กิดประโยชน์
อยา่งเตม็ที่ และดแูลมิใหส้ญูหายหรอืน าไปใชเ้พื่อประโยชนส์ว่นตวัหรอืเพื่อบคุคลอื่น  

บรษัิทฯจดัใหม้เีทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร เพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจ โดย
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานตอ้งใชอ้ยา่งถกูตอ้ง มีประสทิธิภาพ ปฏิบตัิตามกฎหมาย 
และนโยบายดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ 

นอกจากนีบ้รษัิทฯ มีความระมดัระวงัในการใชง้านทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่น 
โดยตอ้งเคารพลขิสทิธ์ิของเจา้ของทรพัยส์นิทางปัญญา 
7.การปฏิบัตติ่อผู้ถอืหุ้น 

บรษัิทฯ มุง่มั่นท่ีจะด าเนินงานโดยยดึมั่นในคณุธรรม และจรยิธรรม สรา้งความ
เจรญิเติบโต เคารพสทิธิของผูถื้อหุน้ในการไดร้บัขอ้มลูที่จ าเป็น และปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้
ทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั  
8. การปฏิบัตตินของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 

   บรษัิทฯ ปฏิบตัิตอ่กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานบนพืน้ฐานของศกัดิศ์รคีวามเป็น 
มนษุยแ์ละใหค้วามเคารพตอ่สทิธิหนา้ที่สว่นบคุคล  
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บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญักบัคณุคา่ของพนกังาน สง่เสรมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนกังานพฒันาความรูค้วามสามารถ มคีณุธรรม มีพฤติกรรมที่เหมาะสม  

บรษัิทฯ จดัใหม้ีสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปลอดภยั และปฏิบตัิตอ่พนกังานทกุคน
โดยเสมอภาค   

บรษัิทฯ จดัใหม้ีสภาพการจา้งงานท่ียตุิธรรม ใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสม ตาม
ความรู ้ ความสามารถ  ความรบัผิดชอบและผลการปฏิบตัิงานของพนกังานแตล่ะคน มี
โอกาสกา้วหนา้ในบรษัิทฯ อยา่งเป็นธรรม  

บรษัิทฯ เปิดโอกาสใหพ้นกังานแสดงความคิดเห็นและรบัฟังขอ้เสนอแนะจาก
พนกังานทกุระดบัอยา่งเทา่เทยีมและเสมอภาค  

บรษัิทฯ รกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของ กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน การเปิดเผย
หรอืการถ่ายโอนขอ้มลูสว่นตวัของกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานสูส่าธารณะจะท าได้
ตอ่เมื่อไดร้บัความเห็นชอบจากกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานผูน้ัน้ เวน้แตไ่ดก้ระท าไปตาม
ระเบียบของบรษัิทฯ หรอืตามกฎหมาย 
9. การปฏิบัตติ่อลกูค้า 

บรษัิทฯ ค านงึถึงความพงึพอใจของลกูคา้และมุง่เนน้ใหล้กูคา้ไดร้บับรกิารท่ีดมีี
คณุภาพปลอดภยัและเคารพสทิธิของผูป่้วย  
10. การจัดซือ้ จัดหา และการปฏิบัติตอ่คูค่้า 

บริษัทฯ ปฏิบตัิต่อคู่คา้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยค านึงถึงประโยชนส์งูสดุ
ของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย 
หลีกเลี่ยงสถานการณท์ี่ท  าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ รวมทัง้ปฏิบตัิตามพนัธะ
สญัญา  ใหข้อ้มลูที่เป็นจริงรายงานที่ถกูตอ้ง การเจรจาแกปั้ญหาและหาทางออกตัง้อยู่บน
พืน้ฐานของความสมัพนัธท์างธุรกิจ 
11. การปฏิบัติตอ่คู่แข่งทางการค้า 

บรษัิทฯ ปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ทางการคา้ อยา่งยตุิธรรม โดยค านงึถึงจรยิธรรมในการ
ประกอบการคา้  
12. การรับผิดชอบตอ่ชุมชนและสังคม 

บรษัิทฯถือเป็นสมาชิกหนึง่ในสงัคม ใหค้วามส าคญัในการมีสว่นรว่ม และสรา้ง
ความสมัพนัธอ์นัดใีหเ้กิดขึน้ระหวา่งบรษัิทฯและสงัคม บนพืน้ฐานของความถกูตอ้ง โปรง่ใส 
เป็นธรรม น าไปสูก่ารพฒันาสงัคมอยา่งยั่งยืน  
13. ความปลอดภยั อาชวีอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

บรษัิทฯ มุง่มั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจ ดว้ยความปลอดภยัและค านงึถึงผลกระทบดา้นอา
ชีวอนามยัและสิง่แวดลอ้ม และก าหนดใหม้ีระบบการจดัการในระดบัสากล ใหค้วามส าคญั
และปฏิบตัิตามกฎหมาย นโยบาย มาตรฐาน  และขอ้ก าหนดทางดา้นความปลอดภยั อาชีวอ
นามยัและสิง่แวดลอ้มของ ในแตล่ะพืน้ท่ีของบรษัิทฯอยา่งเครง่ครดั 
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14. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  

บรษัิทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน
ที่มีประสทิธิภาพ ถกูตอ้ง และเช่ือถือได ้ บรษัิทฯ ก าหนดนโยบายก ากบัดแูลใหม้ีระบบการ
ควบคมุภายในท่ีด ี มีการบรหิารความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม และมีการติดตาม
ประเมินผลอยา่งสม ่าเสมอ โดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล และตามที่คณะกรรมการการ
ตรวจสอบก าหนด โดยยดึหลกัการด าเนินงานและตดิตามผลอยา่งมีประสทิธิภาพ มีการ
รายงานทางการเงิน บญัชี และผลการด าเนินงาน อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น รวมทัง้การปฏิบตัิ
ตามกฎระเบียบอยา่งถกูตอ้ง  
15. การตอ่ต้านการคอรรั์ปชั่น  

บรษัิทฯ มีการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคณุธรรม ยดึมั่นในความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและ
ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีดี ก าหนดแนวปฏิบตัิในการด าเนินการท่ี
เหมาะสมเพื่อปอ้งกนัการคอรร์ปัชั่นกบัทกุกิจกรรมทางธุรกิจ  

 
 การแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือขอ้ร้องเรียน (Whistleblower Policy) 

 บรษัิท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากดั (มหาชน) ใหค้วามส าคญัในการก ากบัก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี ดว้ย
ความโปรง่ใส และตรวจสอบได ้ ด าเนินธุรกิจอยา่งมคีณุธรรม ตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีด ี ยดึมั่นในความ
รบัผิดชอบตอ่สงัคมและผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ บรษัิทฯ ไดก้ าหนดแนวทางในการปฏิบตัใินการแจง้เบาะแสและ
รบัขอ้รอ้งเรยีนขึน้ เพื่อเป็นช่องทางใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ สามารถแจง้
เบาะแสหรอืรอ้งเรยีนในกรณีที่เกิดความผิดปกติในการด าเนินธุรกิจ การฝ่าฝืน หรอืการกระท าที่ผิดกฎหมาย ผิด
จรรยาบรรณ หรอืพฤติกรรมทีส่อ่ไปทางทจุรติ คอรร์ปัชั่น โดยผา่นช่องทางพเิศษและก าหนดนโยบายการ
คุม้ครองและใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูร้ายงานหรอืผูร้อ้งเรยีน รวมถึงขอ้มลูและเรือ่งที่แจง้จะถกูเก็บเป็นความลบั 
เพื่อปอ้งกนักรณีถกูละเมิดสทิธิ และไดร้บัความเสยีหาย จึงมีแนวทางปฏิบตัิดงันี ้
 
 

ผู้มีสิทธ์ิแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือร้องเรียน 
กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ที่พบเห็นการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย 

กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับรษัิท หรอืจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบรษัิท หรอืนโยบายตา่งๆที่บรษัิทก าหนด 
 
  

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือขอ้ร้องเรียน 
  เพื่อเป็นการกลั่นกรองเรือ่งที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานและหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บรษัิทจงึได้
ก าหนดประเภทของเรือ่งแจง้เบาะแสการกระท าผิดหรอืรบัขอ้รอ้งเรยีน ดงันี ้
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ประเภทของเร่ืองแจ้งเบาะแส
การกระท าผิดหรือ ร้องเรียน 

ผู้รับเร่ืองแจ้งเบาะแสการ
กระท าผิดหรือรับข้อ

ร้องเรียน 

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการ
กระท าผิดหรือร้องเรียน 

เรือ่งการกระท าผิดกฎหมาย 
ระเบียบบรษัิทและจรรยาบรรณของ
พนกังาน 

ผูบ้งัคบับญัชาทีต่นเองไวว้างใจ
ในทกุระดบั / หรอื ผูจ้ดัการฝ่าย
ทรพัยากรมนษุย ์

(1) ทางไปรษณีย ์:  ฝ่ายทรพัยากร
มนษุย ์ 
เลขที่ 432 ถนนงามวงศว์าน ต าบล
บางเขน อ าเภอเมืองนนทบรุ ีจงัหวดั
นนทบรุ ี11000 
(2) ทางโทรศพัท ์: 02-596-7888 
(3) ทางอเีมล:์hrm@nonthavej.co.th 
 

เรือ่งการกระท าผิดจรรยาบรรณของ
กรรมการ 

ประธานกรรมการบรษัิท/หรอื
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
หรอืเลขานกุารบรษัิท 

(1) ทางไปรษณีย ์:  ประธาน
กรรมการบรษัิท /หรอืประธาน
กรรมการตรวจสอบ/หรอืเลขานกุาร
บรษัิท 
เลขที่ 432 ถนนงามวงศว์าน ต าบล
บางเขน อ าเภอเมืองนนทบรุ ีจงัหวดั
นนทบรุ ี11000 
(2) ทางโทรศพัท ์: 02-596-7888 
(3) ทางอเีมลi์r@nonthavej.co.th  
 

เรือ่งการกระท าผิดจรรยาบรรณ
ทางการแพทย ์

ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล หรอื
รองผูอ้  านวยการสายงานแพทย์
และการแพทย ์

(1) ทางไปรษณีย ์:  ผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาล  /หรอืประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและบรหิารความเสีย่ง 
เลขที่ 432 ถนนงามวงศว์าน ต าบล
บางเขน อ าเภอเมืองนนทบรุ ีจงัหวดั
นนทบรุ ี11000 
(2) ทางโทรศพัท ์: 02-596-7888 
(3) ทางอเีมล:์ md@nonthavej.co.th 
 

เรือ่งการทจุรติ คอรร์ปัชั่นหรอืความ
ผิดปกติของรายงานทางการเงิน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
หรอื / ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและบรหิารความ
เสีย่ง 

(1) ทางไปรษณีย ์:  ประธาน
กรรมการตรวจสอบ /หรอื ประธาน
กรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิาร
ความเสีย่ง 
 

mailto:md@nonthavej.co.th


บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)        แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 One Reportประจ าปี 2564 

 

 59 

เลขที่ 432 ถนนงามวงศว์าน ต าบล
บางเขน อ าเภอเมืองนนทบรุ ีจงัหวดั
นนทบรุ ี11000 
(2) ทางโทรศพัท ์: 02-596-7888 
(3) ทางอเีมล ์: ia@nonthavej.co.th 

เรือ่งที่มีผลกระทบตอ่ช่ือเสยีงหรอื
ภาพพจนข์องบรษัิท 

ประธานกรรมการบรษัิท หรอื/
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล หรอื/
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
หรอื / ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและบรหิารความ
เสีย่ง 

(1) ทางไปรษณีย ์: ประธานกรรมการ
บรษัิท/หรอื ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล
หรอื / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
หรอื / ประธานกรรมการบรรษัทภิ
บาลและบรหิารความเสีย่ง 
เลขที่ 432 ถนนงามวงศว์าน ต าบล
บางเขน อ าเภอเมืองนนทบรุ ีจงัหวดั
นนทบรุ ี11000 
(2) ทางโทรศพัท ์: 02-596-7888 
(3) ทางอเีมล:์cg@nonthavej.co.th  
เว็บไซด ์: www.nonthavej.co.th 

 
 
 

วิธีการร้องเรียน 
 แจง้เบาะแสการกระท าผิดหรอืรอ้งเรยีนตอ่ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนคนใดคนหนึ่งไดโ้ดยตรงผา่นช่องทางที่
ก าหนดดงันี ้

1. รอ้งเรยีนไดโ้ดยตรงดว้ยวาจา หรอืลายลกัษณอ์กัษร  
2. ผา่นทางโทรศพัท ์หรอืโทรสาร ของผูร้บัเรือ่งแจง้เบาะแสการกระท าผิดหรอืขอ้รอ้งเรยีน 
3. ผา่นทาง E-mail Address ของผูร้บัเรือ่งแจง้เบาะแสการกระท าผิดหรอืขอ้รอ้งเรยีน 
4. ท าเป็นจดหมายถงึผูร้บัเรือ่งแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนตามประเภทเรือ่ง  

สง่ที่ :  บรษัิท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากดั (มหาชน)  
                เลขที่ 432 ถนนงามวงศว์าน ต าบลบางเขน อ าเภอเมืองนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี11000 

5. ในกรณีที่ผูร้อ้งเรยีนเลอืกที่จะไมเ่ปิดเผยช่ือตอ้งระบรุายละเอียดขอ้เท็จจรงิหรอืหลกัฐาน 
ทีช่ดัเจนเพียงพอท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่มีเหตอุนัควรเช่ือวา่มีการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืน 
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับรษัิท หรอืจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบรษัิท
เกิดขึน้ ทัง้นีก้ารรอ้งเรยีนจะถือเป็นความลบัท่ีสดุและผูร้อ้งเรยีนสามารถรอ้งเรยีนได้
มากกวา่หนึง่ช่องทาง และไมจ่ าเป็นตอ้งเปิดเผยตวัตนผูร้อ้งเรยีน แตห่ากเปิดเผยตนเอง
จะท าใหบ้รษัิทสามารถแจง้ผลการด าเนินการหรอืรายละเอียดเพิ่มเติมในเรือ่งที่รอ้งเรยีน
ใหท้ราบได ้
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ขัน้ตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการรายงาน 
 1. ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนจะเป็นผูด้  าเนนิการตรวจสอบและรวบรวมขอ้เท็จจรงิหรอือาจมอบหมายใหบ้คุคล
หรอืหนว่ยงานท่ีไวว้างใจเป็นผูต้รวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 

2. ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนนหรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายสามารถเชิญใหพ้นกังานคนหนึ่งคนใดมาใหข้อ้มลู หรอื
ขอใหจ้ดัสง่เอกสารใดๆ ที่เก่ียวขอ้งมาเพื่อการตรวจสอบหาขอ้เท็จจรงิ 

3.  หากเรือ่งทีถ่กูแจง้ถกูพิจารณาแลว้มคีวามเป็นจรงิทีจ่ะเกิดการทจุรติ หรอืเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้
ทางผลประโยชนข์องบรษัิท ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผูร้บัผิดชอบในการสบืสวนและรายงานตอ่
ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานบรรษัทภิบาล โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้  าแนะน าใน
วิธีการจดัการตอ่คณะกรรมการบรษัิท ถา้เรือ่งดงักลา่วถกูสงสยัวา่จะเก่ียวขอ้งกบัการทจุรติทีเ่ก่ียวขอ้งกบั
ผูบ้รหิารของบรษัิท รายงานการสบืสวนดงักลา่วจะตอ้งสง่ตรงใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา 

        หากตรวจสอบแลว้พบวา่เป็นความจรงิบรษัิทจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

 รวบรวมขอ้มลูที่เกิดขึน้จรงิทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการฝ่าฝืน การละเวน้ หรอืไมป่ฏิบตัิตาม
หลกัจรรยาบรรณนัน้ โดยผูท้ี่ดแูลขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งตอ้งเปิดเผยขอ้มลูทัง้หมดแก่
ผูด้  าเนินการรวบรวมขอ้มลูและตรวจสอบการกระท าผิดหรอืขอ้รอ้งเรยีน 

 ประมวลผลและวิเคราะหผ์ลขอ้มลูเพื่อท าการพิจารณาหาตน้เหตวุา่มีการกระท าใด
ที่ฝ่าฝืน ละเวน้หรอืไมป่ฏิบตัิ  ตามหลกัจรรยาบรรณนัน้หรอืไม ่ และรายงานการ
ประมวลผลและการวเิคราะหข์อ้มลู แก่ผูท้ี่มีอ  านาจสั่งการในเรือ่งนัน้ๆ ตอ่ไป 

 รายงานขอ้เทจ็จรงิแจง้ตอ่ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อสรุปรายงาน
ขอ้เท็จจรงิแจง้ประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบสวนหาขอ้เทจ็จรงิ และ
ก าหนดการมาตรการด าเนินการเพื่อระงบัการฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏิบตัติามหลกั
จรรยาบรรณของบรษัิท ฯ    

 แจง้ผลใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบ หากผูร้อ้งเรยีนเปิดเผยตน  
     4. ในกรณีที่ขอ้รอ้งเรยีนเป็นเรื่องทีบ่รษัิทกระท าผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั หรอืจรรยาบรรณ
ของบรษัิทจะเสนอเรือ่งพรอ้มความเห็น และก าหนดแนวทางในการปฎิบตัิที่ถกูตอ้งตอ่ผูม้ีอ  านาจด าเนินการใน
บรษัิทพิจารณาด าเนินการ และในกรณีที่เป็นเรือ่งส  าคญั เช่น เป็นเรื่องที่กระทบตอ่ช่ือเสยีงภาพลกัษณห์รอืฐานะ
ทางการเงินของบรษัิท ขดัแยง้กบันโยบายในการด าเนินธุรกิจของบรษัิท หรอืเก่ียวขอ้งกบัผูบ้รหิารระดบัสงู ให้
เสนอเรือ่งตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเพือ่พิจารณา และน าเสนอรายงานตอ่
คณะกรรมการบรษัิท รบัทราบในที่ประชมุกรรมบรษัิทเป็นประจ าทกุไตรมาส   

5. ในกรณีทีข่อ้รอ้งเรยีนใหเ้กิดความเสยีหายตอ่ผูใ้ดผูห้นึง่ จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสยีหายที่
เหมาะสมและเป็นธรรมใหก้บัผูเ้สยีหาย 

6. ในกรณีที่ขอ้กลา่วหานัน้ไมเ่ป็นท่ีนา่สงสยัเพียงพอท่ีจะเกิดการทจุรติ และไมม่คีวามจ าเป็นตอ้ง
สบืสวน ฝ่ายตรวจสอบภายในจะตอ้งแจง้ไปยงัเบาะแสใหท้ราบวา่เหตใุด จึงไมม่ีการสบืสวน   

7.   ถา้เหตสุงสยัวา่ทจุรติเรือ่งปลกียอ่ยไมส่  าคญั และปราศจากความเป็นจรงิหรอืไมม่ีความขดัแยง้
ทางผลประโยชนข์องบรษัิท หวัหนา้ของพนกังานท่ีแจง้เรือ่งปลีกยอ่ยนัน้จะเป็นผูร้บัรายงานเรือ่งดงักลา่วตอ่ไป  
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การคุ้มครองปกป้องผู้ทีแ่จ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือข้อร้องเรียน 

 1. ผูร้อ้งเรยีนสามารถเลอืกที่จะไมเ่ปิดเผยตนเองไดห้ากเห็นวา่การเปิดเผยอาจท าใหเ้กิดความเสยีหาย 
กบัตนเอง แตต่อ้งระบรุายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิหรอืหลกัฐานท่ีชดัเจนเพียงพอท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่มเีหตอุนัควรเช่ือวา่
มีการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับรษัิท หรอืจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของ
บรษัิทเกิดขึน้ อยา่งไรก็ตามหากเลอืกที่จะเปิดเผยตนเองก็จะท าใหผู้ร้บัขอ้รอ้งเรยีนสามารถด าเนนิการไดอ้ยา่ง
รวดเรว็ยิ่งขึน้ 
 2. ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง บรษัิทถือเป็นความลบั และจะเปิดเผยเทา่ที่จ  าเป็น โดยค านงึถึงความปลอดภยั 
และความเสยีหายของผูร้ายงาน แหลง่ที่มาของขอ้มลู หรอืบคุคลที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นีผู้ร้บัผิดชอบในทกุขัน้ตอน
จะตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลูที่ไดร้บัรูช้ัน้ความลบัสงูสดุ และไมเ่ปิดเผยตอ่บคุคลอื่น หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระท า
ความผิดวินยั 
 3. กรณีทีผู่ร้อ้งเรยีนเห็นวา่ตนอาจไดร้บัความไมป่ลอดภยั หรอือาจเกิดความเดือดรอ้นเสยีหาย 
ผูร้อ้งเรยีนสามารถรอ้งขอใหบ้รษัิทก าหนดมาตรการคุม้ครองทีเ่หมาะสมก็ได ้ หรอืบรษัิทอาจก าหนดมาตรการ
คุม้ครองโดยผูร้อ้งเรยีนไมต่อ้งรอ้งขอก็ได ้ หากเห็นวา่เป็นเรื่องทีม่ีแนวโนม้ที่จะเกิดความเสยีหายหรอืความไม่
ปลอดภยั 
 4. พนกังานท่ีปฏิบตัิตอ่บคุคลอื่นดว้ยวิธีการท่ีไมเ่ป็นธรรม เลอืกปฏิบตัิดว้ยวิธีการท่ีไมเ่หมาะสม หรอื 
ก่อใหเ้กิดความเสยีหายตอ่บคุคลอื่นนัน้ อนัมีเหตจุงูใจมาจากการท่ีบคุคลอืน่นัน้ไดร้อ้งเรยีน ไดแ้จง้ขอ้มลู 
รอ้งเรยีนหรอืใหเ้บาะแสเก่ียวกบักรทจุรติหรอืการไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัหรอืจรรยาบรรณ
ในการด าเนินธุรกิจของบรษัิท รวมไปถึงการทีบ่คุคลอืน่นัน้ ฟอ้งรอ้งด าเนินคดี เป็นพยาน ใหถ้อ้ยค า หรอืใหค้วาม
รว่มมือใดๆ ตอ่ศาลหรอืหนว่ยงานของรฐัถือเป็นการกระท าความผิดวินยัที่ตอ้งไดร้บัโทษ ทัง้นีอ้าจไดร้บัโทษ
ตามทีก่ฎหมายก าหนดไวห้ากการกระท าความผดิตามกฎหมาย 
 5. ผูท้ี่ไดร้บัความเดือดรอ้นเสยีหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสยีหายดว้ยวธีิการหรอืกระบวนการที่มี
ความเหมาะสม และเป็นธรรม 
 
บทลงโทษ 
ผูใ้ดกระท าการใดโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเลอ่ ไมป่ฏิบตัิตามระเบียบนี ้ รวมทัง้มีพฤตกิรรมทีก่ลั่นแกลง้ขม่ขู่
ลงโทษทางวินยั หรอืเลอืกปฏิบตัิ ดว้ยวิธีการอนัไมช่อบเนื่องมาจากการรอ้งเรยีนตอ่ผูแ้จง้เรือ่งรอ้งเรยีน หรอื
บคุคลที่เก่ียวขอ้งกบัเรือ่งรอ้งเรยีนกบัระเบียบนี ้ ถือวา่ผูน้ัน้ กระท าผิดวินยั และตอ้งรบัผิดชอบชดใชค้วาม
เสยีหายแก่บรษัิทหรอืผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบจากการกระท าดงักลา่ว ตลอดจนรบัผิดในทางแพง่และทางอาญาหรอื
ตามกฎหมายตอ่ไปดว้ย 
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7. โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการและข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย 
ผู้บริหาร พนักงานและอืน่ๆ 
 
     7.1 โครงสร้างการก ากับดแูลกิจการ  

โครงสรา้งการบรหิารจดัการของบรษัิท ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการชดุยอ่ย และ
ฝ่ายบรหิารของบรษัิท  ณ 31 ธนัวาคม 2564 ดงันี ้

โครงสร้างการก ากับดูแลกจิการของบริษัท   
 

 
                                                                                                                            แต่งตัง้ ถอดถอน และก าหนดค่าตอบแทน                                             

                                                                                        
สรา้งผลตอบแทนและเพิ่มมลูค่าในระยะยาว 

. 
 
 
 

         แต่งตัง้ ถอดถอน และก ากบัดแูล 
     
                    รายงานผลการด าเนินงาน 

 
 
                                                         

 
                                                                                                              

  
                 
 
 
 
 
 
 

                           ใหค้วามเป็นธรรม และสนบัสนนุ สง่เสริมใหเ้กิดความเจริญเติบโตอยา่งยั่งยืน 

 
 
 
 

คณะกรรมการ 
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน  

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการจดัการโรงพยาบาล 

ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 
 

รองผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 
(สายงานแพทยแ์ละการแพทย)์ 

 

รองผูอ้  านวยการโรงพยาบาล                                   
(สายงานบรหิาร) 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน(CFO) 

ทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุน้ 

ผูมี้สว่นไดเ้สียกลุม่ตา่งๆ 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร(CEO) 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และบริหารความเส่ียง  
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7.2 คณะกรรมการบริษัท 
7.2.1  คณะกรรมการของ บรษัิท โรงพยาบาลนนทเวช  จ ากดั (มหาชน)  มีจ านวน  7  คน 

แบง่เป็น 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร        4 คน  
กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร  3 คน  โดยมีกรรมการอิสระ 3 คน  
 
7.2.2  ขอ้มลูคณะกรรมการบรษัิทของ บรษัิท โรงพยาบาลนนทเวช  จ ากดั (มหาชน)  
          ณ 31 ธนัวาคม 2564 

รายชื่อ 
ต าแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ และ           
กรรมการชุดยอ่ย ณ 31 ธันวาคม 2564 

วันจดทะเบียนแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการของบริษัทฯ 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    
1. ดร.กมเลศน ์ สนัติเวชชกลุ  กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร /  

กรรมการ บรรษัทภิบาลและบรหิารความ
เสีย่ง  

29 กนัยายน 2536 
6 พฤษภาคม 2564 

2. นางพรอ้มพรรณ  ศิรพิฒัน ์ กรรมการ กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร /  
กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 

29 กนัยายน 2536 
(ลาออกจากการเป็นกรรมการ 
วนัที่ 31 มกราคม2565) 

3. นพ.สราวฒุิ  สนธิแกว้  กรรมการ กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร /   
กรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความ
เสีย่ง   

29 กนัยายน 2536 
6 พฤษภาคม 2564 

4. นพ.ปิยะศิลป์  จนัทรภ์ู ่ กรรมการ กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร  / 
กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน   

30 เมษายน 2562 
22 ธนัวาคม 2563 

 
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร    
5. ศ.ดร.อทุยั ตนัละมยั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ/ 

กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
และบรหิารความเสีย่ง  

6 พฤษภาคม 2564 
10 สงิหาคม 2563 
22 ธนัวาคม 2563 

6. ดร.ประวิตร นิลสวุรรณากลุ  กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  29 เมษายน 2552 
7. รศ.ม.ล.สาวิกา อณุหนนัท ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ/  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

22 เมษายน 2564 
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เมื่อวนัท่ี  22 เมษายน 2564 ที่ประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564  ไดแ้ตง่ตัง้กรรมการใหม ่1  คน  
คือ รศ.ม.ล.สาวิกา อณุหนนัท ์แทนกรรมการเก่าทีค่รบก าหนดออกตามวาระ  

เมื่อวนัท่ี 31 มกราคม 2565 นางพรอ้มพรรณ ศิรพิฒัน ์ กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน ไดล้าออกจากกรรมการ     ทางคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ไดด้  าเนินการสรร
หาคดัเลอืกกรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีลาออก และเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่ 1/2565 ในวนัท่ี 
24 กมุภาพนัธ ์ 2565  อนมุตัแิตง่ตัง้นายจิระพงค ์ อกุะโชค ด ารงต าแหนง่กรรมการ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือแทนบรษัิท    

ทัง้นีบ้รษัิทฯ ด าเนินการแจง้เปลีย่นแปลงกรรมการและอ านาจกรรมการ ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
และออกหนงัสอืรบัรองบรษัิท  เป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ ดงันี ้

กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ  นายกมเลศน ์สนัติเวชชกลุ    นายสราวฒุิ    สนธิแกว้   
นายปิยะศิลป์  จนัทรภ์ู่   นายจิระพงค ์ อกุะโชค  โดยกรรมการสองในสีน่ี ้ลงลายมือช่ือรว่มกนั   และประทบัตราส าคญั
ของบรษัิท 

 
นิยามผู้บริหารในความหมายของบริษัท 
 กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร (Executive director) หมายถึง กรรมการท่ีมตี  าแหนง่เป็นผูบ้รหิาร ซึง่มี
เงินเดือนประจ าในบรษัิท ท าหนา้ที่บรหิารจดัการบรษัิทตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 
 กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร (Non-Executive director) หมายถงึ กรรมการท่ีเป็นกรรมการเพียงอยา่ง
เดียวโดยไมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร  
  
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท 
 กรรมการอิสระของบริษัท  มีคุณสมบัติเป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย(์กลต.) ดงันี ้
 1.  ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 1.0 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บรษัิทรว่ม ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 
 2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง  พนกังาน  ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือน
ประจ า หรอืผูท้ี่มีอ  านาจควบคมุของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้
รายใหญ่  หรอืของผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท   เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  
2 ปี   ทัง้นี ้  ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่ว ไมร่วมถงึกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ  หรอืที่ปรกึษา ของสว่น
ราชการซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท 
 3.  ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต  หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่
เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุ หรอืบคุคลที่ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 
 4.  ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวาง การใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย หรือผูม้ีอ  านาจควบคุม ของผูท้ี่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท 
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บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทรว่ม  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท  เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 
 5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท   และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที่มีนัย   ผูม้ีอ  านาจควบคุม   หรือหุน้ส่วนของส านัก
งานสอบบญัชี   ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษัิทสงักดัอยู ่ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 
 6.  ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใด  ๆ  ซึง่รวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรือ
ที่ปรกึษาทางการเงิน   ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัท
ร่วม  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือ
หุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย   เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 
 7.  ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบรษัิท    ผูถื้อหุน้รายใหญ่    หรอื
ผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
 8.  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท  หรือ
บรษัิทยอ่ย  หรอืไมเ่ป็นหุน้สว่นท่ีมีนยัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง  พนกังาน 
ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า  หรอืถือหุน้เกินรอ้ยละหนึง่ของจ านวนหุน้   ที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น 
ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 
 9.  ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการมีอ านาจหนา้ที่ตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 
2535 และขอ้ก าหนดตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณของ
บรษัิทดงันี ้

1. บรหิารกิจการของบรษัิทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  วตัถปุระสงค ์ และขอ้บงัคบัของบรษัิท    ปฏิบตัิ 
ตามมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต  ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษัท  และรบัผิดชอบ
ตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งสม ่าเสมอโดย 

 การปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ (Duty of Care) 

 การปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ (Duty of Loyalty) 

 การปฏิบตัิตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษัิท มติคณะกรรมการบรษัิทและ 
มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ (Duty of Obedience) 

 การเปิดเผยขอ้มลูตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส ตรวจสอบได ้และทนัเวลา 
(Duty of Disclosure) 

2. ก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ คา่นิยม จรยิธรรมธุรกิจ  และกลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจ  นโยบายและ 
ทิศทางการด าเนินงานของบริษัท  โดยมีการทบทวนและอนมุตัิเป็นประจ าทกุปี   ก ากบัดแูล  ใหฝ่้ายจดัการ
ด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนดไวอ้ยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  
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3. ติดตามการด าเนินกิจการของบรษัิทตลอดเวลา  และรบัรูถ้ึงการปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนด
ในสญัญาที่เก่ียวขอ้งกบับรษัิท  เพื่อใหก้ารด าเนินกิจการของบรษัิทเป็นไปอยา่งมีประสทิธิผล 

4. จดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้  และปฏิบตัิตามขอ้พงึปฏิบตัิส  าหรบัการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทจด
ทะเบียน  เพื่อใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความโปรง่ใส  ชอบธรรม  และเป็นประโยชนต์อ่ผูถื้อหุน้ทกุฝ่าย 

5.  รบัผิดชอบต่อรายงานขอ้มลูทางการเงินของบริษัท และขอ้มลูทั่วไป ต่อผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไป
อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้นและโปรง่ใส 

6.  ก ากบัดแูลและพฒันาบรรษัทภิบาลของบรษัิทเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ ติดตามใหม้ีการ
ปฏิบตัิ และเป็นแบบอยา่งในการปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ 

7. สง่เสรมิใหพ้นกังานทกุระดบัมีจิตส านกึในจรยิธรรมและคณุธรรม และปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาล 
จรยิธรรมธุรกิจและนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั่นของบริษัท พรอ้มทัง้ก ากบัดแูลใหม้ีระบบการควบคมุภายใน และ
การตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงดา้นการทุจริตและการใชอ้  านาจอย่างไม่ถูกตอ้ง รวมทัง้
ปอ้งกนัการกระท าผิดกฎหมาย 

8.  ดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทัง้รายใหญ่และรายยอ่ยตามสทิธิอยา่งเป็นธรรม ตลอดจนสง่เสรมิ 
ใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชส้ทิธิในการดแูลรกัษาผลประโยชนข์องตนและไดร้บัข่าวสารอย่างถกูตอ้งครบถว้น โปรง่ใส 
ตรวจสอบได ้และทนัเวลา 

9. ตระหนกัถึงบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิท เคารพสทิธิและปฏิบตัิตอ่ 
ผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สยีอื่น อยา่งเป็นธรรมและโปรง่ใส ก ากบัดแูลใหม้ีกระบวนการและช่องทางในการรบัและ
จดัการกบัขอ้รอ้งเรยีนของผูท้ี่ประสงคจ์ะแจง้เบาะแสหรอืผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่ายอย่างชดัเจน และเปิดโอกาสใหผู้้
มีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายสามารถติดตอ่/รอ้งเรยีนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากบัคณะกรรมการไดโ้ดยตรง 

10. พิจารณาแผนพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและแผนสบืทอดกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และก ากบัดแูลให ้
มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารระดบัสงูที่มีประสิทธิผลเป็นประจ าทกุปี และมีระบบการก าหนด
ค่าตอบแทนแก่ผูบ้ริหารระดบัสงูที่เหมาะสม สอดคลอ้งกับผลการด าเนินงานเพื่อก่อใหเ้กิดแรงจูงใจทัง้ในระยะ
สัน้และระยะยาว 

11. ประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษัิทเป็นประจ าทกุปี โดยใหม้ีการประเมินผล 
การปฏิบตัิงานเป็น 3 แบบ คือประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole) ประเมิน
ตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) รวมทัง้ ติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชดุยอ่ยเพื่อพิจารณารว่มกนัในคณะกรรมการบรษัิท 

12. ก ากบัดแูลใหม้ีกระบวนการสรรหาและเลอืกตัง้บคุคลเป็นกรรมการบรษัิทอยา่งโปรง่ใส และมีการ 
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทและกรรมการชดุยอ่ยอยา่งเหมาะสม 

13. พฒันาความรูค้วามสามารถในการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง เขา้อบรมหรอืเขา้รว่มในหลกัสตูรที่ 
เก่ียวขอ้งกับการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการหรือกิจกรรมสมัมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรูใ้นการปฏิบตัิงานอย่าง
ตอ่เนื่องในการปฏิบตัิหนา้ที่คณะกรรมการบริษัทอาจขอค าปรกึษาจากที่ปรกึษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ช่ียวชาญ
ในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นวา่มีความจ าเป็นและเหมาะสม 

14. จดัตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย โดยคดัเลอืกจากคณะกรรมการบรษัิท ดงันี ้
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 คณะกรรมการตรวจสอบ   ท าหนา้ที่สอบทาน ความถกูตอ้งของงบการเงิน และใหบ้รษัิทมี
ระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม มีการปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบั
โรงพยาบาลใหเ้ป็นไปตามการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และรายงานผลการด าเนินงานตอ่
คณะกรรมการบรษัิท 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  ท าหนา้ทีก่  าหนดวิธีการและหลกัเกณฑก์าร
สรรหาและหลกัเกณฑก์ารจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู  รวมทัง้พจิารณา
แตง่ตัง้โยกยา้ยถอดถอนพนกังานระดบับรหิารของบรษัิท และรายงานผลการด าเนินงานตอ่
คณะกรรมการบรษัิท 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสีย่ง ท าหนา้ที่เสนอแนะแนวปฏิบตัดิา้น
บรรษัทภิบาลของบรษัิทตอ่คณะกรรมการบรษัิท พรอ้มทัง้ติดตามดแูลการปฏิบตังิานของ
คณะกรรมการบรษัิทและฝ่ายบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายดา้นบรรษัทภิบาลและบรหิาร
ความเสีย่งของบรษัิท และรายงานผลการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

15. แตง่ตัง้เลขานกุารบรษัิทเพื่อท าหนา้ที่ดแูลและจดัการการประชมุของคณะกรรมการบรษัิทและ 

คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ การประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้จดัท ารายงานการประชมุคณะกรรมการ

รายงานการประชมุผูถื้อหุน้ รายงานประจ าปี และจดัเก็บเอกสารตามที่กฎหมายก าหนด นอกจากนี ้

ยงัชว่ยใหค้  าแนะน าแก่คณะกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารระดบัสงูเก่ียวกบักฎเกณฑต์า่งๆทีเ่ก่ียว 

ขอ้งกบัการเป็นบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี

ของบรษัิท 

 
บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 
 ประธานกรรมการมีหนา้ที่ดงัตอ่ไปนี ้ 
 1. พิจารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทรว่มกบัประธานเจา้หนา้ที่บริหารและ
ดแูลใหก้รรมการบรษัิทไดร้บัขอ้มลูอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน และทนัเวลาก่อนการประชุม เพื่อใหก้รรมการ
บรษัิทสามารถตดัสนิใจไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2. เป็นผูน้  าของคณะกรรมการบรษัิท และเป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท 
  2.1 ด าเนินการประชมุคณะกรรมการบรษัิทตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบัของบรษัิท และ 
        กฎหมาย 
  2.2 จดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ และสง่เสรมิใหก้รรมการบรษัิททกุคนอภิปราย แลกเปลีย่น 
         ความคิดเห็นไดอ้ยา่งเต็มที่ เป็นอิสระ และใชด้ลุยพินิจอยา่งรอบคอบ โดยค านงึถึงผูม้ี 
         สว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายอยา่งครบถว้น 
  2.3 สรุปมติที่ประชมุและสิง่ที่จะตอ้งด าเนินการตอ่ไปอยา่งชดัเจน 
 3. เป็นผูน้  าในการประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบัของบริษัท และกฎหมาย
โดยจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสม รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกนัและดแูลใหม้ีการ
ตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสมและโปรง่ใส 
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4. สนบัสนนุและเป็นแบบอยา่งที่ดีในการปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาลและจรยิธรรมธุรกิจ 
(Code of  Conduct)  ของบรษัิท 

 5. เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งคณะกรรมการบรษัิทกบัฝ่ายบรหิาร และสนบัสนนุการ 
ปฏิบตัิหนา้ที่ของประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและฝ่ายบรหิารตามนโยบายของบรษัิท 
 6. ก ากบัดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูและการบริหารจดัการอย่างโปรง่ใสในกรณีที่มีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์
 7. ก ากบัดแูลใหค้ณะกรรมการบรษัิทมีโครงสรา้งและองคป์ระกอบที่เหมาะสม 

8. ก ากบัดแูลใหก้ารปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษัิทโดยรวม คณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ  
และกรรมการบรษัิทแตล่ะคน เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล 
 9. ก ากบัดแูลใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษัิทโดยรวม กรรมการ 
บรษัิทรายบคุคล ประธานกรรมการ และคณะอนกุรรมการชุดต่างๆ เพื่อน าผลไปปรบัปรุงการปฏิบตัิหนา้ที่ และ
เสรมิสรา้งความรูค้วามสามารถของกรรมการบรษัิทและอนกุรรมการ 

 
การแต่งตั้งกรรมการบริษัทและองคป์ระกอบ  สรุปรายละเอียดไดด้งันี ้
 1. บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่นอ้ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทัง้หมด ตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
 2. ที่ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการ ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาเป็นผูค้ัดเลือก และเสนอช่ือ
บคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม    ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดไวด้งันี ้
  2.1 ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 

2.2 ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตามขอ้ 2.1 เลือกตัง้บคุคลเดียว   
หรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด  ้
 2.3 บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการท่ีพึงจะมีหรือพึงจะเลือกตัง้ในครั้งนัน้  ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามี
คะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี  หรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 
 3.  ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด   กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้มีสทิธิไดร้บัเลอืกใหเ้ขา้เป็นกรรมการใหมไ่ด  ้
   4.  ที่ประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ย
คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี่ของจ านวนหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อย 
กวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
 5.  กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบริษัท    การลาออกมีผลนบัแต่วนัที่
ใบลาออกไปถึงบรษัิท 
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วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
 มีขอ้บังคับของบริษัทไดก้ าหนดจ านวนปีที่ด  ารงต าแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 โดยในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี กรรมการบริษัทตอ้ง
ออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3  โดยใหก้รรมการบริษัทที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  ปัจจุบนั
บรษัิทมีกรรมการทัง้สิน้ จ านวน 7 คน อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัเลือกตัง้
กลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหมไ่ด ้

 
นโยบายการด ารงต าแหน่งในสถาบันภายนอกบริษัทของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง 

บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปด ารงต าแหน่ง
กรรมการ เพื่อใหบ้รษัิทไดร้บัประโยชนส์งูสดุในการที่กรรมการบริษัทสามารถอทุิศเวลาสาหรบัการปฏิบตัิหนา้ที่
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  โดยก าหนดใหก้รรมการบริษัทด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท 
นอกจากนี ้บรษัิทมีแนวปฏิบตัิในกรณีประธานเจา้หนา้บรหิารและผูบ้รหิารระดบัสงูจะเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ
ในบรษัิทอื่น โดยจะมีการเสนอเรือ่งการด ารงต าแหนง่ในบรษัิทอื่นเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษัิทใหค้วามเห็นชอบ 
 

นโยบายและแนวปฏบิัตกิารเป็นกรรมการในสถาบันภายนอกบริษัทของผู้บริหารระดับสงู 
คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดนโยบายใหป้ระธานเจา้หนา้ที่ ผูบ้ริหารระดบัสงูและฝ่ายจัดการของ

บริษัทสามารถเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย และบริษัทร่วม หรือใชเ้วลาของบริษัทท า งานใน
สถาบนัภายนอกไดใ้น 3 กรณีดงันี ้

(1) การเขา้รว่มเป็นกรรมการในองคก์รของภาครฐัซึ่งไม่ไดต้ัง้ขึน้ เพื่อผลประโยชนข์องพรรคการเมือง 
และเป็นการใหค้วามช่วยเหลอืแก่ทางราชการซึง่จะเป็นประโยชนต์อ่สว่นรวม 

(2) การเขา้รว่มเป็นกรรมการในองคก์รของเอกชนท่ีตัง้ขึน้เพื่อประโยชนส์ว่นรวม เช่น สภาอตุสาหกรรม
แหง่ประเทศไทย หอการคา้ไทย สมาคมการจดัการธุรกิจ ฯลฯ 

(3)การเขา้ร่วมเป็นกรรมการในองคก์รภาคเอกชนที่ตัง้ขึน้เพื่อการคา้และไม่ขดักับผลประโยชนข์อง
บรษัิท และไมใ่ชเ้วลาอนัจะเป็นผลเสยีแก่บรษัิท 

ทัง้นีใ้หป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิารและ ผูบ้รหิารระดบัสงูเสนอขออนมุตัิการเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการใน
บรษัิทอื่นหรอืสถาบนัภายนอกจากคณะกรรมการบรษัิท และในกรณีของผูบ้ริหารระดบัสงูใหเ้สนอขออนมุตัิตาม
อ านาจด าเนินการของบรษัิท โดยใหพ้ิจารณาตามเจตนารมณข์องบริษัทที่มุ่งใหพ้นกังานทุ่มเทและตัง้ใจท างาน 
ตลอดจนอทุิศเวลาการท างานใหก้บับรษัิทอยา่งเต็มที่ รวมทัง้ปฏิบตัิตามแนวจรรยาบรรณเรื่องความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนข์องบริษัทที่พนกังานจะไม่ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบรษัิท อนึง่การพิจารณาอนมุตัิใหผู้บ้ริหารระดบัสงูเป็นกรรมการหรือใชเ้วลาของบริษัททางานใหก้บั
สถาบนั/บริษัทภายนอก เป็นดุลยพินิจของบริษัทที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆไป ซึ่ งบริษัทได้
สือ่สารใหผู้บ้รหิารระดบัสงูที่เก่ียวขอ้งทราบโดยทั่วถึงกนัดว้ยแลว้ 
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7.3  โครงสร้างคณะกรรมการชุดยอ่ย  
      
  

 

 

 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ในปี 2564 บรษัิทมคีณะกรรมการตรวจสอบจ านวน  3  คน  ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ัง
การประชุม

คณะกรรมการ 

การเข้าร่วม
การเข้า
ประชุม

คณะกรรมการ 
1. ดร.ประวิตร นิลสวุรรณากลุ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

(กรรมการอิสระ) 
6/6 6/6 

2. ศ.ดร.อทุยั ตนัละมยั  กรรมการตรวจสอบ  
(กรรมการอิสระ) 

6/6 6/6 

3. นพ.ไพบลูย ์สมานโสตถิวงศ ์ กรรมการตรวจสอบ  
(กรรมการอิสระ) (ลาออกเมื่อ
วนัท่ี 22 เมษายน 2564) 

3/3 3/3 

4. รศ.ม.ล.สาวิกา อณุหนนัท ์ กรรมการตรวจสอบ 
(กรรมการอิสระ) (แตง่ตัง้วนัท่ี 
6 พฤษภาคม 2564) 

3/3 3/3 

 

จากการประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่ 4/2564  เมื่อวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 อนมุตัแิตง่ตัง้
กรรมการแตง่ตัง้ใหม ่จ านวน 1 คน คือ รศ.ม.ล.สาวิกา อณุหนนัท ์แทนกรรมการเก่าทีค่รบก าหนดออกตามวาระ  

ในปี2564   นางเรณกุา บญุทองดี ด ารงต าแหนง่เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ    เพื่อท าหนา้ที่
ดแูลและจดัการการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง้จดัท ารายงานการประชมุคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และจดัเก็บเอกสารตามทีก่ฎหมายก าหนด  นอกจากนี ้ ยงัช่วยใหค้  าแนะน าแก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เก่ียวกบักฎเกณฑต์า่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ตามก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของ
บรษัิท  

 
 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน  

คณะกรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และบรหิารความเสีย่ง 
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วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 2 ปี ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบทา่นใดพน้จาก
ต าแหนง่ก่อนครบวาระ คณะกรรมการบรษัิทจะเลือกผูด้  ารงต าแหน่งแทนโดยเรว็ และผูด้  ารงต าแหน่งแทนจะอยูใ่น
ต าแหนง่ไดต้ามระยะเวลาที่เหลอือยูข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุปมีรายละเอยีดดงันี ้
1. สอบทานใหบ้รษัิทฯ มีการรายงานทางการเงินท่ีถกูตอ้งครบถว้นเช่ือถือไดแ้ละเปิดเผยขอ้มลูอยา่ง      

    เพียงพอ 

2. สอบทานใหบ้รษัิทฯ มีระบบการควบคมุภายใน ระบบการบรหิารความเสีย่ง และระบบการ 

     ตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม และมีประสทิธิผล 

3. สอบทานใหม้ีการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรยิธรรมธุรกิจอยา่งเหมาะสม  

     และมีประสทิธิผล 

4. สอบทานใหบ้รษัิทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของ 

     ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทฯ 

5. พิจารณาคดัเลอืก และเสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ และเสนอคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีของ 

บรษัิทฯ 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรอืรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรอืมีโอกาสเกิด 

การทจุริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิงานขององคก์ร ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เพื่อใหม้ั่นใจวา่สมเหตผุลและเป็นประโยชนต์อ่บรษัิทฯ 

7. สอบทานและหารือกับฝ่ายจัดการเก่ียวกับความเสี่ยงที่ส  าคญัของบริษัทฯ และมาตรการที่ฝ่าย

จดัการไดด้  าเนินการเพื่อติดตามและควบคมุความเสีย่งดงักลา่ว 

8. ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาใหค้วามเห็นชอบกฎบตัร ความ 

 เป็นอิสระ รวมทัง้ขอบเขตการปฏิบตัิงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

9. พิจารณาอนมุตัิแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีและประเมินคณุภาพการปฏิบตัิงานตรวจสอบ 

ภายในเป็นประจ าทกุปี 

10. ใหข้อ้เสนอแนะพิจารณางบประมาณ อตัราก าลงั และทรพัยากรที่จ าเป็นในการปฏิบตัิงานของฝ่าย 

ตรวจสอบภายใน  รวมถึงการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลื่อนขัน้ เลื่อนต าแหน่งผูจ้ัดการฝ่าย

ตรวจสอบภายใน และรว่มประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

11. ประเมินผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้เสนอแนะ

แนวทางการพฒันาระบบการตรวจสอบภายในและศกัยภาพของผูต้รวจสอบภายในอย่างนอ้ยปีละ

หนึง่ครัง้ตอ่คณะกรรมการ 
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12. พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะของทัง้ผูส้อบบญัชีและฝ่ายตรวจสอบ

ภายในรวมทัง้ติดตาม เพื่อใหม้ั่นใจว่าฝ่ายบริหารมีการด าเนินการต่อขอ้เสนอแนะดงักล่าวอย่าง

เพียงพอมีประสทิธิภาพและภายในเวลาที่เหมาะสม 

13. เชิญผูบ้ริหารหรือพนักงานของบริษัทที่เก่ียวขอ้งมารายงานหรือน าเสนอขอ้มลู   ร่วมประชุมหรือ

จดัสง่เอกสารตามที่เห็นวา่เก่ียวขอ้งและจ าเป็น 

14. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดว้ยขอ้มลูและความเห็นของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบในดา้นต่างๆโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดงักลา่วตอ้งลง

นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

15. ทบทวนและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีละครัง้ เพื่อใหท้นัสมยัและเหมาะสม

กบัสภาพแวดลอ้มขององคก์ร และน าเสนอคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอนมุตัิ 

16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและบริหารความเสี่ยง 
 ในปี 2564 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล เป็นคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสีย่ง  
มีกรรมการ จ านวน  3  คน   ดงันี ้

 รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ัง
การประชุม

คณะกรรมการ 

การเข้าร่วม
การเข้า
ประชุม

คณะกรรมการ 
1. ศ.ดร.อทุยั  ตนัละมยั ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

และบรหิารความเสีย่ง  
4/4 4/4 

2.  ดร.กมเลศน ์ สนัติเวชชกลุ กรรมการบรรษัทภิบาลและ
บรหิารความเสีย่ง   

4/4 4/4 

3.  น.พ.สราวฒุิ  สนธิแกว้ กรรมการบรรษัทภิบาล และ
บรหิารความเสีย่ง 

4/4 4/4 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและบริหารความเสี่ยง 
ด้านบรรษัทภบิาล 
1. ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

พิจารณาอนมุตั ิ
2.  ใหค้  าแนะน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีแก่คณะกรรมการบรษัิท 
3.  จดัท าคูม่ือการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ทบทวนแนวปฏิบตัดิา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิท  
     โดยเปรยีบเทียบกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของมาตรฐานสากล และของตลาดหลกัทรพัย ์
     แหง่ประเทศไทยและเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพื่อพิจารณาและอนมุตัิปรบัปรุงใหเ้ป็น 
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     ปัจจบุนัอยา่งสม ่าเสมอ 
4.  ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสีย่ง เป็นประจ าทกุปี  
     โดยประเมินการปฏิบตัิงานโดยรวมทัง้คณะและประเมินตนเองเป็นรายบคุคล 
5.  รายงานผลการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพื่อทราบ 
6.  ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและบริหารความเสี่ยง 
ด้านบริหารความเสี่ยง 

1. ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงใหไ้ดร้บัการปฏิบตัิทั่วทัง้โรงพยาบาล 
2. ก าหนดยุทธศาสตรแ์ละแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล ใหส้อดคลอ้งกับ

นโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของ
โรงพยาบาล ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

3. ดแูลและติดตามการปฏิบตัิตามนโยบายการบรหิารความเสี่ยงภายใตแ้นวทางและนโยบายที่ไดร้บั
อนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิทโรงพยาบาลนนทเวช จ ากดั(มหาชน) 

4. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) และ
น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบ 

5. ก ากบัดแูลการพฒันาและปฏิบตัิตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง  
เพื่อใหบ้ริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทัง้องคก์รและมีการปฏิบตัิตามอย่าง
ตอ่เนื่อง 

6. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง  เพ่ือติดตามความเสี่ยงท่ีมีสาระส าคัญและ
ด าเนินการเพื่อใหม้ั่นใจวา่องคก์รมีการจดัการความเสีย่งอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

7. ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเสี่ยงท่ีส  าคญั 
8. รายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงท่ีส  าคญัอย่าง

สม ่าเสมอ 
9. ใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง  รวมทั้งพิจารณาแนวทางท่ี

เหมาะสมในการแกไ้ขขอ้มลูตา่ง ๆ เก่ียวกบัการพฒันาระบบบรหิารความเสีย่ง 

10. พิจารณาแตง่ตัง้บคุลากรเพ่ิมเติมหรือทดแทนในคณะกรรมการจดัการความเสี่ยงตามความ
เหมาะสม รวมถงึการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความรบัผิดชอบเพ่ือประโยชนใ์นการด าเนินการ
ตามวตัถปุระสงค ์

11. ปฏิบตัิการอื่นใดเก่ียวกบัการบริหารความเสี่ยงท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
12. สื่อสารแลกเปลี่ยนขอ้มลูและประสานงานเก่ียวกับการก ากบัดูแลท่ีดีและบริหารความเสี่ยง

กบัคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างนอ้ยปีละ 1  ครัง้ 
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 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที ่ 4/2564 เมื่อวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 อนมุตัิแตง่ตัง้ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน มีกรรมการ 3 คน ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ัง
การประชุม

คณะกรรมการ 

การเข้าร่วม
การเข้า
ประชุม

คณะกรรมการ 
1. รศ.ม.ล.สาวิกา อณุหนนัท ์ ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน (เมื่อวนัท่ี  
6  พฤษภาคม 2564) 

- - 

2.  นางพรอ้มพรรณ  ศิรพิฒัน ์ กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน  

3/3 3/3 

3.  ศ.ดร.อทุยั ตนัละมยั กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน (ลาออกจาก
กรรมการสรรหาฯ เมื่อวนัท่ี 6 
พฤษภาคม 2564) 

3/3 3/3 

4.  นายแพทยปิ์ยะศิลป์ จนัทรภ์ู ่ กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน  

3/3 3/3 

   
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1. พิจารณารายช่ือผูท้ี่เหมาะสมที่จะด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิท  กรรมการตรวจสอบ  และ
กรรมการอื่นเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทพิจารณา  เพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

2. พิจารณากลั่นกรองผูท้ี่เหมาะสมที่จะด ารงต าแหนง่ประธาน/รองประธานและกรรมการอื่น  ใน
กรณีที่มีต  าแหนง่วา่ง   

3. พิจารณาแตง่ตัง้  โยกยา้ย  ถอดถอนพนกังานระดบับรหิารของบรษัิท 
4. เสนอแผนสบืทอดต าแหนง่ของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพื่อ

พิจารณาอนมุตั ิ
5. ก าหนดวิธีการและหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการเพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใส 
6. พิจารณาแนวทางการก าหนดคา่ตอบแทนส าหรบักรรมการ  และคณะกรรมการ  คา่เบีย้ประชมุ  

                        สวสัดิการและผลประโยชนต์อบแทนอื่นๆทัง้ที่เป็นตวัเงินและมใิช่ตวัเงิน เสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อ 
           หุน้ 

7. ก าหนดวิธีการและหลกัเกณฑก์ารก าหนดคา่ตอบแทนใหแ้กก่รรมการท่ีเป็นธรรมและ      
สมเหตสุมผล  และน าเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพจิารณาอนมุตัิ 

8. ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหา และพจิารณาคา่ตอบแทน โดยประเมินการ
ปฏิบตัิงานโดยรวมทัง้คณะและประเมินตนเองเป็นรายบคุคล 
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7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร 
 7.4.1 ผู้บริหารของบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  มีผู้บริหารจ านวน 4 คน ดังนี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1.  ดร.กมเลศน ์ สนัติเวชชกลุ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และ รองผูอ้  านวยการโรงพยาบาล สายงานบรหิาร   
2.  นพ.สราวฒุิ  สนธิแกว้ ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 
3.  นพ.ปิยะศิลป์  จนัทรภ์ู ่ รองผูอ้  านวยการโรงพยาบาล สายงานแพทยแ์ละบรกิารการแพทย ์   
4.  นางสาวสรุยี ์ ศงักรพานชิ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี การเงิน และนกัลงทนุสมัพนัธ ์(CFO)/  เลขานกุารบรษัิท  

  
เมื่อวนัท่ี  23 ธนัวาคม 2564 ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่   ไดแ้ตง่ตัง้  

นางก่ิงกมล วงศฟั์ก ด ารงต าแหนง่ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน (CFO) เลขานกุารบรษัิท  และนกัลงทนุ
สมัพนัธ ์ แทน นางสาวสรุยี ์ศงักรพานิช  ที่เกษียณอาย ุ  โดยใหม้ผีลตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป 
 
            บทบาทอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   

1. บรหิารกิจการของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย  วตัถปุระสงค ์ ขอ้บงัคบัของ
บรษัิทฯ    มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ มติที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท มติที่ประชมุ
คณะกรรมการบรหิาร ตลอดจนระเบียบปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ  
ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษัิท  และรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งสม ่าเสมอ 

2. สั่งการหรอืด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นและสมควร เพื่อใหก้ารด าเนนิการตามขอ้ 1. ส  าเรจ็
ลลุว่งไปไดด้ว้ยดี และหากเป็นเรือ่งส  าคญัใหร้ายงานตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท 
และ/หรอืที่ประชมุคณะกรรมการบรหิาร 

3. พิจารณาและอนมุตัิการบรรจ ุ แตง่ตัง้ โอนยา้ย ถอดถอน รวมถงึพิจารณาความดี
ความชอบ มาตรการทางวินยั ตลอดจนก าหนดคา่ตอบแทนและสวสัดิการของพนกังาน 
ทัง้นีด้  าเนินการตา่งๆ ตอ้งไมข่ดัแยง้กบัอ านาจของคณะกรรมการบรหิาร 

    
7.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

                    7.4.2.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 
                       1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ไดก้ าหนดคา่ตอบแทนของ 
กรรมการ จากขนาดธุรกิจและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรยีบเทียบกบับรษัิทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยท์ี่มีมลูคา่ตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกลเ้คียงกบับรษัิทฯ และผลการด าเนินงานในแต่
ละปีเพื่อน าเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทก่อนน าเสนอที่ประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้อนมุตัิ  
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ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอ่ย  ดังนี ้

รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท    

- คา่ตอบแทนกรรมการบรษัิท (บาท) 2,309,000 4,206,000 3,868,000 

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

- สทิธิประโยชนอ์ื่น -ไมม่ี- -ไมม่ี- -ไมม่ี- 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ    

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

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

- คา่เบีย้ประชมุ (บาท/คน/ครัง้) -ไมม่ี- -ไมม่ี- -ไมม่ี- 

-  สทิธิประโยชนอ์ื่น -ไมม่ี- -ไมม่ี- -ไมม่ี- 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและ
บริหารความเสี่ยง 

   

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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

   

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

รายละเอียดค่าตอบแทนจ่ายกรรมการเป็นรายบุคคลในปี 2564 ดังนี ้

รายชื่อ 
 

ต าแหน่ง 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ  
ค่าตอบแทน
คณะกรรมกา
รบริษัทรายปี 

ค่าตอบแทน
คณะกรรม 

การตรวจสอบ  

ค่าเบีย้
ประชุม  

สิทธิ
ประโยชน์

อ่ืน 

รวม 

1. ศ.ดร.อทุยั ตนัละมยั กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการ (แตง่ตัง้
วนัที่ 6 พ.ค.64) /  
กรรมการตรวจสอบ (แตง่ตัง้
วนัที่ 6 ส.ค.63) / ประธาน
กรรมการบรรษัทภบิาลและ
บรหิารความเสี่ยง(แตง่ตัง้วนัที่ 
10 ส.ค.63)  

329,857.14 120,000 240,000 -ไมมี่- 689,857.14 

2.  ดร.กมเลศน ์ สนัติเวชชกลุ กรรมการ /   
กรรมการบรรษัทภิบาลและ
บรหิารความเสี่ยง  

329,857.14 - 195,000 -ไมมี่- 524,857.14 

3.  นางพรอ้มพรรณ  ศิรพิฒัน ์ กรรมการ / ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

329,857.14 - 105,000 -ไมมี่- 434,857.14 



บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)        แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 One Reportประจ าปี 2564 

 

 77 

4.  นพ.สราวฒิุ  สนธิแกว้ กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิ
บาลและบรหิารความเสี่ยง  / 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

329,857.14 - 240,000 -ไมมี่- 569,857.14 

5.  นพ.ปิยะศิลป์  จนัทรภ์ู ่  กรรมการ / กรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน 
(แตง่ตัง้วนัที่ 22 ธ.ค.63)  

329,857.14 - 180,000 -ไมมี่- 509,857.14 

6.  ดร.ประวิตร นิลสวุรรณากลุ กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ  

329,857.14 360,000 135,000 -ไมมี่- 824,857.14 

7. นพ.ไพบลูย ์ สมานโสตถิวงศ ์ กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ  (ลาออกจาก
กรรมการเม่ือวนัที่ 22 เม.ย.
64)                                               

100,312.73 30,000 45,000 -ไมมี่- 175,312.73 

8. รศ.ม.ล.สาวิกา อณุหนนัท ์ กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน (แตง่ตัง้วนัที่ 6 
พ.ค.64) / กรรมการตรวจสอบ  

229,544.43 90,000 90,000 -ไมมี่- 409,544.43 

รวม  2,309,000 600,000 1,230,000 -ไม่มี- 4,139,000 

 
2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงนิ และสิทธิประโยชนอ์ืน่ ๆ 

                       -ไมม่-ี 
 
 

7.4.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จะเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดจ านวนและรูปแบบ 

การจ่ายคา่ตอบแทนของกรรมการ โดยพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบตัิงานของกรรมการ ผลส าเร็จทางธุรกิจ
ตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆในตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตัิส  าหรบัผูบ้ริหารระดบัสงู ประธานกรรมการมอบหมายใหป้ระธานและรองประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิารเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดค่าตอบแทนเป็นรายบคุคลจากผลการบริหารงาน
ของผูบ้รหิารแตล่ะทา่น ทัง้นีก้ารปรบัอตัราเงินเดือนและโบนสัประจ าปี ซึ่งจะสอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจและ
ผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ 
  7.4.3.1  ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตวัเงนิ 
   (1) ค่าตอบแทนของผู้บริหาร  
                                             ในปี 2564 บรษัิทฯไดจ้่ายคา่ตอบแทนใหก้บัผูบ้รหิาร  ประกอบดว้ยเงินเดือน
และโบนสั รวมทัง้สิน้  12.01  ลา้นบาท 
     (2) ค่าตอบแทนอืน่ของผู้บริหาร 
           - ไมม่ี –  

7.4.3.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารทีไ่ม่เป็นตัวเงนิ และสิทธิประโยชนอ์ื่น ๆ 
         -ไมม่-ี 
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     7.5 บุคลากร  
                           บรษัิทฯ มีพนกังานระดบับรหิาร จ านวน 111 คน และพนกังานท่ีปฏิบตัิงาน จ านวน 1,377 คน 
รวมทัง้สิน้ 1,488 คน โดยในปี 2564 บริษัทฯไดจ้่ายผลตอบแทนใหแ้ก่บุคลากรจ านวนทัง้สิน้  422.31 ลา้นบาท 
ซึ่งผลตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือนและค่าตอบแทน  โบนสั  เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม  และเงินสมทบกองทุน
ส ารองเลีย้งชีพ  ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

           นอกจากนี ้ บรษัิทฯ ยงัมีสวสัดกิารอื่นๆ อาทิ ประกนัสขุภาพ  ประกนัอบุตัิเหต ุ  หอพกั
พนกังาน  หอ้งออกก าลงักาย รวมถึงมีการฝึกอบรมเรยีนรูเ้พือ่พฒันาความรู ้ ความสามารถบคุลากรอยา่ง
ตอ่เนื่อง บรษัิทฯ มีการบรหิารจดัการสภาพการจา้ง สภาพการท างาน และสวสัดกิารตา่งๆ ภายใตก้ฎหมาย
แรงงานและ ขอ้ก าหนดมาตรฐานแรงงานไทย โดยยดึหลกัความยตุิธรรม จรยิธรรม และความโปรง่ใส นอกจากนี ้
บรษัิทฯ ยงัใหค้วามส าคญักบัการสรรหา คดัเลอืก วา่จา้ง และบรรจบุคุลากรเขา้ท างาน โดยพจิารณาจากความรู ้
ความสามารถ ประสบการณท์ี่เหมาะสมกบัต าแหนง่ตามที่บรษัิทฯ ก าหนด พรอ้มกบัการพิจารณาให้
คา่ตอบแทนและการเลือ่นต าแหนง่ โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏิบตัิงานตาม KPI ที่บรษัิทฯ ก าหนด  

           บรษัิทฯมีนโยบายและมีการบรหิารจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานอยา่งมีประสทิธิภาพ และสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด กฎหมาย และมาตรฐานดา้น
ความปลอดภยั และอาชีวอนามยั ทัง้นีผู้บ้รหิารทกุระดบัมีหนา้ทีด่แูลรบัผิดชอบ ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนา
มยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยพนกังานทกุคนมหีนา้ที่รบัผิดชอบในการปฏิบตัิตามกฎระเบียบที่
เก่ียวขอ้งอยา่งเครง่ครดั บรษัิทฯ มีการสนบัสนนุงบประมาณ  เวลา  บคุลากร  และทรพัยากรอื่นๆ อยา่ง
เหมาะสมเพียงพอ เพื่อใหก้ารด าเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ให้
บรรลตุามเปา้หมายที่ก าหนด และพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง รวมทัง้สง่เสรมิใหพ้นกังานตระหนกัถึงความปลอดภยัใน
การท า งาน โดยจดัอบรมใหค้วามรู ้การฝึกซอ้ม และการจดักิจกรรมอยา่งตอ่เนื่อง 

          บรษัิทฯ มีความมุง่มั่นท่ีจะพฒันาความรู ้ ความสามารถของพนกังานทกุระดบัอยา่งตอ่เนื่อง 
โดยในปี 2564 บรษัิทฯ ไดจ้ดัใหม้ีการฝึกอบรมพนกังานทัง้ภายในและภายนอกเฉลีย่ 40 ชั่วโมงตอ่คนตอ่ปี  

 
 
 
 
 

 ปี 2564 จ านวน 
พนกังานระดบับรหิาร    111 
พนกังานท่ีปฏิบตังิาน 1,377 
    รวม (คน) 1,488 
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) 422.31 
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7.6 ข้อมูลส าคัญอืน่ๆ 
     7.6.1 เลขานุการบริษัท 
  คณะกรรมการบรษัิทไดแ้ตง่ตัง้เลขานกุารบรษัิท เพื่อท าหนา้ที่ดแูลและจดัการการประชุมของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ การประชุมผูถื้อหุน้ รวมทัง้จัดท ารายงานการประชุม
คณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุน้ รายงานประจ าปี และจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายก าหนด 
นอกจากนี ้ยงัมีหนา้ที่ช่วยใหค้  าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารเก่ียวกบักฎเกณฑต์่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กบัการเป็นบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิท 
  คณะกรรมการบรษัิทไดแ้ตง่ตัง้นางสาว  สรุยี ์ ศงักรพานิช    ด ารงต าแหนง่  เลขานกุารบริษัท 
ตัง้แตว่นัท่ี 11 สงิหาคม 2551 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564   
  ในวนัท่ี  23 ธนัวาคม 2564 ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่  9/2564  ไดแ้ตง่ตัง้ 
นาง ก่ิงกมล  วงศฟั์ก  ด ารงต าแหนง่ เลขานกุารบรษัิท แทน นางสาวสรุยี ์ศงักรพานิช  โดยใหม้ีผลตัง้แตว่นัท่ี  
1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป 
  บทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบของเลขานกุารบรษัิทมีดงันี ้

1. ใหค้  าแนะน าเบือ้งตน้แก่กรรมการเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัตา่งๆ ของ 
บริษัท และติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามอย่างถกูตอ้ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มี
สาระส าคญัตอ่กรรมการ 

  2. จดัการประชมุผูถื้อหุน้ และประชมุคณะกรรมการบรษัิทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย   
    3. บนัทกึรายงานการประชมุรวมทัง้ติดตามใหม้ีปฏิบตัิตามมติที่ประชมุทัง้การประชมุผูถื้อหุน้ 
      และการประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

4. ดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศในสว่นท่ีรบัผิดชอบตอ่หนว่ยงานก ากบั
ดแูลของบรษัิท 

  5. ติดตอ่และสือ่สารกบัผูถื้อหุน้ 
  6. ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบรษัิท     
 

  ประวัติเลขานุการบริษัท โดยยอ่ ดังนี้ 
  ช่ือ-สกลุ นางสาวสรุยี ์ ศงักรพานิช  อาย ุ 55  ปี 
  ต าแหนง่ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี การเงิน และนกัลงทนุสมัพนัธ ์/ เลขานกุารบรษัิท  
  วนัเขา้ด ารงต าแหนง่เลขานกุารบรษัิท    :  ปี2547 ถึง 2564 
  คณุวฒุิทางการศกึษา  
   -   ปรญิญาตร ี บรหิารธุรกิจ สาขาการบญัชี  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
   -   ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
   -   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแหง่ประเทศไทย 
  การอบรมหลักสูตรด้านเลขานุการบริษัท 
   - หลกัสตูรประกาศนียบตัรพฒันาเลขานกุารบรษัิท 
    - หลกัสตูรนกัลงทนุสมัพนัธ ์
   - หลกัสตูรการบนัทกึรายงานการประชมุอยา่งมีประสทิธิภาพ 
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  ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 
   2540 - 2564 : ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี การเงิน และนกัลงทนุสมัพนัธ ์  
   2547 – 2564  : เลขานกุารบรษัิท และนกัลงทนุสมัพนัธ ์
   2533 - 2540 : ผูช้่วยผูอ้  านวยการ ฝ่ายตรวจสอบ บรษัิท นิลสวุรรณ จ ากดั 
 
              7.6.2 ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิCFOและผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี 

   บรษัิทฯ ไดเ้ลง็เห็นความส าคญัในการจดัท ารายงานทางการเงินใหม้ีคณุภาพ  และการก ากบั 
ดแูลใหม้ีความสอดคลอ้งกนักบัแนวทางของส านกังานคณะกรรมการหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย(์ก.ล.ต.) 
ทัง้นีบ้รษัิทฯ มีผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน (CFO) ที่มีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน มีประสบการณด์า้นบญัชีและการเงินมากกว่า 5 ปี และผ่านการอบรม
ตอ่เนื่องดา้นบญัชี และผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชีตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ มีประสบการณด์า้นบญัชี
และการเงินมากกวา่ 5 ปี และผา่นการอบรมตอ่เนื่องดา้นบญัชี  
   ประวัติผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ (CFO) โดยยอ่ ดังนี้ 
  ช่ือ-สกลุ นางสาวสรุยี ์ ศงักรพานิช  อาย ุ 55  ปี 
  ต าแหนง่ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี การเงิน และนกัลงทนุสมัพนัธ ์/ เลขานกุารบรษัิท  
  วนัเขา้ด ารงต าแหนง่ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน (CFO) : ปี 2551 - 2564 
   คณุวฒุิทางการศกึษา  
   -   ปรญิญาตร ี บรหิารธุรกิจ สาขาการบญัชี  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
   -   ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
   -   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแหง่ประเทศไทย 
  การอบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้ด้านบัญชี  ในปี 2564 ดังนี้ 
   - หลกัสตูร  ประเด็นทจุรติที่ตอ้งรูเ้ทา่ทนั  ของสภาวิชาชีพบญัชี 
   - หลกัสตูร  ท าความเขา้ใจการวดัมลูคา่ยตุิธรรม TFRS 13  ของสภาวิชาชีพบญัชี 
  ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 
   2540 - 2564 : ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี การเงิน และนกัลงทนุสมัพนัธ ์  
   2547 – 2564  : เลขานกุารบรษัิท และนกัลงทนุสมัพนัธ ์
   2533 - 2540 : ผูช้่วยผูอ้  านวยการ ฝ่ายตรวจสอบ บรษัิท นิลสวุรรณ จ ากดั 
  ประวัติผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี โดยยอ่ ดังนี้ 
  ช่ือ-สกลุ นางก่ิงกมล  วงศฟั์ก  อาย ุ 49  ปี 
  ต าแหนง่ ผูจ้ดัการแผนกบญัชี   
  วนัเขา้ด ารงต าแหนง่ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี      ตัง้แต ่ปี 2551 ถึง2564 
   คณุวฒุิทางการศกึษา  
   -   ปรญิญาตร ี บรหิารธุรกิจ สาขาการบญัชี  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
   -   ปรญิญาโท   บรหิารธุรกิจ สาขาการบญัชี  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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  การอบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้ด้านบัญชี  ดังนี้ 
   - หลกัสตูรรูท้นัธุรกิจดว้ยการวิเคราะหง์บการเงิน 

 - หลกัสตูรพืน้ฐานตน้ทนุท่ีนกับญัชีตอ้งรู ้ 
             - หลกัสตูรบรหิารเงินสดและภาษีอยา่งไรในช่วงวิกฤต Covid-19 
   - หลกัสตูร CFO’s Orientation Course for New IPOs (ภาษาไทย) 
  การอบรมหลักสูตรด้านเลขานุการบริษัท 
   - หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP125/2022) 
  ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 
  2551 – 2564     : ผูจ้ดัการแผนกบญัชี  บรษัิท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากดั (มหาชน) 
  2545 – 2551     : รองผูจ้ดัการแผนกบญัชี บรษัิท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากดั (มหาชน)  
  2542 – 2545     : เจา้หนา้ที่ตรวจสอบภายใน บรษัิท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากดั (มหาชน) 

2537 – 2539     : ผูช้่วยผูต้รวจสอบบญัชี   บรษัิท นิลสวุรรณ จ ากดั 
 

7.6.3 นักลงทุนสัมพนัธ ์ 
บรษัิทฯ ตระหนกัถงึความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มลูทางการเงิน ขอ้มลูทั่วไป  

และสารสนเทศที่ส  าคญัใหเ้ป็นไปอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปรง่ใส และเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
ส านกังาน ก.ล.ต. และ ตลท. เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สยีไดร้บัทราบขอ้มลูขา่วสารอยา่งทั่วถงึ จึงไดจ้ดัใหม้ี
หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ(์ Investor Relations) เป็นตวัแทนในการสือ่สารกบันกัลงทนุ  ผูถื้อหุน้  นกั  วิเคราะห์
หลกัทรพัยแ์ละหนว่ยงานอื่นที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้มีการเผยแพรข่อ้มลูของบรษัิทผา่นทางตา่งๆ ดงันี ้ 

1. การเปิดเผยขอ้มลูบนเว็บไซต ์ 
                     เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และนกัลงทนุสามารถสบืคน้ขอ้มลูที่เปิดเผยตอ่สาธารณะไดอ้ยา่ง 
รวดเรว็ บรษัิทฯไดน้ าเสนอขอ้มลูที่ส  าคญัของบรษัิทซึง่มีการปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ บนเว็บไซตข์อง
บรษัิทฯ ที ่ www.nonthavej.co.th เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และนกัลงทนุสามารถสบืคน้ขอ้มลูที่เปิดเผยตอ่สาธารณะได้
อยา่งรวดเรว็ บรษัิทไดน้ าเสนอขอ้มลูที่ส  าคญัของบรษัิทบนเว็บไซต ์ โดยในปี2564  มอบหมายคณุสรุยี ์ ศงักรพานิช   
ซึง่ท าหนา้ที่เลขานกุารบรษัิทเป็นผูป้ระสานงาน ซึง่สามารถติดตอ่ไดท้ี่ โทร 0-2596-7888 ตอ่ 2515  หรอืที่ e-mail: 
suree.s@nonthavej.co.th  หรอื ir@nonthavej.co.th  และเมื่อวนัท่ี  23 ธนัวาคม 2564 ที่ประชมุคณะกรรมการ
บรษัิท ครัง้ที่  9/2564  ไดแ้ตง่ตัง้นาง ก่ิงกมล  วงศฟั์ก  ด ารงต าแหนง่ เลขานกุารบรษัิท แทน นางสาวสรุยี ์ศงักร
พานิช ซึง่ท าหนา้ที่เลขานกุารบรษัิทเป็นผูป้ระสานงาน  ซึง่สามารถติดตอ่ไดท้ี่ โทร 0-2596-7888 ตอ่ 2516  หรอื
ที่ e-mail: kingkamol.w@nonthavej.co.th  โดยใหม้ีผลตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป 

2. การใหข้อ้มลูผา่นสือ่สาธารณะตา่งๆ ไดแ้ก ่หนงัสอืพิมพ ์นิตยสารและวารสาร   
3. การจดัสง่หนงัสอืแจง้ผูถื้อหุน้ทางไปรษณีย ์ 
4. เผยแพรห่นงัสอืขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ นอกเหนือจากนโยบายบรรษัทภิบาล 

ในเว็บไซดข์องบรษัิทฯ 
5. มีแผนกนกัลงทนุสมัพนัธท์ าหนา้ที่ติดตอ่ประสานงานกบันกัวิเคราะห ์นกัลงทนุ 

http://www.nonthavej.co.th/
mailto:suree.s@nonthavej.co.th
mailto:ir@nonthavej.co.th
mailto:kingkamol.w@nonthavej.co.th
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 และบุคคลอื่นที่ตอ้งการขอ้มูลทางการเงิน ผลการด าเนินงาน ฐานะของบริษัทฯและธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อ
บรษัิทฯ 

6. เผยแพรข่อ้มลูส าคญัของบรษัิทฯ อยา่งสม ่าเสมอผา่นช่องทางตลท. แบบแสดง 
รายการขอ้มลูประจ าปี รายงานประจ าปี รวมถึงเว็บไซดข์องบรษัิทฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

7. มีนโยบายและมาตรการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนการกระท าผิดกฎหมาย  
จรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงรายงานทางการเงินที่ ไม่ถูกตอ้ง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง 
รวมถึงมีกลไกในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสโดยเก็บขอ้มลูของผูแ้จง้เบาะแสเป็นความลบัเพื่อใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สียมี
สว่นรว่มในการสอดสอ่งดแูลผลประโยชนข์องบรษัิทฯ ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 
 
  7.6.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี
  (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
  คา่ตอบแทนที่บรษัิทฯ จ่ายใหผู้ส้อบบญัชี บรษัิท ส านกังานดร.วิรชั แอนด ์แอสโซซิเอสท ์จ ากดั 
โดยแยกเป็น 
 

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

รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
คา่สอบบญัชี 570,000 570,000 530,000 
คา่สอบทานงบการเงิน (3 ไตรมาส) 480,000 480,000 465,000 

รวม 1,050,000 1,050,000 995,000 
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8. รายงานผลการด าเนินการส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ 

8.1 การก ากับดูแลกิจการทีด่ ี
บริษัทฯ  ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการที่ดี จึงไดจ้ดัท ากฎและขอ้บงัคบั

(Rule and Regulation )  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิในการด าเนินธุรกิจ ประกอบดว้ย  นโยบายก ากบัดแูลกิจการ  
โครงสรา้งการก ากบัดแูล  จรยิธรรมองคก์ร  (Code of Conduct) และแนวปฏิบตัิ นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น 
ซึง่คณะกรรมการบรษัิท ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาล ท าหนา้ที่ก ากบัดแูลดา้นบรรษัทภิบาลของ
บริษัท ทัง้การก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิ ติดตามดูแลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและ ฝ่าย
บริหารใหเ้ป็นไปตามนโยบายบรรษัทภิบาล บริษัท รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล  
ตลอดจนพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติใหม้ีความเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจและสอดคลอ้งกับแนวปฏิบัติ
ทางดา้นบรรษัทภิบาลในระดบัประเทศ เป็นประจ าทกุปี โดยใหเ้รือ่งบรรษัทภิบาลเป็นวาระหลกัวาระหนึ่งในการ
ประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

ทัง้นีใ้นปี 2564  บรษัิท ไดป้ฏิบตัิตามนโยบายก ากบัดแูลกิจการ สรุปไดด้งันี ้  
1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

   บรษัิทใหค้วามส าคญัของสทิธิของผูถื้อหุน้ทกุราย ทัง้ผูถื้อหุน้รายใหญ่ และ ผูถื้อหุน้รายย่อย 
โดยสิทธิของผูถื้อหุน้ครอบคลมุสิทธิพืน้ฐานต่างๆ ทัง้ในฐานะของนกัลงทุนในหลกัทรพัย์และในฐานะเจา้ของ
บริษัท ผูถื้อหุน้ย่อมมีสิทธิก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัท หรือตดัสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อบริษัท การประชุมผูถื้อหุน้จึงเป็นเวทีส  าคัญส าหรบัผูถื้อหุน้ในการแสดงความคิดเห็น ซักถาม 
พิจารณาลงคะแนนเสยีงชีข้าด และคดัเลอืกคณะกรรมการเพื่อท าหนา้ที่ก ากบัดแูลบริษัทแทนผูถื้อหุน้      ดงันัน้
ผูถื้อหุน้จึงมีสทิธิโดยชอบที่จะเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้มีเวลาเพียงพอส าหรบัการพิจารณาและรบัทราบผล
การประชมุ 

 ในปี 2564 บรษัิทไดด้  าเนินการในเรือ่งตา่งๆที่เป็นการสง่เสรมิ และอ านวยความสะดวกใน 
การใชส้ทิธิของผูถื้อหุน้ ในการรว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ดงันี ้

1.1 ก าหนดการจัดประชุมผู้ถอืหุ้น 
       บรษัิทฯ ไดก้ าหนดใหม้ีการประชมสุามญัผูถื้อหุน้ ปีละครัง้ภายในเวลาไมเ่กิน 4 เดือน 

นบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษัิท และในกรณีที่มีความจ าเป็นเรง่ด่วนตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็น
เรื่องที่กระทบหรือเก่ียวขอ้งกับผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้หรือเก่ียวขอ้งกับเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ ์กฎหมายที่ใช้
บงัคบัท่ีตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากผูถื้อหุน้ บรษัิทจะเรยีกประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้เป็นกรณีไป 
           ใน ปี 2564   บรษัิทฯ  ไดจ้ดัประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี  22 เมษายน 2564 เวลา 
10.00 น. ณ หอ้งประชมุนนทเวช โรงพยาบาลนนทเวช   โดยในหอ้งประชมุจดัที่นั่งมีระยะหา่งระหวา่งเกา้อีอ้ย่าง
นอ้ย 1 เมตร จ านวนไมเ่กิน 60 ที่นั่ง  และปฏิบตัิตามค าแนะน าของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุอย่าง
เครง่ครดั   ทัง้นีด้ว้ยสถานการณร์ะบาดของโรค CORONA VIRUS (COVID-19) บรษัิทฯ  ไดจ้ดัการประชุมใหญ่
สามญัผูถื้อหุน้ผา่นสือ่อิเลก็สท์รอนิกส ์(E-AGM) ส าหรบัผูท้ี่พ  านกัในตา่งประเทศ    
          ในระหวา่งปีบรษัิทฯ ไมม่ีการเรยีกประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้  
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1.2 การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า 

           ในปี 2564  จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2564  เมื่อวนัที่  4 มีนาคม 
2564 มีมติใหจ้ัดการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ในวนัที่  22  เมษายน 2564 โดยไดเ้ปิดเผยมติการ
ประชุม วนัประชุม ระเบียบวาระการประชุม และแจง้ข่าวประกาศในเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้ในวนัที่คณะกรรมการมีมติ ก่อนการจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมโดยบริษัท ศนูย์
รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นนายทะเบียนหลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ เป็นผูด้  าเนินการจดัสง่หนงัสอื
เชิญประชมุที่มีรายละเอียดวาระการประชุม ขอ้มลูประกอบที่ส  าคญัและจ าเป็นส าหรบัการตดัสินใจ/ ความเห็น
ของคณะกรรมการ รายงานการประชุมที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดครบถว้น รายงานประจ าปีพรอ้มทัง้เอกสาร
ประกอบการประชุมเอกสารที่ตอ้งใชใ้นการมอบฉนัทะ  ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง 
บรษัิทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระหรือบคุคลใดๆ เขา้รว่มประชุมแทนตนได้ โดย
ระบวุิธีการใชไ้วช้ดัเจนตามที่บริษัทฯ จดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ลว่งหนา้มากกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้  หนงัสือ
เชิญประชุมส่งออกวนัที่  10 มีนาคม 2564 และไดท้ าการประกาศลงในหนงัสือพิมพร์ายวนั ติดต่อกันอย่าง
ตอ่เนื่อง 3 วนั ก่อนวนัประชมุ  (วนัท่ี 16-18 มีนาคม 2564) เพื่อบอกกลา่วเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการลว่งหนา้
เพียงพอส าหรบัการเตรียมตวัก่อนมาเขา้ร่วมประชุม   ทัง้นี ้ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ บริษัทฯ ไดน้ า
ขอ้มลูหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ และเอกสารประกอบเปิดเผยในเว็บไซตข์อง บริษัทฯลว่งหนา้ก่อนวนัประชุม 
27 วนั (เริม่ตัง้แตว่นัท่ี  26 มีนาคม 2564 ) 
 

1.3 การด าเนินการประชุมผู้ถอืหุ้น 
       ก่อนเริม่การประชมุผูถื้อหุน้แตล่ะครัง้  ประธานที่ประชมุไดม้อบหมายใหเ้ลขานกุาร 

บรษัิทแนะน าคณะกรรมการบรษัิท ประธานและคณะกรรมการย่อย และผูส้อบบญัชีของบริษัท ซึ่งท าหนา้ที่เป็น
คนกลางใหท้ี่ประชมุรบัทราบ รวมถึงวิธีการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่ตอ้งลงมติในแต่ละวาระตามขอ้บงัคบั
ของบริษัทฯ รวมถึงการใชส้ิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชดัเจน   เมื่อมีการใหข้อ้มลูตามระเบียบ
วาระแลว้ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ  และซกัถามในแต่ละ
วาระ และใหเ้วลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ   จากนัน้ประธานฯ และผูบ้ริหารจะตอบขอ้ซกัถามอย่าง
ชดัเจน  ตรงประเด็น และใหค้วามส าคญักบัทกุค าถามแลว้จึงใหท้ี่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนัน้ๆ ส าหรบั
วาระการเลือกตัง้กรรมการ ประธานฯ จะด าเนินการใหผู้ถื้อหุน้ลงมติเป็นรายบุคคล  ประธานฯ จะด าเนินการ
ประชุมตามล าดบัวาระการประชุม และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ เวน้แต่ที่
ประชุมจะมีมติใหเ้ปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้
รว่มประชมุ หรอืผูถื้อหุน้ซึง่ถือหุน้รวมกนัไมน่อ้ยกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหุน้ ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดอาจขอใหท้ี่
ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เมื่อที่ประชุมไดพ้ิจารณาระเบียบวาระที่
ก าหนดไวเ้ป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษัท ทัง้นีใ้นการประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2564 ไมม่ีการเปลีย่นล าดบัระเบียบวาระ และไมม่ีการขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรือ่งอื่นที่ไมไ่ดก้ าหนดไว้
ในท่ีประชมุอยา่งใด  
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          อนึ่ง ในการประชุมทุกครัง้จะมีการจดบนัทึกรายงานการประชุมอย่างถกูตอ้งครบถว้น 
และสรุปดว้ยการลงมติพรอ้มกบันบัคะแนนเสยีง ซึง่รวมระยะเวลาที่ใชใ้นการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละครัง้ประมาณ 
1-2 ชั่วโมง ทัง้นีใ้นการประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564ไดก้ าหนดการประชมุเวลา 10.00 น. โดยเริ่มรบั
ลงทะเบียนเวลา 08.00 น. ณ ตอนเปิดประชมุมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มการประชุมรวมจ านวนทัง้สิน้ 27 ราย จ านวนหุน้
รวมทัง้สิน้ 92,759,900 หุน้ จากจ านวนหุน้ทัง้หมด 160,000,000 หุน้ คิดเป็น 57.97 % เกินกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนหุน้ท่ีออกจ าหนา่ยไดท้ัง้หมดของบรษัิทถือวา่ครบองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 
   1.4 การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถอืหุ้น 
         ในปี 2564 บริษัทฯ จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยภ์ายในช่วงเย็นหลงัจากเสร็จสิน้การประชุม (วนัที่ 22 เมษายน 
2564) และจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจดบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียง   
รวมทัง้ข้อซักถามของผู้ถือหุน้ในแต่ละวาระอย่างละเอียดให้ตลาดหลกัทรพัย์ฯ    และคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยภ์ายในก าหนด 14 วนั รวมถึงเผยแพรร่ายงานการประชมุบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ 

(1) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผูถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิโดย
การมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ หรือบคุคลใดๆ เขา้รว่มประชุมแทน และออกเสียงลงคะแนน
แทนตนได ้  โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสือนดั
ประชมุ นอกจากนีผู้ถื้อหุน้สามารถ Download หนงัสอืมอบฉนัทะผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทได้
อีกดว้ย 

(2) เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัความสะดวกในการประชมุ บริษัทไดจ้ดัใหม้ีการลงทะเบียนโดย
ใช้ระบบคอมพิวเตอร ์พรอ้มจัดท าบัตรลงคะแนนส าหรับแต่ละวาระ เพื่อใหข้ัน้ตอนในการ
ลงทะเบียนและการนบัคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างรวดเร็ว และถกูตอ้ง มีตวัแทนของ
ผูส้อบบญัชีของบริษัทเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง โดยเมื่อจบการประชุม ผูถื้อหุน้
สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได ้
       (3) ก่อนเริม่เขา้สูก่ารประชมุตามวาระ ประธานกรรมการ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานกุาร 

            บรษัิทแนะน าคณะกรรมการบรษัิท ประธานและคณะกรรมการยอ่ย และผูส้อบบญัชีของบรษัิท  
                        ซึง่ท าหนา้ที่เป็นคนกลางใหท้ี่ประชมุรบัทราบ รวมถึงวิธีการนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ท่ีตอ้ง 
                        ลงมติในแตล่ะวาระตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ รวมถึงการใชส้ทิธิออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะ 
                         วาระอยา่งชดัเจน  และระหวา่งการประชมุผูถื้อหุน้ ประธานในที่ประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ 
                         ทกุรายสามารถเสนอแนะ ซกัถาม และเสนอขอ้คิดเห็นไดท้กุวาระ โดยประธานและผูบ้รหิารจะ 
                         ใหค้วามส าคญักบัทกุค าถาม และตอบขอ้ซกัถามอยา่งชดัเจนและตรงประเด็น  

(4) เลขานกุารบรษัิทไดบ้นัทกึการประชมุถกูตอ้ง ครบถว้น เปิดเผยมติการประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้ใหส้าธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยจดัสง่รายงานการประชมุผูถื้อหุน้ตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยภายใน 14 วนัหลงัการประชมุ และเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบริษัท เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ได้
รบัทราบอย่างรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได ้นอกจากนี ้บริษัทมุ่งเนน้การใหข้อ้มูลแก่ผูถื้อ
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หุน้ทกุรายอยา่งถกูตอ้ง ทนัเวลา เท่าเทียมกนั และโปรง่ใส เพียงพอส าหรบัการตดัสินใจในการ
ลงทนุของผูถื้อหุน้และนกัลงทนุ 

       จากการพฒันาปรบัปรุงการจัดประชุมผูถื้อหุน้อย่างต่อเนื่อง ท าใหใ้นปี 2564 บริษัทฯ 
ไดร้บัการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ซึง่อยูใ่นเกณฑ ์“ดีเลศิ”  ในโครงการประเมินคณุภาพการ
จดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้   ( Annual General Meeting– AGM )  ประจ าปี 2564  ซึ่งจดัโดยสมาคมสง่เสริมผู้
ลงทนุไทย 
 
                    2. การปฏิบัตติ่อผู้ถอืหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
   บรษัิทมุง่มั่นในการสรา้งความเทา่เทียมกนัใหเ้กิดขึน้กบัผูถื้อหุน้ทกุราย ทกุกลุ่ม ไมว่า่จะ 
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุน้รายยอ่ย นกัลงทนุสถาบนั หรอืผูถื้อหุน้ตา่งชาติ โดยไดด้  าเนินการตา่งๆ ดงันี ้
 

   2.1 การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
          บริษัทก าหนดหลกัเกณฑ ์รวมทัง้ก าหนดขัน้ตอนแนวทางการพิจารณาการใหส้ิทธิผูถื้อ
หุน้สว่นนอ้ยเสนอวาระการประชมุฯ และ/หรอื ช่ือบคุคลเพื่อแตง่ตัง้เป็นกรรมการลว่งหนา้ใหค้ณะกรรมการบรษัิท 
พิจารณาก าหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ เพื่อใหโ้อกาสผูถื้อหุน้มีสว่นรว่มในการก ากบั
ดแูลบรษัิท และการคดัสรรบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมและปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ เพื่อ ประโยชน์
สงูสดุของผูถื้อหุน้ และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียทกุฝ่ายโดยใหส้ิทธิผูถื้อหุน้ท่านเดียวหรือหลายท่านที่มีหุน้รวมกนัและ
ตอ้งถือหุน้บรษัิทฯ อยา่งตอ่เนื่องนบัจากวนัที่ถือหุน้จนถึงวนัที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม หรือเสนอ
ช่ือกรรมการ เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 1 ปี ส  าหรบัการประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 บริษัทฯไดน้ า
หลกัเกณฑด์งักลา่วเผยแพรบ่นเว็บไซตข์อง บริษัทฯ และแจง้ข่าวประกาศในเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564  เพื่อใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมฯ 
และ/หรอื ช่ือบคุคลเพื่อแตง่ตัง้เป็นกรรมการลว่งหนา้     อยา่งไรก็ตาม ไมม่ีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม และไม่
มีการเสนอช่ือบคุคลเสนอแตง่ตัง้เป็นกรรมการในระยะเวลาดงักลา่ว ซึ่งเลขานกุารบริษัทไดร้ายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษัิทรบัทราบแลว้ 
 
   2.2 การอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถอืหุ้นในการประชุมผู้ถอืหุ้น 
         การด าเนินการท่ีผา่นมา ในการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 บริษัทฯ ไดอ้  านวย
ความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ทกุราย ดว้ยการจดัใหม้ีเจา้หนา้ที่คอยดูแลตอ้นรบัใหค้วามสะดวกอยา่งเพียงพอ  
การเปิดรบัลงทะเบียนก่อนเวลาประชมุ 2 ชั่วโมง  น าระบบคอมพวิเตอรม์าใชใ้นการรบัลงทะเบียนเพื่อความ
สะดวกรวดเรว็    และดว้ยสถานการณร์ะบาดของโรค CORONA VIRUS (COVID-19) บรษัิทฯ ไดจ้ดัการประชมุ
ใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ผา่นสือ่อิเลก็สท์รอนิกส ์(E-AGM)  ส  าหรบัอ านวยความสะดวก ใหก้บัผูถื้อหุน้ที่พ านกัใน
ตา่งประเทศ 
   2.3 การมอบฉันทะ 
          เพื่อรกัษาสิทธิใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สะดวกเขา้ประชุม ประจ าปี 2564 ดว้ยตนเอง ผูถื้อหุน้
สามารถมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นหรอืกรรมการอิสระของบรษัิทฯ  ทา่นใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระที่เขา้รว่มประชุม
ทัง้หมด ซึ่งบริษัทฯ ไดร้ะบรุายช่ือไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชยก์ าหนด เพื่อให้เป็นผูเ้ขา้
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ประชมุและออกเสยีงลงมติแทนผูถื้อหุน้ไดโ้ดยไม่มีเง่ือนไข ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้บัผูอ้ื่น บริษัทฯ
ใหส้ทิธิและปฏิบตัิตอ่ผูร้บัมอบฉนัทะเสมือนเป็นผูถื้อหุน้ทา่นหนึง่  นอกจากนีบ้รษัิทฯ ไดเ้ปิดเผยแบบหนงัสอืมอบ
ฉนัทะที่แนบ พรอ้มทัง้รายละเอียดและขัน้ตอนตา่งๆ บนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ  ลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุ 30 วนั โดย
ผูถื้อหุน้สามารถสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมไดท้ัง้ทางโทรศพัทห์รอืช่องทางอื่นๆ เช่น เว็บไซต ์อีเมล ์เป็นตน้ 

 
   2.4 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
         คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดมาตรการการป้องกันการใช้ขอ้มูลภายในโดยมิชอบ 
(Insider Trading) เป็นลายลกัษณอ์กัษรและแจง้บคุคลที่เก่ียวขอ้ง ซึง่หมายถึง คณะกรรมการบรษัิท ฝ่ายบรหิาร 
และพนกังานในหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลู รวมทัง้คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะของบคุคลดงักลา่ว 
ดงันี ้
   • หา้มบคุคลที่เก่ียวขอ้งซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบ
การเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี (Blackout Period) 
   • ในกรณีที่ทราบขอ้มลูใดๆ ที่ยงัไมเ่ปิดเผยซึง่อาจมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัยข์องบรษัิท 
ตอ้งไมซ่ือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษัิท จนกวา่จะพน้ระยะเวลา 24 ชั่วโมงนบัแตไ่ดม้กีารเปิดเผยขอ้มลูนัน้สู่
สาธารณะทัง้หมดแลว้ 
   การติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ใหเ้ลขานุการบริษัทรายงานเมื่อมีการ
เปลีย่นแปลงหลกัทรพัย ์ ใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทกุครัง้ ที่มีการประชุม และมีการเปิดเผยขอ้มลู
ดงักลา่วในรายงานประจ าปี 
 
                  3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษัทฯ ไดใ้หค้วามส าคญัเก่ียวกบัสิทธิของผูมี้สว่นไดเ้สยีทกุกลุม่    เพื่อก่อใหเ้กิดผลประโยชน์
รว่มกนัระหวา่งบรษัิท และผูม้ีสว่นไดเ้สยีของบรษัิท โดยบรษัิทฯ ไดม้ีการก าหนดขอ้พงึปฏิบตัิเก่ียวกบัผูม้ีสว่นได้
เสยีในคูม่ือพนกังานของบรษัิทฯ เพื่อใหพ้นกังาน ,เจา้หนา้ที่และผูบ้รหิารตระหนกัถงึความส าคญัของสทิธิของผูม้ี
สว่นได ้ดงันี ้
  ผู้ถอืหุ้น  บรษัิทฯ มุง่มั่นในการด าเนินธุรกิจเพื่อสรา้งประโยชนส์งูสดุใหแ้กผู่ถื้อหุน้ 
    และการเจรญิเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง  ดว้ยความโปรง่ใสและเช่ือถือได ้โดย 
    บรษัิทฯ มีนโยบายปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัรารอ้ยละ 60 ของก าไรสทุธิ 
    ซึง่ที่ผา่นมาบรษัิทไดย้ดึถือนโยบายดงักลา่วและปฏิบตัิมาโดยตลอด  
    (ดขูอ้ 1  สทิธิของผูถื้อหุน้) 
  ลูกค้า  บรษัิทฯ มุง่มั่นท่ีจะใหบ้รกิารท่ีมีคณุภาพไดม้าตรฐาน มุง่ตอบสนองตอ่ 
    ความตอ้งการและความคาดหวงัของลกูคา้โดยยดึลกูคา้เป็นศนูยก์ลาง  
    โดยท าการส ารวจความคาดหวงัและความพงึพอใจของลกูคา้  เพื่อ 
    ปรบัปรุงกระบวนการการใหบ้รกิารและจดัใหม้ีแผนกบรกิารลกูคา้ที่ท า 
    หนา้ที่รบัและติดตามเรือ่งรอ้งเรยีนขอ้เสนอแนะ  มาด าเนินการใหล้กูคา้   
  พนักงาน   บรษัิทฯ ใหก้ารดแูล  ใหค้วามส าคญัตอ่การพฒันาความรูค้วามสามารถ 
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    พนกังาน อยา่งตอ่เนื่อง   เสรมิสรา้งวฒันธรรมและจรยิธรรม ในการ 
    ท างาน  ในปี2564 บรษัิทฯ ไดจ้ดัอบรมหลกัสตูร เรือ่งจรยิธรรมทางธุรกิจ, 
    นโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น , นโยบายความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม, 

แผนการป้องกันและระงบัอคัคีภยั , การป้องกนัและควบคุมการติดเชือ้  
การช่วยเหลอืและฟ้ืนคืนชีพเบือ้งตน้ ,การอนรุกัษ์พลงังาน  และจดัอบรม
มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภยั  ใหก้บัพนกังานและผูบ้ริหารทุก
ระดับ รวมทั้งให้มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจ   และส่งเสริมให้
พนกังาน ผูบ้รหิาร และแพทย ์เขา้รว่มอบรมทกุคน  
บริษัทฯ สรา้งวัฒนธรรม ให้กับพนักงานและผู้บริหารทุกระดับ มีการ
ท างานเป็นทีม  ใหเ้กียรติซึ่งกนัและกนั  และปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเท่า
เทียม เป็นธรรม  และให้ผลตอบแทนที่ เป็นธรรม และเหมาะสมตาม
ความรูค้วามสามารถ ความรบัผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงานของแต่ละ
คน  โดยมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ในระยะสัน้ โดยอิงตามระดบัผล
การประเมินผลการปฏิบตัิงาน และสอดคลอ้งกับผลการด าเนินงานของ
บรษัิทฯ เทียบเคียงกบัตลาด และอตุสาหกรรมเดียวกนัได ้ 

    สว่นในระยะยาวบรษัิทฯ มีการวดัผลการปฏิบตัิงานและศกัยภาพของ 
    พนกังาน โดยจดัใหม้ีการเติบโตตามสายอาชีพ (Carrer Path) อนั 
       สอดคลอ้งกบัแผนทดแทนต าแหนง่งานของบรษัิท(Succession Plan)  
    นอกจากนีจ้ดัใหม้ีกองทนุส ารองเลีย้งชีพ และสวสัดิการตา่งๆใหก้บั 
    พนกังาน โดยมีคณะกรรมการสวสัดิการ เพื่อดแูลสวสัดิภาพและความ 
    ปลอดภยัของพนกังานและสวสัดิการท่ีเหมาะสม ดงันี ้
     - ใหส้ทิธิสวสัดิการรกัษาพยาบาลแก่พนกังาน และมีสว่นลด 
    พิเศษส าหรบัครอบครวัพนกังาน 
             - จดัใหม้ีการตรวจสขุภาพของพนกังานเป็นประจ าทกุปี โดยท า 
    การประเมินความเสีย่งดา้นสขุภาพโดยแพทยอ์าชีวเวชศาสตรพ์รอ้มจดั 
    โปรแกรมการตรวจสขุภาพใหเ้หมาะสมกบัพนกังานแตล่ะกลุม่ และให ้
    ความรูก้บักลุม่ที่มีผลการตรวจสขุภาพผิดปกติ เขา้พบแพทยแ์ละรบั 
    ค าแนะน าในการดแูลสขุภาพอยา่งตอ่เนื่องในปี 2564  ก าหนดให ้
    พนกังานทกุระดบัตรวจสขุภาพเป็นประจ าทกุปี   
                   - จากสถานการณโ์รคระบาดเชือ้ไวร้สั COVID-19 บรษัิทฯ จดั 
    ใหบ้คุลากร ทางการแพทย ์ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบั ไดร้บัวคัซีน 
    ปอ้งกนัเชือ้ไวรสั COVID-19 ครบทกุคน และก าหนดมาตรการและ 
    แนวทางปฎิบตัิเพื่อปอ้งกนัการเชือ้ไวรสั COVID ตามขอ้ก าหนดของ 
    กระทรวง สาธารณสขุอยา่งเครง่ครดั 
               - สง่เสรมิใหพ้นกังานมีสขุภาพและรา่งกายที่แข็งแรงโดยน า 
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    ขอ้มลูจากผลการตรวจสขุภาพของพนกังานมาพิจารณาเพื่อใหค้วามรูใ้น 
    เรือ่งโรคที่พนกังานเป็นจ านวนมากในปีที่ผา่นมาไดจ้ดับรรยายใหค้วามรู ้
    ในเรือ่ง โรคเบาหวาน  ความดนัและภาวะการมีไขมนัในเลอืดสงู  และโรค 

    ที่สาเหตมุาจากพฤติกรรมในระหวา่งท างาน (Office Syndrome)    
    รวมทัง้รณรงคใ์หพ้นกังานออกก าลงักายมากขึน้  ท าใหม้ีสถิติการใชห้อ้ง   
    Fitness   เพิ่มมากขึน้     
     - จดัใหม้ีการช่วยเหลอืบตุรในดา้นการศกึษาโดยมีการมอบทนุ 

    ใหก้บับตุรของพนกังาน      
 
            คู่แข่งขัน  บรษัิทฯ สง่เสรมิและสนบัสนนุ  นโยบายการแขง่ขนัทางการคา้อยา่งเสรี 
    และเป็นธรรม   
 
 คู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี ้ บรษัิทฯ สรา้งความเช่ือมั่น ใหแ้ก่คูค่า้/พนัธมิตร/เจา้หนีข้องบรษัิท ดว้ย 
    การยดึมั่นในความซื่อสตัยส์จุรติ และปฏิบตัิตามเง่ือนไขในสญัญาและ 
    ขอ้ตกลงที่ท าไวก้บัคูค่า้/พนัธมิตร/เจา้หนี ้อยา่งเครง่ครดั  บรษัิทฯไดม้ีการ 
    ช าระเงินใหก้บัคูค่า้/พนัธมิตร/เจา้หนี ้ทกุรายอยา่งถกูตอ้ง ตรงตอ่เวลา 
    และครบถว้นมาโดยตลอด นอกจากนัน้ บรษัิทฯ ยงัไมป่กปิดขอ้มลูหรอื 
    ขอ้เท็จจรงิอนัท าใหเ้กิดความเสยีหายแก่คูค่า้/พนัธมิตร/เจา้หนี ้ของบรษัิท  
    ในปีที่ผา่นบรษัิทไดเ้ชิญคูค่า้/พนัธมิตร/เจา้หนี ้มารว่มรบัทราบ จรยิธรรม 
    ทางธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น  
    นอกจากนีย้งัเผยแพรจ่รยิธรรมทางธุรกิจและนโยบายตอ่ตา้นการ 
    คอรร์ปัชั่นผา่นทางเว็บไซดข์องบรษัิท เพื่อใหบ้รษัิทและคูค่า้/พนัธมิตร/ 
    เจา้หนีต้า่งๆที่มาจะเขา้มาท าธุรกิจกบับรษัิทฯ เกิดความมั่นใจ  
  สังคม ชุมชน บรษัิทฯ ตระหนกัในความเป็นสว่นหนึง่ของสงัคมซึง่มีหนา้ที่รบัผิดชอบใน 
  และสิ่งแวดล้อม การช่วยเหลอืสงัคมสนบัสนนุกิจกรรมสาธารณประโยชนแ์ก่ชมุชน โดย 
    มุง่เนน้การใหค้วามรู ้Health Promotion และเนน้ใหค้วามรูเ้รือ่งการปฐม 
    พยาบาลเบือ้งตน้ แก่พนกังานบรษัิท  ท ากิจกรรมสรา้งเสรมิสขุภาพ กบั 
    สงัคมหมูบ่า้นในจงัหวดันนทบรุ ีและในรศัมีโรงพยาบาล และการเขา้รว่ม 

    ซอ้มแผนรองรบัการเกิดอบุตัิภยัหมู ่และซอ้มแผนปอ้งกนัเมื่อเกิดอคัคีภยั 
    รว่มกบัหนว่ยบรรเทาสาธารณภยั   เทศบาล จงัหวดันนทบรุ ีและชมุชน 
    ใกลเ้คียง ซึง่บรษัิทฯไดด้  าเนินการเป็นประจ าทกุปี  

ในปีที่ผา่นมา บรษัิทฯ ครบรอบ 40ปี ไดจ้ดักิจกรรมโครงการ "แคใ่หก็้สขุ
ใจ" (รว่มบรจิาคโลหิต 40,000 มลิลลิติร) ประจ าปี 2564   เพื่อใหเ้ป็นสว่น
หนึง่ในการจดัหา และรว่มบรจิาคโลหิตใหก้บัศนูยบ์รกิารโลหิตแหง่ชาต ิ



บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)        แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 One Reportประจ าปี 2564 

 

 90 

สภากาชาดไทย เพื่อชว่ยชีวิตเพื่อนมนษุยโ์ดยมี จ านวนโลหิตที่บรจิาค
ทัง้สิน้ 43,650 มิลลลิติร เกินกวา่เปา้หมาย 3,650 มิลลลิติร 
บรษัิทฯ เป็นสว่นหนึ่งในการสง่เสริมนโยบายเก่ียวกบัการลด ละ เลิกการ
ใชภ้าชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสขุภาพที่ดีของพนกังาน  และรว่มรกัษา
สิ่งแวดลอ้ม   และการอนรุกัษ์พลงังานโดยการใหค้วามรูแ้ละสรา้งความ
ตระหนักให้เกิดขึน้กับพนักงานเพื่อให้พนักงานทุกคนช่วยกันอนุรักษ์
พลงังาน และสิ่งแวดลอ้ม มีการควบคุมการปล่อยน า้เสียออกสู่ชุมชนให้
อยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่คา่มาตรฐานที่ยอมรบัได ้

    
           4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 4.1 ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล  
บรษัิทฯ ตระหนกัถงึความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มลูทางการเงิน ขอ้มลูทั่วไป และ 

สารสนเทศที่ส  าคญัใหเ้ป็นไปอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปรง่ใส และเป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังาน 
ก.ล.ต. และ ตลท. เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สยีไดร้บัทราบขอ้มลูขา่วสารอยา่งทั่วถึง จงึไดจ้ดัใหม้ีหนว่ยงาน
นกัลงทนุสมัพนัธ(์ Investor Relations) เป็นตวัแทนในการสือ่สารกบันกัลงทนุ  ผูถื้อหุน้  นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย์
และหนว่ยงานอื่นที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้มีการเผยแพรข่อ้มลูของบรษัิทผา่นทางตา่งๆ ดงันี ้ 

1. การเปิดเผยขอ้มลูบนเว็บไซต ์ 
                     เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และนกัลงทนุสามารถสบืคน้ขอ้มลูที่เปิดเผยตอ่สาธารณะไดอ้ยา่ง 
รวดเรว็บรษัิทไดน้ าเสนอขอ้มลูทีส่  าคญัของบรษัิทซึง่มีการปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ บนเว็บไซต ์ของ 
บรษัิทฯ ที ่ www.nonthavej.co.th เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และนกัลงทนุสามารถสบืคน้ขอ้มลูที่เปิดเผยตอ่สาธารณะได้
อยา่งรวดเรว็ บรษัิทไดน้ าเสนอขอ้มลูที่ส  าคญัของบรษัิทบนเว็บไซต ์ โดยมอบหมายให ้ คณุสรุยี ์ศงักรพานิช  ซึง่ท า
หนา้ที่เลขานกุารบรษัิทเป็นผูป้ระสานงาน ซึง่สามารถตดิตอ่ไดท้ี่ โทร 0-2596-7888 ตอ่ 2515 หรอืที่ e-mail: 
suree.s@nonthavej.co.th หรอื ir@nonthavej.co.th 

2. การใหข้อ้มลูผา่นสือ่สาธารณะตา่งๆ ไดแ้ก ่หนงัสอืพิมพ ์นิตยสารและวารสาร   
3. การจดัสง่หนงัสอืแจง้ผูถื้อหุน้ทางไปรษณีย ์ 
4. เผยแพรห่นงัสอืขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ นอกเหนือจากนโยบายบรรษัทภิบาล 

ในเว็บไซดข์องบรษัิทฯ 
5. มีแผนกนกัลงทนุสมัพนัธท์ าหนา้ที่ติดตอ่ประสานงานกบันกัวิเคราะห ์นกัลงทนุ 

 และบุคคลอื่นที่ตอ้งการขอ้มูลทางการเงิน ผลการด าเนินงาน ฐานะของบริษัทฯและธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อ
บรษัิทฯ 

6. เผยแพรข่อ้มลูส าคญัของบรษัิทฯ อยา่งสม ่าเสมอผา่นช่องทางตลท. แบบแสดง 
รายการขอ้มลูประจ าปี รายงานประจ าปี รวมถึงเว็บไซดข์องบรษัิทฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

7. มีนโยบายและมาตรการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนการกระท าผิดกฎหมาย  

http://www.nonthavej.co.th/
mailto:ir@nonthavej.co.th
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จรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกตอ้ง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง 
รวมถึงมีกลไกในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสโดยเก็บขอ้มลูของผู้แจง้เบาะแสเป็นความลบัเพื่อใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สียมี
สว่นรว่มในการสอดสอ่งดแูลผลประโยชนข์องบรษัิทฯ ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 

 
    4.2 การจัดท ารายงานทางการเงนิ  
            เพื่อแสดงความรบัผิดชอบในการจดัท ารายงานทางการเงินวา่มีความถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส 

และรกัษาทรพัยส์นิของบรษัิทไมใ่หส้ญูหายหรอืน าไปใชโ้ดยบคุคลที่ไมม่ีอ  านาจหนา้ที่ ปอ้งกนัการทจุริตและการ
ด าเนินการที่ผิดปกติ เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไปในประเทศไทย  และปฏิบตัิถูกตอ้งตาม
กฎหมายและประกาศที่ เ ก่ียวข้อง  อีกทั้งเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีความเช่ือมั่นในรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ที่สอบทานรายงานทางการเงิน  การใช้
นโยบายบญัชีที่เหมาะสมซึง่ถือปฏิบตัิโดยสม ่าเสมอและสอดคลอ้งกบักฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้ง  รวมทัง้
การสอบทานความถูกตอ้งและความเพียงพอของรายงานทางการเงิน  ในการนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ก าหนดใหม้ีการประชุมรว่มกบัผูส้อบบญัชีอย่างนอ้ยไตรมาสละหนึ่งครัง้ นอกจากคณะกรรมการยงัไดป้ระชุม
รว่มกบัผูส้อบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายบรหิารเขา้รว่มประชมุดว้ยอยา่งนอ้ยปีละหนึง่ครัง้ เพื่อสอบถามและขอความเห็น
จากผูส้อบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทยังจัดท ารายงานความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งครอบคลมุเรื่องส าคญัตามขอ้พึงปฏิบตัิส  าหรบักรรมการบริษัทจด
ทะเบียนของตลาดหลกัทรพัย  ์ โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีในรายงานประจ าปี โดยในปี 2564 
บริษัทฯใหผู้ส้อบบญัชีจากบริษัท ส านกังานดร.วิรชัแอนดแ์อสโซซิเอสท ์จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ซึ่งมี
ความรูค้วามช านาญในวิชาชีพ ไม่มีความขดัแยง้แห่งผลประโยชนท์ี่จะท าใหข้าดความเป็นอิสระและความเป็น
กลาง และมีคณุสมบตัิครบถว้นตามที่ก าหนด เพื่อสรา้งความมั่นใจแก่กรรมการและผูถื้อหุน้ว่า รายงานทาง
การเงินของบรษัิทสะทอ้นใหเ้ห็นฐานะทางการเงินและผลการด าเนินการของบริษัทที่ถกูตอ้งและเช่ือถือไดใ้นทกุ
แง่มมุตามความเป็นจรงิทกุประการ  
 บรษัิทฯไมเ่คยมีประวตัิการถกูสั่งใหแ้กไ้ขงบการเงินโดย ก.ล.ต. และไดเ้ปิดเผยงบการเงินประจ าปี
และรายไตรมาสตอ่ผูถื้อหุน้และนกัลงทนุก่อนระยะเวลาครบก าหนด 
 
                    5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการของบรษัิท ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิที่มีความรูแ้ละประสบการณ ์

ในหลายๆดา้น ตลอดจนก ากบัดแูลใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสงูสุดใหก้ับบริษัทและความมั่นคงสงูสุดใหก้ับผูถื้อหุน้ คณะกรรมการมีการ
ประชุมทุกไตรมาสเพื่อพิจารณาการรายงานผลการด าเนินกิจการของฝ่ายบริหาร โดยรายละเอียดของอ านาจ
หนา้ที่ความรบัผิดชอบของกรรมการ สามารถดไูดจ้ากขอ้ 8.1 โครงสรา้งการจดัการคณะกรรมการบรษัิท  
          คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลตรวจสอบ ประเมินผลการ
ด าเนินงานของ บรษัิท และผลการปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารระดบัสงูใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไวอ้ยา่งเป็นอิสระ 
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ขอ้บงัคบัของบริษัทก าหนดใหม้ีกรรมการไม่นอ้ยกว่า 5 คน  ซึ่งแต่งตัง้และถอดถอนโดยที่ประชุมผูถื้อหุน้ โดย
ประกอบไปดว้ยกรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการอิสระ (ขอ้ก าหนดคุณสมบตัิ
กรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏอยู่ในภาคผนวก)  ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทมีจ านวน 7 ท่าน 
ประกอบดว้ย กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จ านวน 4 ทา่น กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร จ านวน 3  ทา่น และกรรมการที่
ไมเ่ป็นผูบ้รหิารและมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 ทา่น ซึง่คิดเป็นสดัสว่นมากกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการบริษัททัง้หมด เพื่อท าหนา้ที่ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ  ตลอดจนสอบทานการ
บรหิารงานของฝ่ายบรหิารเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท นอกจากนี ้บรษัิทไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการชุดย่อย
ประกอบดว้ย  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    โดยไดก้ าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการด าเนินการ
ของคณะกรรมการดงักลา่วไวอ้ยา่งชดัเจน 
 
  ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน ์
 คณะกรรมการบรษัิทจะก าหนดแผนการประชมุประจ าปีและก าหนดวาระการประชมุ
หลกัในแผนการประชมุ ในรอบปีบญัชีที่ผา่นมาคณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาการทบทวนและอนมุตัิ วิสยัทศัน ์
พนัธกิจ กลยทุธ ์เปา้หมาย และแผนธุรกิจ ของบรษัิท รวมถงึทบทวนนโยบายที่ส  าคญัใหม้ีความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งตอ่การด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เช่น นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ จรยิธรรม
ทางธุรกิจ และนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่น  เป็นตน้   และถือเป็นหวัขอ้หลกัที่ก าหนดไวใ้นแผนการประชมุประจ าปี
ของบรษัิท  พรอ้มทัง้รว่มก าหนดตวัชีว้ดัและการตัง้คา่เปา้หมายของบรษัิท     
 คณะกรรมการบรษัิทไดต้ดิตามดแูลใหม้ีการน าวิสยัทศัน ์ พนัธกิจ กลยทุธ ์เปา้หมาย
แผนธุรกิจ และนโยบายที่ส  าคญัของบรษัิทไปปฏิบตัิ  โดยมอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  ท าหนา้ที่
ติดตามผลการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจนก าหนดวิธีการในการด าเนินการส าหรบัตวัชีว้ดัที่ไมบ่รรลุ
เปา้หมายและตดิตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบรหิารอยา่งใกลชิ้ด เพื่อสอบทานใหก้ารด าเนินงานของบรษัิท 
เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและรายงานผลการด าเนินงานใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบเป็นประจ าอยา่งนอ้ยไตร
มาสละครัง้ กรณีทีม่ีเรือ่งส  าคญัและเรง่ดว่นประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร สามารถหารอืและขอความเหน็ตอ่
คณะกรรมการบรษัิท โดยไมต่อ้งรอใหถ้ึงก าหนดการประชมุที่จะมขีึน้ในครัง้ตอ่ไป 
 คณะกรรมการบรษัิทไดจ้ดัใหม้ีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท าหนา้ที่สอดสอ่ง  ดแูล  
อยา่งใกลชิ้ด โดยมีแผนกตรวจสอบภายในท าหนา้ที่สอบทานระบบการควบคมุภายในของบรษัิท เพื่อใหบ้รษัิทมี
ระบบการควบคมุภายในท่ีดีและเหมาะสม   รวมถงึการดแูลเพื่อไมใ่หเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และ
รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอผลการ
ตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบเป็นประจ า กรณีที่เป็นเรือ่งส าคญัและเรง่ดว่นคณะกรรมการตรวจสอบ
จะนดัหารอืนอกแผนการประชมุประจ าปีเพื่อรายงานผลทนัที 
              การบรหิารความเสีย่ง  คณะกรรมการบรษัิทไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบรรษัทภิ
บาลและบรหิารความเสีย่งโรงพยาบาล    ท าหนา้ที่ก ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร  โดยมี
คณะกรรมการจดัการความเสีย่ง  ท าหนา้ที่ดแูลใหท้กุหนว่ยงานด าเนินการบรหิารคณุภาพและจดัการความเสีย่ง
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ใหค้รอบคลมุทกุดา้นทั่วทัง้องคก์ร  และรายงานผลการบรหิารความเสีย่งขององคก์รให ้  คณะกรรมการบรรษัทภิ
บาลและบรหิารความเสีย่ง  และคณะกรรมการบรษัิททราบเป็นประจ าอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้  
 

  ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 บรษัิทฯ  มีนโยบายที่ชดัเจนในการดแูลรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดย
ขัน้ตอนการเขา้ท ารายการระหว่างกันของบริษัทฯกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะต้องผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองจากฝ่ายบริหารและผ่านการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท  และในกรณีที่มีกรรมการที่มีสว่นไดเ้สีย
ในวาระใดๆ  กรรมการท่านนัน้จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดงักลา่ว  มีคณะกรรมการตรวจสอบที่ท าหนา้ที่ใน
การสอดสอ่ง  ดแูลเพื่อไมใ่หเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์  
 

   ส าหรบัการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในนัน้  บริษัทไดม้ีนโยบายก าหนดหา้มมิใหก้รรมการ 
ผูบ้รหิารหรอืพนกังานในหนว่ยงานที่ไดร้บัทราบขอ้มลูภายในเปิดเผยขอ้มลูแก่บคุคลภายนอก หรือบคุคลที่ไม่มี
หนา้ที่เก่ียวขอ้งและไมซ่ือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัท  ภายในระยะเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินราย
ไตรมาสและงบการเงินประจ าปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลงัการเปิดเผยงบการเงินดงักลา่ว (Blackout Period)
ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพรต่อ่สาธารณชนและก าหนดใหผู้บ้รหิารรายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรพัยต์่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 
รายงานการถือหลกัทรพัยข์องกรรมการบรษัิท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 
ล าดบั รายชื่อกรรมการ จ านวนหุน้ (หุน้) จ านวนหุน้ (หุน้) หมายเหต ุ

ณ 31ธ.ค.2564 ณ 31ธ.ค.2563 เพิ่มขึน้(ลดลง) ระหวา่งปี 

1. ดร.กมเลศน ์ สนัติเวชชกลุ  275,000 275,000 -  
2. นางพรอ้มพรรณ  ศิรพิฒัน ์ 90,000 90,000 -  
3. นพ.สราวฒุิ  สนธิแกว้  1,332,000 1,332,000 -  
4. ดร.ประวิตร นิลสวุรรณากลุ  NA NA -  
5. ศ.ดร.อทุยั ตนัละมยั NA NA -  
6. นพ.ปิยะศิลป์  จนัทรภ์ู ่ NA NA -  
7. รศ.ม.ล.สาวิกา อณุหนนัท ์ NA NA -  

 
  จริยธรรมองคก์ร 
 บรษัิทฯ ก าหนดใหม้ีจรยิธรรมองคก์ร   โดยใหท้ัง้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบั ยึดถือ
ปฏิบตัิ เพื่อใหบ้รษัิทฯมีการด าเนินงานอย่างถกูตอ้งตามหลกัจริยธรรม เคารพสิทธิและปฏิบตัิต่อผูม้ีสว่นไดส้ว่น
เสยีอยา่งเสมอภาค เป็นธรรมและตรวจสอบได ้ซึ่งครอบคลมุเรื่องต่างๆ ที่บริษัทฯใหค้วามส าคญั   ทัง้นีบ้ริษัทฯ 
ไดเ้ผยแพรจ่รยิธรรมองคก์รของบรษัิท ผา่นทางเว็บไซดข์องบรษัิท เพื่อเป็นช่องทางในการสือ่สารใหก้บั กรรมการ 
ผูบ้รหิารและพนกังาน หรอืบคุคลภายนอก  ไดร้บัทราบ 
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 ในปี 2564 บริษัทฯ ทบทวน จดัอบรมและทดสอบจริยธรรมองคก์รและแนวปฎิบตัิของกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังาน   ทัง้นีเ้พื่อใหม้ั่นใจว่าพนกังานและผูบ้ริหารทุกคนมีความรู ้ความเขา้ใจและสามารถ
ปฏิบตัิตามจริยธรรมองคก์รไดอ้ย่างถกูตอ้งเหมาะสม   ในการอบรมไดจ้ดัท าค าอธิบายส าหรบัปัญหาที่มกัถาม
บอ่ย   รวมทัง้การแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนเมื่อพบผูก้ระท าผิด  ใหพ้นกังานและผูบ้รหิารทกุคนทราบ   และได้
ด าเนินการใหพ้นกังานและผูบ้ริหารทุกคนท าแบบทดสอบ และน าผลที่ไดม้าประเมินระดบัความรู ้ความเขา้ใจ
ของพนกังานเพื่อปรบัปรุงและพฒันาแบบทดสอบใหส้อดคลอ้งกับจริยธรรมองคก์ร นโยบาบายและระเบียบ
ปฏิบตัิที่มีการเปลีย่นแปลง  และในการเขา้อบรมไดใ้หพ้นกังานและผูบ้รหิารทกุคนลงนามรบัทราบ และเก็บไวใ้น
ประวตัิพนกังาน ทัง้นีก้ารเขา้อบรมและผลการทดสอบถือเป็นส่วนหนึ่งของตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงาน เพื่อให้
จรยิธรรมองคก์รคงอยู่ต่อไป คณะกรรมการบริษัทเห็นควรใหบ้รรจุจริยธรรมองคก์รอยู่ในแผนฝึกอบรมประจ าปี
ของพนกังานและผูบ้รหิารทกุระดบั 
    

  การรวมหรือการแยกต าแหน่ง 
ประธานกรรมการเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้รายใหญ่ ของหุน้ทัง้หมด 
ประธานกรรมการไมไ่ดเ้ป็นบคุคลเดียวกบัประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ทัง้ 2 ทา่นเป็นตวัแทนจาก 

ผูถื้อหุน้ใหญ่กลุม่เดียวกนั อยา่งไรก็ตามโครงสรา้งของกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระเกินกวา่ 
1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้หมด ท าใหเ้กิดการถว่งดลุและการสอบทานการบรหิารงาน 
   
 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท าหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลที่จะด ารง
ต าแหน่งกรรมการเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมและท าหนา้ที่ในการเสนอค่าตอบแทนของ
กรรมการ  เสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ตอ่ไป 
 
 

  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบรษัิท ก าหนดแผนประชมุประจ าปี ไวอ้ยา่งนอ้ยปีละ 6 ครัง้ เพื่อพิจารณางบ
การเงิน  การวางนโยบายและตดิตามผลการด าเนินงาน  มีการประชมุพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น มีการก าหนด
วาระการประชมุลว่งหนา้ มีการออกหนงัสอืเชิญประชมุพรอ้มระเบียบวาระการประชมุ และสง่เอกสารก่อนการ
ประชมุลว่งหนา้ 5-7 วนั เพื่อใหก้รรมการไดศ้กึษาขอ้มลูลว่งหนา้กอ่นการประชมุ  
 ในปี 2564 ไดม้ีการก าหนดตรางการประชมุคณะกรรมการบรษัิทประจ าปี 2564 เป็นการลว่งหนา้ 
(ตารางการประชมุนีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงได)้ โดยไมร่วมการประชมุในวาระพิเศษ ดงันี ้
 

ครัง้
ท่ี 

การประชมุ 

คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรรษัทภิบาล
และบรหิารความเส่ียง 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

1 วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ ์2564 วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ ์2564 วนัท่ี    3 กมุภาพนัธ ์2564 วนัท่ี    7 มกราคม 2564 
2 วนัท่ี   4 มีนาคม 2564 วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 วนัท่ี  22 เมษายน 2564 วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ ์2564 

3 วนัท่ี 20 เมษายน 2564 วนัท่ี 10 มิถนุายน 2564 วนัท่ี  23 กรกฎาคม 2564 วนัท่ี   4 มีนาคม 2564 
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4 วนัท่ี   6 พฤษภาคม 2564 วนัท่ี  6 สิงหาคม 2564 วนัท่ี  27 ตลุาคม 2564  
5 วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 วนัท่ี   9 พฤศจิกายน 2564   

6 วนัท่ี 10 มิถนุายน 2564 วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2564   
7 วนัท่ี   6 สิงหาคม 2564    
8 วนัท่ี   9 พฤศจิกายน 2564    

9 วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2564    

 
 บรษัิทฯ ไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัจ านวนองคป์ระชมุขัน้ต ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมตใิน
ที่ประชมุคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการอยูไ่มน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

ในปี 2564 คณะกรรมการไดจ้ดัประชมุทัง้สิน้ 9 ครัง้ มีอตัราการเขา้รว่มประชมุของกรรมการคดิ
เป็นรอ้ยละ  92.06  

รายชื่อ ต าแหน่ง 

จ านวนคร้ังการ
เข้าร่วมประชุม

ของ
คณะกรรมการ 

อัตราการ
เข้าร่วม
ประชุม 

1. ศ.ดร.อทุยั ตนัละมยั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรษัิท
(ตัง้แตว่นัท่ี 6 พฤษภาคม 2564) 
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ
บรหิารความเสีย่ง /กรรมการตรวจสอบ  

9/9 100% 

2. ดร.กมเลศน ์ สนัติเวชชกลุ  กรรมการ   / กรรมการบรรษัทภิบาลและ
บรหิารความเสีย่ง 

9/9 100% 

3. นางพรอ้มพรรณ  ศิรพิฒัน ์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน  

4/9 44.44% 

4. นพ.สราวฒุิ  สนธิแกว้  กรรมการ  / กรรมการบรรษัทภิบาลและ
บรหิารความเสีย่ง  

9/9 100% 

5. นพ.ปิยะศิลป์  จนัทรภ์ู ่  กรรมการ /  กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

9/9 100% 

6. ดร.ประวิตร นิลสวุรรณากลุ  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  

9/9 100% 

7. นพ.ไพบลูย ์ สมานโสตถิวงศ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
(ลาออกเมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2564)  

3/3 100% 

8. รศ.ม.ล.สาวิกา อณุหนนัท ์ กรรมการอิสระ(ตัง้แตว่นัท่ี 22 เมษายน 
2564) / ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน / 
กรรมการตรวจสอบ  

6/6 100% 
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  คณะกรรมการชุดยอ่ย 
 คณะกรรมการบริษัท ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย  ขึน้  3 คณะ  ไดแ้ก่  คณะกรรมการ
ตรวจสอบ   คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทัง้นี ้
รายละเอียดของคณะกรรมการชดุยอ่ย และขอบเขตหนา้ที่ตามที่ปรากฏในขอ้  8.2  คณะกรรมการชดุยอ่ย  
 
  ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน 
 บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัต่อระบบการควบคมุภายในทัง้ระดบับริหารและระดบัปฏิบตัิการ 
ไดม้ีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่ในการด าเนินการของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบตัิงานไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรมีการ
ควบคมุดแูลการใชท้รพัยส์ินของบริษัทใหเ้กิดประโยชนม์ีการแบ่งแยกหนา้ที่ผูป้ฏิบตัิงานผูต้ิดตามควบคมุและ
ประเมินผลออกจากกัน เพื่อเกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม มีการควบคุมภายใน
ทางดา้นการเงิน มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบ้รหิารตามสายงานท่ีรบัผิดชอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ไดร้บัมอบหมายใหท้ าหนา้ที่ในการสอดสอ่งการด าเนินงานของบริษัท 
และแผนกตรวจสอบภายใน ท าหนา้ที่ตรวจสอบเพื่อใหม้ั่นใจว่า การปฏิบตัิงานหลกัและกิจกรรมทางการเงิน
ส าคัญของบริษัทไดด้  าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งกบับริษัท(Compliance Control) เพื่อใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมีความ
เป็นอิสระจึงก าหนดใหร้ายงานผลโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 การบริหารความเสี่ยง 
 บรษัิทฯใหค้วามส าคญักบัการบรหิารความเสีย่งเป็นอยา่งมาก ไดม้ีการจดัตัง้คณะกรรมการ
จดัการความเสีย่ง ท าหนา้ทีค่น้หา ประเมิน และหามาตรการปอ้งกนัความเสีย่งของการด าเนินกิจการ ตลอดจนมี
การติดตามก ากบัดแูลและรายงานผลใหค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสีย่งเพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบรษัิททราบตอ่ไป 

      คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนกับฝ่ายบริหารในเรื่อง
นโยบายการบริหารความเสี่ยง การปฏิบตัิตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และให้
น าเสนอรายงานเรือ่งการบรหิารความเสีย่งตอ่คณะกรรมการบรษัิทเป็นประจ าทกุปี เพื่อพิจารณาความเพียงพอ
ของระบบการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหส้ามารถปรบัเปลี่ยนกลยทุธ์ 
แผนงาน และวิธีการบรหิารจดัการ  

         บรษัิทไดก้ าหนดแนวทางในการบรหิารความเสีย่งทัง้องคก์ร ดงันี ้ 

 จดัใหม้ีคณะกรรมการจดัการความเสีย่งประกอบดว้ยผูบ้ริหารของแต่ละฝ่าย รว่มกนัก าหนด
นโยบายและติดตามการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างใกลชิ้ด ติดตามและประเมินผล
การบรหิารความเสีย่งเพื่อน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้
จดัใหม้ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงเพื่อก าหนดนโยบายและดแูลการ
บรหิารความเสีย่ง 
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 จดัใหง้านบรหิารความเสีย่งอยูใ่นความรบัผิดชอบของแต่ละฝ่าย และจดัท าบญัชีความเสี่ยง
ในงานใหเ้ช่ือมโยงบญัชีความเสีย่งองคก์ร  

 สง่เสรมิและกระตุน้ใหม้ีการบรหิารความเสีย่งเป็นวฒันธรรมองคก์ร โดยใหท้กุคนตระหนกัถึง
ความส าคญัของการบรหิารความเสีย่ง  

 

การควบคุมการทุจริต  
คณะกรรมการบรษัิทเลง็เห็นวา่ การทจุรติเป็นความเสี่ยงที่ส  าคญัขององคก์ร จึงไดก้ าหนดมาตรการในการ

ควบคมุการทจุรติ ดงันี ้ 

 มาตรการปอ้งกนั มีการจดัผงัองคก์รใหเ้หมาะสมกบัการควบคมุและการบริหารธุรกิจ มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายในท าหนา้ที่สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน  และ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง เพื่อท าหนา้ที่ก ากบัใหทุ้กหน่วยงานมีการบริหาร
ความเสีย่งอยา่งเหมาะสม ก าหนดใหม้ีจริยธรรมธุรกิจ  และนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น ที่เป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรและสง่เสรมิใหม้ีการปฏิบตัิตามอยา่งเครง่ครดั  รวมทัง้ก าหนดใหม้ีระบบการแจง้เบาะแส
เมื่อพบปัญหา ทัง้นีเ้พื่อใหเ้กิดการแกไ้ขและปรบัปรุงอยา่งตอ่เนื่อง 

 การด าเนินการตรวจสอบ มีคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระจากผูบ้รหิาร
ระดับสูง ท าหนา้ที่ตรวจสอบ สอบทานและประเมินความเสี่ยงขององคก์ร และการด าเนินการของ
คณะกรรมการจดัการความเสีย่ง เพื่อใหอ้งคก์รมีระบบการควบคมุภายในที่ดีและป้องกนัความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึน้รวมถึงความเสีย่งที่อาจเกิดการทจุรติ  

 การใหค้วามเป็นธรรม ไดก้ าหนดวิธีการแจง้เบาะแสและการด าเนินการ ทัง้นีเ้พื่อใหเ้กิดความเป็นธรรม
แก่ผูถ้กูกลา่วหา และการคุม้ครองอยา่งเหมาะสมแก่ผูแ้จง้เบาะแส  

 
การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท  
 คณะกรรมการบรษัิท ไดม้กีารประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้คณะตามแนวทางของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และก าหนดใหค้ณะกรรมการบรษัิทมีการประเมินผลงานดงักลา่วเป็นประจ า
ทกุปี โดยมีกระบวนการและหลกัเกณฑก์ารประเมินผลงานดงันี ้
 คณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ ซึง่แตล่ะชดุ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสีย่ง  และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ท าการ
ประเมินผลงาน โดยสามารถแบง่หลกัการประเมินผลงานเป็นรูปแบบตา่งๆ ไดด้งัตอ่ไปนี ้

1. การประเมินผลงานคณะกรรมการทัง้คณะ ตามหวัขอ้การประเมินดงัตอ่ไปนี ้
1.1 โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 
1.2 บทบาท หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
1.3 การประชมุคณะกรรมการ 
1.4 การท าหนา้ที่ของกรรมการ 
1.5 ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 
1.6 การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 
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2. การประเมินผลงานคณะกรรมการโดยตนเอง เป็นรายบคุคล ตามหวัขอ้การประเมินดงัตอ่ไปนี ้
2.1 โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 
2.2 บทบาท หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
2.3 การประชมุคณะกรรมการ 

3. การประเมินผลงานคณะกรรมการชดุยอ่ยทัง้คณะ ตามหวัขอ้การประเมินดงัตอ่ไปนี ้
3.1 โครสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 
3.2 บทบาท หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
3.3 การประชมุคณะกรรมการ 
3.4 การท าหนา้ที่ของกรรมการ 
3.5 ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 
3.6 การพฒันาตนเองของกรรมการ 

4. การประเมินผลงานคณะกรรมการชดุยอ่ย โดยตนเอง เป็นรายบคุคล ตามหวัขอ้ประเมินดงัตอ่ไปนี ้
4.1 โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 
4.2 บทบาท หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
4.3 การประชมุคณะกรรมการ 

คณะกรรมการทกุชดุรวบรวมผลการประเมินผลงานแบบทัง้คณะและรายบคุคลน าเสนอแก่ 
คณะกรรมการบรษัิท เพื่อพิจารณาและน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการด าเนินงานของคณะกรรมการใหม้ี
ประสทิธิภาพยิ่งขึน้ รวมทัง้พฒันาศกัยภาพของกรรมการรายบคุคลตอ่ไป 
 ส าหรบัผลการประเมินการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชดุยอ่ยทัง้แบบคณะ 
และแบบรายบคุคล ประจ าปี 2564  โดยภาพรวมอยูใ่นเกณฑด์ีถงึดีมาก โดยคณะกรรมการบรษัิทจะน าผลการ
ประเมินมาปรบัปรุงและพฒันาใหด้ีขึน้ตอ่ไป 

 
ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหใ้ชแ้บบประเมินผลของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ซึ่งแบบประเมินตนเองนีแ้บ่งเป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ แบบประเมินรายคณะกรรมการและรายบคุคล ทัง้นีเ้กณฑก์าร
ประเมินผลคิดเป็นรอ้ยละจากคะแนนเต็มในแต่ละขอ้ โดยหากคะแนนมากกว่ารอ้ยละ 90 = ดีเยี่ยม คะแนนซึ่ง
อยูใ่นช่วงระหวา่งมากกว่ารอ้ยละ 85 = ดีมาก มากกว่ารอ้ยละ 75 = ดี มากกว่ารอ้ยละ 55= พอใช ้และต ่ากว่า
รอ้ยละ 55 = ควรปรบัปรุง ซึง่สรุปผลได ้ดงันี ้ 

 

การประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ  
แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษัิททัง้คณะ ในภาพรวมแบง่การประเมินเป็น 6 

หวัขอ้หลกั ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ ไดแ้ก ่
(1) บทบาท หนา้ที่ ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิท ประกอบดว้ยการจดัการความเสีย่ง การ

ควบคมุภายใน หนา้ที่ทางกฎหมายและจรยิธรรม และการติดตามผลการด าเนินงาน  
 (2) โครงสรา้ง องคป์ระกอบ และความเป็นอิสระของกรรมการ  
 (3)  การก าหนดวาระการประชมุ และการมีสว่นรว่มของกรรมการ  
 (4)  ความสมัพนัธก์บัฝ่ายบรหิาร  
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 (5)  การประเมินผลและคา่ตอบแทนคณะกรรมการ  
 (6)  การพฒันาตนเองของกรรมการและผูบ้รหิาร รวมถึงแผนสบืทอดต าแหนง่ของฝ่ายบรหิาร  
โดยมีกระบวนการในการประเมินดงันี ้
1. ด าเนินการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษัิททัง้คณะอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
2. คณะกรรมการบรษัิทรว่มกนัประเมิน  โดยถือเสยีงขา้งมากเป็นขอ้ยตุิของผลการประเมินในขอ้

นัน้ๆ 
3. เลขานกุารบรษัิทสรุปและเสนอผลการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ

และแนวทางการพฒันาปรบัปรุงประสทิธิภาพการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท 
 

ซึง่ผลการประเมินสรุปไดว้า่ คณะกรรมการบรษัิทปฏิบตัิหนา้ที่ ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ  
จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท มีสว่นส าคญัในการก าหนดนโยบาย วิสยัทศัน ์ และแผนธุรกิจและงบประมาณ
ประจ าปี โครงสรา้งและองคป์ระกอบคณะกรรมการมีความเหมาะสม การจดัประชุมคณะกรรมการบริษัทมี
ประสิทธิภาพ โดยมีคะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 98 อยู่ในเกณฑด์ีเยี่ยม ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ควรก าหนด
แผนงานเพื่อปรบัปรุงการรายงานเหตกุารณส์ าคญั ปัญหาหรืออปุสรรคที่อาจจะท าใหก้ารด าเนินงานของบริษัท
ไมเ่ป็นตามเปา้หมายใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบอยา่งทนัทว่งที รวมทัง้ปรบัปรุงแผนการพฒันากรรมการ และ
การพฒันาและสบืทอดงานผูบ้รหิารใหม้ีความครอบคลมุและสมบรูณม์ากขึน้  
 

 การประเมินกรรมการรายบุคคล 
แบบประเมินการปฏิบตัิงานของตนเองรายบคุคลของกรรมการแบง่การประเมินเป็น 5 หวัขอ้ ไดแ้ก่  
(1) ความคดิเชิงกลยทุธ ์การก ากบัดแูลกิจการ  
(2) ความรูค้วามสามารถในธุรกิจและความสามารถสว่นบคุคล  
(3) ความเป็นอิสระ  
(4) การเตรยีมความพรอ้มในฐานะกรรมการ  
(5) การพฒันาตนเองของคณะกรรมการ  
โดยมีกระบวนการในการประเมินดงันี ้
1. กรรมการบรษัิทประเมินตนเองเป็นรายบคุคลอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
2. เลขานกุารบรษัิทสรุปและเสนอผลการประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการบรษัิทรายบคุคล     
และแนวทางการพฒันาปรบัปรุงประสทิธิภาพการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท 
ซึง่ผลการประเมินรายบคุคลพบวา่คะแนนสว่นใหญ่สงูกวา่รอ้ยละ  95  จึงสรุปผล การประเมินไดว้า่ 

กรรมการมีคณุสมบตัแิละไดป้ฏิบตัิภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบอยา่งดีเยีย่มและเหมาะสมตามแนวทางการ
ปฏิบตัิที่ดีของกรรมการ  

 

การประเมินคณะกรรมการชุดยอ่ย  
ในปี 2564 คณะกรรมการริเริ่มใหม้ีการประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ  ไดแ้ก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสีย่ง   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
การประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อยดงักลา่วเป็นการประเมินโดยตนเอง  โดยแบบประเมินผลที่จดัท าขึน้
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สอดคลอ้งกบัหลกัการกากบัดแูลกิจการท่ีดีและหนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการแตล่ะชุด ซึ่งครอบคลมุ 
4 หวัขอ้ ไดแ้ก่  

(1) โครงสรา้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมการชดุยอ่ย  
(2) บทบาท หนา้ที่และความรบัผิดชอบ  
(3) การประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย  
(4) การท าหนา้ที่กรรมการ  
โดยมีกระบวนการในการประเมินดงันี ้
1. ด าเนินการประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการชดุยอ่ยแบบทัง้คณะ อยา่งนอ้ยปีละ 1 

ครัง้ 
2. คณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะรว่มกนัประเมิน  โดยถือเสยีงขา้งมากเป็นขอ้ยตุิของผลการ

ประเมินในขอ้นัน้ๆ 
3. เลขานกุารบรษัิทสรุปและเสนอผลการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ     

และแนวทางการพฒันาปรบัปรุงประสทิธิภาพการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท 
ซึ่งผลการประเมินสรุปไดว้่า คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความ

เสีย่ง   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  มีองคป์ระกอบที่เหมาะสม และปฏิบตัิหนา้ที่ไดค้รบถว้น
ตามกฎบตัรที่บรษัิทก าหนด โดยมีผลคะแนน ดงันี ้ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ                        รอ้ยละ 100  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน    รอ้ยละ   97 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสีย่ง   รอ้ยละ   97  

ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้จัดท า เป็นประจ าทุกปี 
คณะกรรมการตรวจสอบใชว้ิธีการประเมินตนเองทัง้คณะ โดยใชแ้บบประเมินตามคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ
ของ ก.ล.ต. ซึง่แบง่เป็น 2 สว่น คือ1) การท าหนา้ที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ และ  
                                                  2) การปฏิบตัิหนา้ที่เฉพาะดา้นของคณะกรรมการตรวจสอบ  

จากผลการประเมินในปี 2564 ไมม่ีค  าถามในแบบประเมินในขอ้ใดที่มีค  าตอบวา่ “ไมใ่ช่” หรอื 
 “ไม่ไดท้  า” และไดร้ายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2564 นี ้ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในการประชุมครัง้ที่  9/2564  วนัที่ 23 ธันวาคม 2564 ซึ่งผลการประเมินสรุปได้
ว่า องคป์ระกอบ คณุสมบตัิ และการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในเกณฑท์ี่สอดคลอ้งกับ
แนวทางปฏิบตัิของตลาดหลกัทรพัย์ แนวทางปฏิบตัิที่ดีของสากล และครบถว้นสอดคลอ้งกบัภารกิจที่ไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทตามที่ก าหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
การประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 คณะกรรมการบรษัิทยงัไดม้กีารจดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตังิานประจ าปีของประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร ซึง่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยไดม้ีการจดัสง่แบบประเมินดงักลา่วให้
คณะกรรมการบรษัิทเพื่อการประเมินผล ซึง่ประกอบดว้ยหวัขอ้ประเมินดงันี ้
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1. ความเป็นผูน้  า 
2. การก าหนดกลยทุธ ์
3. การปฏิบตัิตามกลยทุธ ์
4. การวางแผนและผลปฏิบตัิทางการเงิน 
5. ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ 
6. ความสมัพนัธก์บัภายนอก 
7. การบรหิารงานและความสมัพนัธก์บับคุลากร 
8. การสบืทอดต าแหนง่ 
9. ความรูด้า้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
10. คณุลกัษณะสว่นตวั 
ผลการประเมินประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ในรอบปี 2564 ซึง่ประเมินโดยกรรมการบรษัิททัง้หมด 6 ทา่น 

(ไมร่วมประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร) ในภาพรวมทัง้ 10 หวัขอ้ ถือวา่อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 
 
การปฐมนิเทศกรรมการ (Director Orientation) 
 ส าหรบักรรมการที่เขา้รบัต าแหน่งใหม่ในคณะกรรมการบริษัทไดจ้ัดใหม้ีการปฐมนิเทศ เพื่อให้
กรรมการใหมไ่ดร้บัทราบนโยบายธุรกิจของบรษัิท รวมทัง้ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง เช่น โครงสรา้งทนุ ผูถื้อหุน้ โครงสรา้ง
การจัดการองคก์ร ผลการด าเนินงาน ข้อมูลระบบต่างๆ ที่ใช้งานภายใน  รวมทัง้กฎหมาย กฎเกณฑต์่างๆ 
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จรยิธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ นโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น และนโยบายตา่งๆ
ซึง่เป็นขอ้มลูที่เป็นประโยชนส์  าหรบัการเป็นกรรมการ ใหก้บักรรมการ  
 ในปี 2564 รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์ กรรมการใหม่ ไดร้บัการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดย
เลขานกุารบริษัท  ไดน้ าเสนอบรรยายชีแ้จงใหท้ราบเก่ียวกบันโยบายธุรกิจของบริษัท  รวมทัง้ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง 
เพื่อเห็นภาพรวมการด าเนินธุรกิจและผลการด าเนินงาน ของบรษัิท  
 
การพัฒนากรรมการ 
 คณะกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารระดบัสงูใหค้วามส าคญัตอ่การเขา้รว่มอบรมสมัมนาหลกัสตูรที่
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาความรูค้วามสามารถในการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการอย่างสม ่าเสมอ โดยกรรมการส่วน
ใหญ่มีประวตัิไดเ้ขา้รบัการอบรมกบัสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) แลว้ โดยใหก้ารสนบัสนนุ
และด าเนินการใหก้รรมการพิจารณาเขา้รบัการอบรมกบัสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย และสถาบนั
อื่นๆ ในทกุหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งอยา่งตอ่เนื่องตลอดปี เพื่อน าความรูแ้ละประสบการณม์าพฒันาองคก์รตอ่ไป 
 

แผนพัฒนาและสืบทอดงานต าแหน่งกรรมการและผู้บริหาร  
คณะกรรมการบรษัิท ใหค้วามส าคญัตอ่การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร โดยมีโครงการพฒันาความรู้

ความสามารถและทกัษะใหเ้หมาะสมกบัหนา้ที่อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อสง่เสรมิการพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร ใหม้ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยสนบัสนุนใหก้รรมการเขา้รบัการอบรมในหลกัสตูร Director Certification 
Program(DCP) และหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย(IOD)   
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูส้รรหาและคดัเลือกบคุคลที่มี
ความรู ้ความสามารถและประสบการณเ์ป็นผูบ้ริหารของบริษัท โดยการแต่งตัง้ผูบ้ริหารเป็นไปตามที่ก าหนดไว้
ในระเบียบบรษัิท สว่นกรรมการบริษัทตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และเสนออนมุตัิผ่านที่
ประชมุผูถื้อหุน้  

ในการวางแผนสบืทอดต าแหนง่กรรมการและผูบ้รหิารนัน้ คณะกรรมการไดม้ีการวางแผนเพื่อเป็นการ
เตรยีมความพรอ้มทนัทีทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงูต าแหนง่นัน้ๆเกษียณอายหุรอืไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้
เพื่อใหก้ารบรหิารงานของบรษัิทสามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งตอ่เนื่องและพฒันาอยา่งยั่งยืน  

 
รายงานของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินไดจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไปในประเทศไทย โดย
เลือกใชน้โยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิสม ่าเสมอ มีการเปิดเผยขอ้มลูที่ส  าคญัอย่างเพียงพอในหมาย
เหตปุระกอบงบการเงิน 
 คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้ีการควบคมุภายในเพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าการบนัทึกขอ้มลูทางการบญัชีมีความ
ถกูตอ้ง ครบถว้นและเพียงพอท่ีจะด ารงรกัษาไวซ้ึง่ทรพัยส์นิและเพื่อใหท้ราบจดุออ่น เพื่อปอ้งกนัการด าเนินการท่ี
ผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั 
 คณะกรรมการบรษัิทไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีไม่ไดเ้ป็น
ผูบ้รหิาร เป็นผูด้แูลรบัผิดชอบเก่ียวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคมุภายในความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจ าปีแลว้ 
 คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคมุภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดบัที่สามารถ
สรา้งความเช่ือมั่นและความเช่ือถือไดข้องงบการเงินของบรษัิท 
 
8.2 โครงสร้างคณะกรรมการชุดยอ่ย  
      
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน  

คณะกรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และบรหิารความเสีย่ง 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ในปี 2564 บรษัิทมีคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน  3  คน  ดงันี ้
 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ัง
การประชุม

คณะกรรมการ 

การเข้าร่วม
การเข้า
ประชุม

คณะกรรมการ 
1. ดร.ประวิตร นิลสวุรรณากลุ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

(กรรมการอิสระ) 
6/6 6/6 

2. ศ.ดร.อทุยั ตนัละมยั  กรรมการตรวจสอบ  
(กรรมการอิสระ) 

6/6 6/6 

3. รศ.ม.ล.สาวิกา อณุหนนัท ์ กรรมการตรวจสอบ 
(กรรมการอิสระ) (แตง่ตัง้วนัท่ี 
6 พฤษภาคม 2564) 

3/3 3/3 

 

จากการประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่ 4/2564  เมื่อวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 อนมุตัิแตง่ตัง้
กรรมการแตง่ตัง้ใหม ่จ านวน 1 คน คือ รศ.ม.ล.สาวิกา อณุหนนัท ์แทนกรรมการเก่าทีค่รบก าหนดออกตามวาระ  

ในปี2564   นางเรณกุา บญุทองดี ด ารงต าแหนง่เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ    เพื่อท าหนา้ที่
ดแูลและจดัการการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง้จดัท ารายงานการประชมุคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และจดัเก็บเอกสารตามทีก่ฎหมายก าหนด  นอกจากนี ้ ยงัช่วยใหค้  าแนะน าแก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เก่ียวกบักฎเกณฑต์า่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ตามก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของ
บรษัิท  

 
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 2 ปี ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบทา่นใดพน้จาก
ต าแหนง่ก่อนครบวาระ คณะกรรมการบรษัิทจะเลือกผูด้  ารงต าแหน่งแทนโดยเรว็ และผูด้  ารงต าแหน่งแทนจะอยูใ่น
ต าแหนง่ไดต้ามระยะเวลาที่เหลอือยูข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุปมีรายละเอยีดดงันี ้
1.    สอบทานใหบ้รษัิทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้ง และเปิดเผยอยา่งเพียงพอ 

1. สอบทานใหบ้รษัิทมีระบบการควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม และ 

มีประสทิธิผล  

2.  พิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้การพิจารณาแตง่ตัง้ โยกยา้ย 

เลกิจา้ง และใหค้วามดคีวามชอบหวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน 
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3. พิจารณาอนมุตัิแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี และประเมินคณุภาพการปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบภายในเป็นประจ าทกุปี 

4. สอบทานใหบ้รษัิทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของ 

       ตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

5. พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้ และเลกิจา้ง บคุคลซึง่มคีวามเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่ผูส้อบบญัชี

ของบรษัิท และเสนอคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี ของบคุคลดงักลา่ว    รวมทัง้เขา้รว่มประชมุกบั

ผูส้อบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

 7.  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรอืรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตาม 

      กฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นีเ้พื่อใหม้ั่นใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผล  

      และเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท 

 8.  จดัท ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษัิท 

 9.   ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบรษัิทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

        ตรวจสอบ 

 10. ประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทกุปี  โดยประเมินการ 

       ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทัง้คณะและ ประเมินตนเองเป็นรายบคุคล 

 

คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและบริหารความเสี่ยง 
 ในปี 2564 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล เป็นคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสีย่ง  
            มีกรรมการ จ านวน  3  คน   ดงันี ้
 

 รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ัง
การประชุม

คณะกรรมการ 

การเข้าร่วม
การเข้า
ประชุม

คณะกรรมการ 
1. ศ.ดร.อทุยั  ตนัละมยั ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

และบรหิารความเสีย่ง  
4/4 4/4 

2.  ดร.กมเลศน ์ สนัติเวชชกลุ กรรมการบรรษัทภิบาลและ
บรหิารความเสีย่ง   

4/4 4/4 

3.  น.พ.สราวฒุิ  สนธิแกว้ กรรมการบรรษัทภิบาล และ
บรหิารความเสีย่ง 

4/4 4/4 
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ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและบริหารความเสี่ยง 

ด้านบรรษัทภบิาล 
1. ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

พิจารณาและอนมุตั ิ
2.   ใหค้  าแนะน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีแก่ คณะกรรมการบรษัิท 
3.    จดัท าคูม่ือการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  ทบทวนแนวปฏิบตัดิา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิท 
       โดยเปรยีบเทียบกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของมาตรฐานสากล และของตลาดหลกัทรพัย ์ 
        แหง่ประเทศไทย  และเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพื่อพิจารณาและอนมุตัิปรบัปรุงใหเ้ป็น 
        ปัจจบุนัอยา่งสม ่าเสมอ 
4. ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสีย่ง เป็นประจ าทกุปี  

โดยประเมินการปฏิบตัิงานโดยรวมทัง้คณะและประเมินตนเองเป็นรายบคุคล  
        ปฏิบตัิงานโดยรวมทัง้คณะและประเมินตนเองเป็นรายบคุคล 
5.     รายงานผลการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพื่อทราบ 
6.     ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและบริหารความเสี่ยง 
ด้านบริหารความเสี่ยง 

1.   ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงใหไ้ดร้บัการปฏิบตัิทั่วทัง้โรงพยาบาล 
2.   ก าหนดยทุธศาสตรแ์ละแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล ใหส้อดคลอ้งกบั 
      นโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดแูลปริมาณความเสี่ยง 
      ของโรงพยาบาล ใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม 
3.    ดแูลและติดตามการปฏิบตัิตามนโยบายการบรหิารความเสีย่งภายใตแ้นวทางและนโยบายที่ไดร้บั 
       อนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากดั (มหาชน) 

4.   พิจารณาสอบทานและใหค้วามเห็นชอบความเสี่ยงท่ียอมรบัได ้(Risk Appetite)  และ 
      น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบ 

5. ก ากบัดแูลการพฒันาและปฏิบตัิตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างตอ่เน่ือง
เพ่ือใหบ้ริษัทฯมีระบบบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพทั่วทัง้องคก์รและมีการปฏิบตัิตาม
อย่างตอ่เน่ือง   

6. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง  เพ่ือติดตามความเสี่ยงท่ีมีสาระส าคัญและ
ด าเนินการ 

7. ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเสี่ยงท่ีส  าคญั 
8. รายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงท่ีส  าคญัอย่าง

สม ่าเสมอ 
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9. ใหค้  าแนะน าและค าปรกึษาคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง  รวมทัง้พิจารณาแนวทางท่ี
เหมาะสมในการแกไ้ขขอ้มลูตา่ง ๆ 

10. พิจารณาแตง่ตัง้บคุลากรเพ่ิมเติมหรือทดแทนในคณะกรรมการจดัการความเสี่ยงตามความ
เหมาะสม รวมถงึการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความรบัผิดชอบเพ่ือประโยชนใ์นการด าเนินการ
ตามวตัถปุระสงค ์

11. ปฏิบตัิการอื่นใดเก่ียวกบัการบริหารความเสี่ยงท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
12. สื่อสารแลกเปลี่ยนขอ้มลูและประสานงานเก่ียวกบัการก ากบัดแูลท่ีดีและบริหารความเสี่ยง

กบัคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างนอ้ยปีละ 1  ครัง้ 
 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
  ในปี 2564 ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที ่ 4/2564 เมื่อวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 
อนมุตัิแตง่ตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน มกีรรมการ 3 คน ดงันี ้
 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ัง
การประชุม

คณะกรรมการ 

การเข้าร่วม
การเข้า
ประชุม

คณะกรรมการ 
1. รศ.ม.ล.สาวิกา อณุหนนัท ์ ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน (แตง่ตัง้
เมื่อวนัท่ี  6  พฤษภาคม 2564) 

- - 

2.  นางพรอ้มพรรณ  ศิรพิฒัน ์ กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน (ลาออกเมื่อวนัท่ี 
31 มกราคม 2565) 

3/3 3/3 

3.  นายแพทยส์ราวฒุิ สนธิแกว้ กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน (ด ารงต าแหนง่ถงึ
วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564) 

3/3 3/3 

4.  นายแพทยปิ์ยะศิลป์ จนัทรภ์ู ่ กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน  

3/3 3/3 

 
เมื่อวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 มติที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่ 4/2564 อนมุตัิแตง่ตัง้

รศ.ม.ล.สาวิกา อณุหนนัท ์ ด ารงต าแหนง่ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2565 มติที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่ 1/2565 อนมุตัแิตง่ตัง้

นายจิระพงค ์อกุะโชค ด ารงต าแหนง่กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน แทน นางพรอ้มพรรณ 
ศิรพิฒัน ์กรรมการท่ีลาออก 
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ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
1.  ก าหนดวิธีการและหลกัเกณฑก์ารสรรหา คณะกรรมการบรษัิทฯ 

2.  ก าหนดวิธีการและหลกัเกณฑก์ารสรรหา ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

3.  สรรหาและน าเสนอรายช่ือผู้ที่เหมาะสม ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท   เสนอต่อ

คณะกรรมการบรษัิทฯ เพื่อพิจารณา 

4.  สรรหาและน าเสนอรายช่ือผูท้ี่เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  เสนอต่อ

คณะกรรมการบรษัิทฯ เพื่อพิจารณา 

5. จดัท าหลกัเกณฑ ์นโยบายในการก าหนดค่าตอบแทน และน าเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมของ

กรรมการบรษัิทฯ และกรรมการชดุยอ่ย น าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ เพื่อพิจารณา 

6. น าเสนอคา่ตอบแทนที่เหมาะสม ของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 

เพื่อพิจารณา 

7. รายงาน รายช่ือกรรมการท่ีจะครบวาระ เสนอช่ือผูท้ี่จะเป็นกรรมการตอ่ และเสนอช่ือผูท้ี่จะเขา้เป็น

กรรมการเพิ่ม ตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ 

 
 8.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

 (1) การสรรหากรรมการ 
       ในการแตง่ตัง้กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน มีหนา้ที่รบัผิดชอบใน
การพิจารณาคดัเลอืกและกลั่นกรองบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมตามขอ้บงัคบัของบรษัิท และเป็นผูเ้สนอช่ือผูท้ี่
มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อใหไ้ดก้รรมการมืออาชีพ มีความหลากหลาย  และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
บรษัิท เพื่อขอความเห็นชอบจากกรรมการ จากนัน้จะน าเสนอรายช่ือกรรมการดงักลา่วตอ่ที่ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผู้
เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑต์อ่ไป 
      ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
และแผนในอนาคตจึงได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการ โดยต้องเป็นผู้มีความรู ้ในเรื่องธุรกิจ  และมี
ประสบการณใ์นเรื่องดงักล่าว และเปิดโอกาสใหก้รรมการและผูถื้อหุน้มีส่วนรว่มในการเสนอช่ือกรรมการที่มี
คณุสมบตัิเหมาะสม นอกจากนีย้งัพิจารณากรรมการท่ีจะเสนอช่ือเพิ่มเติมจากท าเนียบกรรมการของบรษัิท 
 
 (2) การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด  
      ในการสรรหาผูม้าด ารงต าแหนง่ ผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ (เช่น ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร) 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผูพ้ิจารณาเบือ้งตน้ ในการกลั่นกรองสรรหาบคุคลที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของบรษัิทและเขา้ใจในธุรกิจได ้และน าเสนอตอ่ตอ่คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอนมุตัิ 
 
8.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 
  - ไม่มี- 
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8.5 การดูแลเร่ืองการใชข้้อมูลภายใน 
 บรษัิทฯ มีการดแูลเรือ่งการใชข้อ้มลูภายในตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยไดก้ าหนดไวเ้ป็น
ลายลกัษณอ์กัษรใน จรยิธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน ซึ่งตอ้งลงนามรบัทราบ
ตัง้แตแ่รกเขา้ท างาน โดยสรุปนโยบายส าคญัดงันี ้
 บรษัิทฯ ไดก้ าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานลงนามรบัทราบถึงประกาศที่เก่ียวขอ้งของ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ก าหนดใหก้รรมการ และผูบ้ริหาร มีหนา้ที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลกัทรพัย ์ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนั นับจากวนัที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัย ์และใหแ้จ้งให้
เลขานุการบริษัทรบัทราบ เพื่อจัดท าบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจ านวนหลกัทรพัยข์องกรรมการและ
ผูบ้รหิารเป็นรายบคุคล  เพื่อน าเสนอใหแ้ก่คณะกรรมการบรษัิทรบัทราบในการประชมุครัง้ถดัไป นอกจากนัน้ ยงั
ไดแ้จง้บทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดดงักลา่วดว้ย 
 บริษัทฯ มีขอ้ก าหนดหา้มน าขอ้มลูงบการเงิน หรือขอ้มลูอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์อง
บรษัิทท่ีทราบ เปิดเผยแก่บคุคลภายนอกหรอืผูท้ี่มิไดม้ีสว่นเก่ียวขอ้ง และหา้มท าการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นช่วง 
ระยะเวลา  1 เดือน ก่อนที่ขอ้มลูงบการเงินหรือขอ้มลูอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบริษัทจะเผยแพร่
ตอ่สาธารณชน   
 
 

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกนั 

9.1 การควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการบรษัิท และผูบ้รหิารไดใ้หค้วามส าคญัเก่ียวกบัการควบคมุภายใน และการบริหาร

จัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นกลไกส าคญัที่จะสรา้งความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการประเมินระบบการควบคุม

ภายใน และช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจใหด้  าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรพัยากรอย่าง

เหมาะสม และบรรลเุปา้หมายตามที่ตัง้ไว ้  

         คณะกรรมการบรษัิท ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นกรรมการอิสระมีหนา้ที่และ

ความรบัผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินวา่มีความครบถว้น ถกูตอ้ง เช่ือถือได ้ทนัเวลา และเปิดเผย

ขอ้มลูอย่างเพียงพอ รวมทัง้ประเมินระบบควบคมุภายใน สอบทานความเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบ

การควบคมุภายในที่ฝ่ายบริหารของบริษัทจดัใหม้ีขึน้   พรอ้มทัง้ไดแ้สดงความเห็นและใหข้อ้เสนอแนะต่อฝ่าย

บริหารในเรื่องที่ส  าคัญ มีการติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบ และรา ยงานให้

คณะกรรมการบริษัทรบัทราบอย่างสม ่าเสมอ  นอกจากนี ้มีการประชุมรว่มกบัผูส้อบบญัชีภายนอก คือ บริษัท 

ส านกังาน ดร.วิรชั แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากัด ในการตรวจสอบงบการเงินประจ าปี ไดใ้หค้วามเห็นว่า  ใน

ภาพรวมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีเพียงพอ ไม่พบข้อบกพร่องที่จะมีผลกระทบอย่างเป็น
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สาระส าคญัต่อการแสดงความเห็นของผูส้อบบญัชีในงบการเงิน และไดจ้ดัท างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐาน

การบญัชี 

        ส  าหรบัปี 2564  คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายใหฝ่้ายตรวจสอบภายในประเมินระบบการ

ควบคมุภายในขององคก์รตาม “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน” ของส านกังานก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)  และน าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผลการ

ประเมิน คือ “องคก์รมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ”  การจดัท างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี  

และเพื่อพฒันาระบบการควบคุมภายในใหด้ีขึน้จึงไดม้อบหมายให ้นาง เรณุกา  บุญทองดี   ด ารงต าแหน่ง 

ผูจ้ัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน มีประสบการณง์านตรวจสอบภายใน  ในบริษัทจดทะเบียนกว่า 5  ปี  ไดร้บั

วฒุิบตัร  Certified  Professional  Internal  Audit  of  Thailand  (CPIAT)  จากสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่ง

ประเทศไทย   และมีความเขา้ใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษัทฯ   ท าการตรวจสอบและใหค้ าปรกึษา

เพื่อใหม้ั่นใจวา่องคก์รสามารถบรรลตุามวตัถปุระสงค ์ และปรบัปรุงระบบการควบคมุภายในใหม้ีประสทิธิภาพที่

ดียิ่ง ทัง้นี ้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้  ถอดถอน   โยกยา้ยผูจ้ัดการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นไปตามที่

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร   ส  าหรบัการประเมินระบบการควบคมุภายในขององคก์รนัน้ อา้งอิงตาม

หลกัของ COSO 2013 ดงันี ้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน (Control Environment) 

องคก์รมีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวดัผลได ้มีการก าหนดแผน

งบประมาณประจ าปี  และก าหนดเกณฑใ์นการชีว้ดัเพื่อสรา้งมูลค่าและผลตอบแทนใหก้ับผูถื้อหุน้ 

ปลกูฝังคณุธรรมและจริยธรรมอนัดีในองคก์ร มีคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)  และจดั

ใหม้ีการฝึกอบรมใหก้บัพนกังานเพื่อยดึถือปฏิบตัิ  

คณะกรรมการบริษัทท าหนา้ที่ก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวดัผลได ้โดย

บริษัทมีโครงสรา้งการบริหารประกอบด้วยคณะกรรมการ  4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน  บริษัทจดัโครงสรา้งองคก์รที่สนบัสนนุการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร และ

ใหก้ารควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการแบ่งแยกหนา้ที่งานที่ส  าคัญท าใหเ้กิดการ

ตรวจสอบถ่วงดลุระหวา่งกนั  

 

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

องค์กรก าหนดให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง  (Corporate 

Governance & Risk Management Committee) ท าหนา้ที่ในการพิจารณาและอนมุตัินโยบายและ

กรอบการบรหิารความเสีย่งในทกุดา้นใหม้ั่นใจวา่มีการด าเนินการท่ีเหมาะสมเพื่อจดัการความเสี่ยงนัน้ๆ 
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ทั้งนี ้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการจัดการความเสี่ยง (Risk 

Management Committee) ท าหนา้ที่ในการจดัใหม้ีระบบบรหิารความเสีย่งทั่วทัง้องคก์ร คน้หา ประเมิน 

และหามาตรการปอ้งกนัความเสีย่งของการด าเนินกิจการ  โดยใหม้ีการประเมินความเสี่ยงในดา้นต่างๆ 

อาทิเช่น ความเสีย่งดา้นกลยทุธ ์(Strategic Risks)  ความเสีย่งดา้นการด าเนินงาน (Operational Risks)  

ความเสี่ยงดา้นการเงิน (Financial Risks)  ความเสี่ยงดา้นกฎระเบียบและกฎหมายวิชาชีพ 

(Legal/Regulatory Risks)  ความเสีย่งดา้นเทคโนโลยี (Technology Risks)  ความเสีย่งดา้นโครงสรา้ง  /

สิง่แวดลอ้ม และดา้นความปลอดภยัจากอนัตรายตอ่ชีวิตและทรพัยส์นิ (Hazard Risks)  และความเสี่ยง

ดา้นทรพัยากรมนษุย ์(Human Capital Risks)   ก าหนดใหจ้ดัท าแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อใหก้าร

บรหิารความเสีย่งมีประสทิธิภาพและบรหิารความเสี่ยงใหอ้ยู่ภายใตร้ะดบัความเสี่ยงที่องคก์รยอมรบัได ้ 

ทัง้นีเ้พื่อใหม้ั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองคก์รจะบรรลุวัตถุประสงคท์ี่ตัง้ไว ้ พรอ้มใหร้ายงานผลต่อ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ  ซึง่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ จะสรุปผลการบริหารจดัการความเสี่ยง

ตอ่คณะกรรมการบรษัิท รบัทราบตอ่ไปในทกุไตรมาส 

 

3. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 

องค์กรมีมาตรการควบคุมภายในที่ก าหนดเป็นลายลักษณอักษรและครอบคลุม

กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิงานอย่างชดัเจนครอบคลมุทุก

หน่วยงาน  ตลอดจนก าหนด ขอบเขต อ านาจหนา้ที่และล าดบัชัน้การอนมุตัิของผูบ้ริหารใน  แต่ละ

ระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน รดักมุ  
 ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาทบทวนและอนมุตัิแผนการตรวจสอบประจ าปี ให้

ครอบคลมุกระบวนการปฏิบตัิงานที่มีความเสี่ยง  เพื่อใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียมั่นใจว่าหน่วยงานต่างๆ มีการ

ก าหนดกิจกรรมควบคมุการปฏิบตัิงานท่ีเพียงพอ   โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาประเด็นส าคญั

และปัญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ  และเสนอแนะแนวทางปรบัปรุงแก้ไขใหฝ้ายบริหารน าไป

ก าหนดแนวทางในการบริหารจดัการ และก าหนดใหม้ีการติดตามเพื่อใหก้ารบริหารงานทกุดา้นเป็นไป

อยา่งโปรง่ใส 

 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) 

องค์กรด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุม หรือเอกสาร

ประกอบการประชุมที่ระบุขอ้มูลที่จ  าเป็นและเพียงพอต่อการประชุมล่วงหนา้ 5-7 วนั เพื่อศึกษา

ประกอบการตดัสนิใจก่อนก าหนดวนัประชมุ 

จดัใหม้ีโปรแกรมส าหรบัเป็นเครือ่งมือในการบรหิารจดัการระบบการจดัเก็บเอกสารของแต่ละ

หน่วยงาน รวมถึงจัดใหม้ีระบบรกัษาความปลอดภยัของฐานขอ้มูลที่ส  าคญั โดยก าหนดสิทธิผูเ้ขา้ถึง
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ฐานขอ้มูลไวอ้ย่างชัดเจน นอกจากนีบ้ริษัท ไดจ้ัดใหม้ีช่องทางการสื่อสารเพื่อใหบุ้คคลต่างๆ ภายใน

บรษัิทสามารถแจง้ขอ้มลูหรอืเบาะแสเก่ียวกบัการทจุรติภายในบรษัิทไดอ้ยา่งปลอดภยั (Whistle-blower 

hotline)  

 

5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 

องคก์รมีการติดตามผลการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานที่วางไว ้โดยในปี 2564 มีการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 6 ครัง้  คณะกรรมการตรวจสอบรวม 6  ครัง้ มีการประชุม

คณะกรรมการจดัการโรงพยาบาลทกุไตรมาสเพื่อก ากบัและติดตามการด าเนินงานของบริษัท ใหเ้ป็นไป

ตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานที่วางไว ้นอกจากนีฝ่้ายตรวจสอบภายในมีการวางแผนตรวจสอบบน

พืน้ฐานของความเสี่ยงที่สอดคลอ้งกับเป้าหมายขององคก์ร ตรวจสอบและติดตามการปฏิบตัิงานของ

บรษัิท มีการรายงานผลการปฏิบตัิงานเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส 

 

9.2 รายการระหว่างกนั 

     บรษัิท ก าหนดนโยบายการท ารายการท่ีเก่ียวโยงและรายการระหวา่งกนัของบรษัิท ที่ไมเ่ป็นไปตาม 

การคา้ทั่วไป จะตอ้งมีการขอความเห็นชอบวา่มีความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณาอนมุตัิการท ารายการตอ่ไป อย่างไรก็ตามในกรณีที่

รายการที่เก่ียวโยงหรือรายการระหว่างกนันัน้ๆ คณะกรรมการตรวจสอบที่จะเป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบไม่มีความ

ช านาญ บรษัิทจะใหผู้ส้อบบญัชีของบรษัิท หรอืผูเ้ช่ียวชาญอิสระเป็นผูใ้หค้วามเห็นเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจ

ของคณะกรรมการบรษัิท  

       หากบรษัิทมีการท ารายการท่ีเก่ียวโยงหรอืรายการระหวา่งกนัอื่นๆ ที่เขา้ขา่ยตามขอ้ก าหนด และ/

หรอื หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์บรษัิทจะปฏิบตัิตามอยา่งเครง่ครดั 

       ในปี 2564 บรษัิทไมม่ีรายการท่ีเก่ียวโยงและรายการระหวา่งกันของบรษัิท และมิไดม้ีการกระท า

ใดๆ ที่เป็นการผิด ขอ้ก าหนด กฏ ระเบียบ ที่เก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงและรายการระหวา่งกนัโดยสรุปดงันี ้

1. บริษัทไม่มีรายการที่เป็นการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย โดย

สามารถตรวจสอบขอ้มลูจากงบการเงินประจ าปี 2564 

2. บรษัิทไมม่ีกรณีที่เป็นการฝ่าฝืนและ /หรอืไมป่ฏิบตัิตามนโยบายการท ารายการท่ีเก่ียวโยงและ

รายการระหวา่งกนัของบรษัิท 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงนิ 
เรียน ท่านผู้ถอืหุน้ 

คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูร้บัผิดชอบตอ่งบการเงินของ บรษัิท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากดั (มหาชน) ซึง่งบ

การเงินดงักลา่วจดัท าขึน้ตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไป โดยไดม้ีการพิจารณานโยบายการบญัชีที่เหมาะสม

และถือปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ และใชด้ลุยพินจิอยา่งระมดัระวงัและหลกัการประมาณการท่ีสมเหตสุมผลในการ

จดัท างบการเงิน รวมทัง้ใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูที่ส  าคญัอยา่งเพยีงพอและโปรง่ใสในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน

เพือ่เป็นประโยชนต์อ่ผูถื้อหุน้และนกัลงทนุทั่วไป 

คณะกรรมการบรษัิทไดจ้ดัใหม้ีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและด ารงรกัษาไวซ้ึง่ระบบบรหิารความเสีย่งและการ

ควบคมุภายในเพื่อใหม้ั่นใจไดว้า่มีการบนัทกึขอ้มลูทางบญัชีอยา่งถกูตอ้งครบถว้น ทนัเวลา และเพียงพอท่ีจะ

ด ารงรกัษาไวซ้ึง่ทรพัยส์นิ ตลอดจนปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดการทจุรติหรอืการด าเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมนียัส  าคญั 

คณะกรรมการบรษัิทไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ เพื่อท าหนา้ที่ก ากบัดแูล

สอบทานความนา่เช่ือถือและความถกูตอ้งของรายงานทางการเงิน รวมทัง้ประเมินระบบการควบคมุภายในและ

การตรวจสอบภายในใหม้ีประสทิธิภาพ   โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเรือ่งนีป้รากฏใน

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปีนีแ้ลว้ 

คณะกรรมการบรษัิทมคีวามเห็นวา่ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ สามารถให้

ความเช่ือมั่นไดว้า่งบการเงินของ บรษัิท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากดั (มหาชน) ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 

2564  แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามหลกัการ

บญัชีที่รบัรองทั่วไป ซึง่ผูส้อบบญัชี ไดต้รวจสอบและแสดงความเห็นไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีซึง่แสดงไวใ้น

รายงานประจ าปีนีแ้ลว้ 

                                                                                                             

 

                                                                                                                ดร.กมเลศน ์ สนัติเวชชกลุ 

                             ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ ผู้ถอืหุ้นบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากดั (มหาชน)  
 
ความเห็น 
  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผูถื้อหุน้ 
และงบกระแสเงินสด ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีที่
ส  าคญั 
 ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด 
(มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกัน โดย
ถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 
  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ลา่วไว้
ในวรรคความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีตอ่การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็น
อิสระจากบรษัิทตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี  ในสว่นที่
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามความรบัผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ ซึง่เป็นไป
ตามขอ้ก าหนดเหลา่นี ้ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที่ขา้พเจา้ไดร้บัเพียงพอและเหมาะสม  เพื่อใชเ้ป็น
เกณฑใ์นการแสดงความเห็น    ของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
  เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนยัส าคญัที่สดุตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ
ของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเรื่องเหลา่นีม้าพิจารณาในบริบทของ
การตรวจสอบงบการเงินโดยรวม และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทัง้นี ้ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยก
ตา่งหากส าหรบัเรือ่งเหลา่นี ้
  ความครบถว้นของการรบัรูร้ายไดค้า่รกัษาพยาบาลผูป่้วยใน 
  การรบัรูร้ายไดค้า่รกัษาพยาบาลส าหรบัผูป่้วยในท่ีรบัการรกัษาอยู ่ณ วนัสิน้ปี โดยบริษัทจะน าขอ้มลู
การใชท้รพัยากรจากฐานระบบของบริษัท มาเป็นขอ้มลูในการบนัทึกรายไดค้่ารกัษาพยาบาลผูป่้วยใน  ซึ่งมีผล
ตอ่ความถกูตอ้งและครบถว้นในการบนัทกึรายไดค้า่รกัษาพยาบาลผูป่้วยใน 
  ขา้พเจา้ไดเ้ขา้ท าการประเมินและทดสอบเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร ์ระบบรายได ้ลกูหนี ้และการรบั
ช าระ รวมถึงการทดสอบการรบัช าระเงินหลงัวนัสิน้งวดส าหรบัคา่รกัษาพยาบาลผูป่้วยในท่ีรบัการรกัษาอยู่  ณ วนั
สิน้ปี เพื่อใหม้ั่นใจวา่รายไดค้า่รกัษาพยาบาลส าหรบัผูป่้วยในท่ีรบัการรกัษาอยู ่ณ วนัสิน้ปีบนัทกึครบถว้น 
  จากผลการทดสอบขา้งตน้ใหผ้ลเป็นท่ีนา่พอใจ และขา้พเจา้เห็นว่ารายไดค้่ารกัษาพยาบาลผูป่้วยใน
มีการบนัทกึครบถว้นและเหมาะสมแลว้ 
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ข้อมูลอืน่ 
  ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผิดชอบตอ่ขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่
ไมร่วมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีที่อยูใ่นรายงานประจ าปีนัน้ ซึง่คาดวา่จะถกูจดัเตรยีมใหข้า้พเจา้
ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีนี ้
  ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลมุถึงขอ้มลูอื่น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมั่นต่อ
ขอ้มลูอื่น 
  ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ที่เก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่า
ขอ้มูลอื่นมีความขดัแยง้ที่มีสาระส าคญักับงบการเงินหรือความรูท้ี่ไดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มลูอื่นมีการแสดงขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ 
  เมื่อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดแูล เพื่อใหผู้ม้ีหนา้ที่ในการก ากับ
ดแูลด าเนินการแกไ้ขขอ้มลูที่แสดงขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิ 
  
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงนิ 
  ผูบ้ริหารมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่านี ้โดยถูกตอ้งตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรบัผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็น 
เพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัไมว่า่จะเกิดจาก
การทจุรติหรอืขอ้ผิดพลาด 
  ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้รหิารรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของบรษัิทในการด าเนินงาน
ตอ่เนื่อง เปิดเผยเรือ่งที่เก่ียวกบัการด าเนินงานตอ่เนื่อง และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรบัการด าเนินงานตอ่เนื่อง 
เวน้แตผู่บ้รหิารมีความตัง้ใจที่จะเลกิบรษัิทหรอืหยดุด าเนินงานหรอืไมส่ามารถด าเนินงานต่อเนื่องตอ่ไปได ้
  ผูม้ีหนา้ที่ในการก ากับดูแลมีหนา้ที่ในการก ากับดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงิน
ของบรษัิท 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
  การตรวจสอบของขา้พเจ้ามีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ดว้ย  ความเช่ือมั่นอย่าง
สมเหตสุมผลคือความเช่ือมั่นในระดบัสงู แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบญัชี จะสามารถตรวจพบขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่มีอยู่ไดเ้สมอไป  ขอ้มลูที่ขดัต่อ
ขอ้เท็จจรงิอาจเกิดจากการทจุรติหรอืขอ้ผิดพลาด และถือวา่มีสาระส าคญัเมื่อคาดการณไ์ดอ้ยา่งสมเหตสุมผลวา่
รายการท่ีขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิแตล่ะรายการหรอืทกุรายการรวมกนั จะมีผลตอ่การตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บ
การเงินจากการใชง้บการเงินเหลา่นี ้
  ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชด้ลุยพินิจและการสงัเกตและ
สงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของขา้พเจา้รวมถึง 
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 ระบแุละประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน  
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหลา่นัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสงูกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื่องจากการ
ทจุรติอาจเก่ียวกบัการสมรูร้ว่มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู 
การแสดงขอ้มลูที่ไมต่รงตามขอ้เท็จจรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน   

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ ์แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสทิธิผลของการควบคมุภายในของบรษัิท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผูบ้รหิารใชแ้ละความสมเหตสุมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยผูบ้รหิาร   

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ริหาร
และ จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดร้ับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เก่ียวกับ
เหตุการณห์รือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของ
บริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่   ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งกลา่วไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ โดยใหข้อ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มลูใน
งบการเงินที่เก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะ
เปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้บัจนถึงวนัท่ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตกุารณห์รือสถานการณใ์นอนาคตอาจเป็นเหตใุหบ้ริษัท
ตอ้งหยดุการด าเนินงานตอ่เนื่อง   

 ประเมินการน าเสนอ โครงสรา้งและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูว่างบ
การเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าใหม้ีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที่ควร
หรอืไม ่
 

  ขา้พเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่ส  าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที่มีนยัส  าคญัที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพรอ่ง
ที่มีนยัส  าคญัในระบบการควบคมุภายใน หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
   
  ข้าพเจ้าได้ให้ค  ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณที่เก่ียวขอ้งกับความเป็นอิสระ และไดส้ื่อสารกบัผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดแูลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์
ทัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตผุลที่บคุคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ
ของขา้พเจา้ และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อปอ้งกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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  จากเรือ่งที่สือ่สารกบัผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดแูล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรือ่งตา่ง ๆ ที่มีนยัส าคญัที่สดุใน
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนั และก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื่อง
เหลา่นีใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แตก่ฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไมใ่หเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเรื่องดงักลา่ว  
หรือในสถานการณท์ี่ยากที่จะเกิดขึน้ ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้
เพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชนต์อ่สว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักลา่ว 
     
 
. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

        (นายชยักรณ ์ อุน่ปิติพงษา) 
      ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 3196 
 
 
บริษัท ส  านกังาน ดร.วิรชั แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร : 24 กมุภาพนัธ ์2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)       แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 One Report ประจ าปี 2564 

117 
 

 
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)   

 งบแสดงฐานะการเงนิ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

สินทรัพย ์

      
 หนว่ย : บาท  

    
หมายเหต ุ

 
2564  2563 

สินทรพัยห์มนุเวียน 

     
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  3.2  และ  4 
 

            793,620,237  
 

934,910,044 

 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน 3.3  และ 5 

 
            181,431,545 

 
            171,342,728  

 
สินคา้คงเหลือ  3.4  และ 6 

 
              58,210,500  

 
              56,541,948  

 สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน      

        เงินลงทนุในกองทนุเปิด 3.3 และ 7.1  38,890  37,311 
        หลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาด 3.3 และ 7.2  1,232,897  1,040,102 

             รวมสินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน   1,271,787  1,077,413 

 
สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน  

     
  

คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 

  
             22,271,972 

 
             19,655,106 

  
สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน ๆ 

  
               4,372,405  

 
               3,756,838  

   
รวมสินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน  

  
             26,644,377  

 
             23,411,944   

 
รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 

  
         1,061,178,447  

 
         1,187,284,077 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 

      สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอ่ืน      

 
      หลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาด  3.3 และ  8 

 
             11,377,446 

 
                7,989,508  

       เงินลงทนุอ่ืน 3.3 และ 8.2  1,000,000,000                               - 

 รวมสินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอ่ืน   111,377,446  7,989,508 

 
ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ ์ 3.5 และ  9 

 
         1,304,577,245  

 
         1,273,845,377  

 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 3.6  และ 10 

 
              32,676,156  

 
              23,175,831  

 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3.7 และ 17 

 
              13,524,307  

 
              12,412,603  

 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน  3.8 และ 11 

 
                5,175,034  

 
                6,740,025  

 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 

  
         1,467,330,188  

 
         1,324,163,344 

รวมสินทรพัย ์

  
         2,528,508,635  

 
          2,511,447,421 

 
 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)   

 งบแสดงฐานะการเงนิ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

หนี้สนิและสว่นของผู้ถอืหุ้น 

      
 หนว่ย : บาท  

    
หมายเหต ุ

 

2564  2563 

หนีส้ินหมนุเวียน 

     
 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืน 12 
 

           179,190,712  
 

           173,601,025  

 
เจา้หนีค้่าสินทรพัย ์

  
              35,715,973  

 
              35,615,382  

 
ภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลคา้งจ่าย  

  
             15,950,840  

 
             29,881,392  

 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน  

  
               8,382,508  

 
               8,520,840  

  
รวมหนีส้ินหมนุเวียน 

  
            239,240,033 

 
            247,618,639 

หนีส้ินไม่หมนุเวียน 

     
 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 3.11 และ 13 

 
             65,819,793  

 
             61,164,219 

  
รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียน 

  
65,819,793 

 
             61,164,219 

รวมหนีส้ิน 

  
           305,059,826  

 
308,782,858 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

     
 

ทนุเรือนหุน้  

     
  

ทนุจดทะเบียน  

     
   

หุน้สามญั 160,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 

 
            160,000,000  

 
            160,000,000  

  
ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 

     
   

หุน้สามญั 160,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 

 
            160,000,000  

 
           160,000,000  

 
ส่วนเกินมลูคา่หุน้ 

     
  

ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั 

  
            172,000,000  

 
           172,000,000  

 
ก าไรสะสม 

     
  

จดัสรรแลว้  

     
   

ทนุส ารองตามกฎหมาย  14 
 

             16,000,000  
 

              16,000,000  

  
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 

  
       1,866,524,689  

 
1,848,450,794 

 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 

  
                8,924,120  

 
                6,213,769 

 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 

  
        2,223,448,809 

 
        2,202,664,563 

รวมหนีส้ินและส่วนของผูถื้อหุน้ 

  
        2,528,508,635  

 
2,511,447,421 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)   

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

      
 หนว่ย : บาท  

   
   หมายเหต ุ                    2564 

 
  2563 

รายได ้
       

 
รายไดจ้ากการรกัษาพยาบาล 

  
   1,785,886,047  

 
1,876,290,830 

 
รายไดอ่ื้น 

  
      16,129,490  

 
     15,700,632 

  
รวมรายได ้

 
 1,802,015,537 

 
1,891,991,462 

คา่ใชจ้่าย 
      

 
ตน้ทนุในการรกัษาพยาบาล 

  
   1,344,725,398  

 
1,351,915,723 

 
คา่ใชจ้่ายในการขาย 

  
         4,964,705  

 
6,633,137 

 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 

  
     253,568,168  

 
   253,428,199 

 
คา่ตอบแทนกรรมการ  15 

 
         3,539,000  

 
      5,208,000 

  
รวมคา่ใชจ้่าย 16 

 
  1,606,797,271  

 
1,617,185,059 

      

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 
รายไดท้างการเงิน 

  

195,218,266        
3,564,131  

 

274,806,403        
6,281,874 

ขาดทนุดา้นเครดติท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้   (4,485,258)  (4,414,501) 

ก าไร(ขาดทนุ)ท่ียงัไม่เกิดขึน้จรงิของเงินลงทนุในกองทนุเปิด      3.3 และ 6.1 1,579  (3,079) 

ก าไร(ขาดทนุ)ท่ียงัไม่เกิดขึน้จรงิของหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาด         3.3 และ 6.2 192,795  (13,879) 

ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้   194,491,513  276,656,818 

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้     3.9 และ 17      (35,117,327)  
 

(45,835,274) 

ก าไรส าหรบัปี 

  
    159,374,186  

 
  230,821,544 

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อ่ืน  
 รายการท่ีจะไม่ถกูจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั : 
  ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการวดัมลูค่าเงินลงทนุในหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาด                                            

   ผลก าไร(ขาดทนุ)ท่ีรบัรูใ้นก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน                                   3.3 และ 8 3,387,938  (690,953) 

    ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อ่ืน (677,587) 
 

138,191 

ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาด-สทุธิจากภาษี 2,710,351 
 

(552,762) 
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ปรบัปรุงขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั             13     

  ส าหรบัโครงการผลประโยชนข์องพนกังาน-สทุธิจากภาษี   (2,625,364)           - 

องคป์ระกอบของภาษีเงินได ้   525,073           - 

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั      

   ส  าหรบัโครงการผลประโยชนข์องพนกังาน-สทุธิจากภาษี   (2,100,291)   

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบัปี-สทุธิจากภาษี 

  
           610,060  

 
      (552,762) 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 

  
      159,984,246  

 
230,268,782 

ก าไรตอ่หุน้ (บาท) 3.10 
    

 
ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 

  
1.00 

 
1.44 

จ านวนหุน้สามญัท่ีใชใ้นการค านวณก าไรตอ่หุน้  160,000,000 หุน้ 

     
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 

 
 

 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุน้ 
 

 
 ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 
      

  (หนว่ย : บาท)  
 

    

 
 
 
 

หมายเหต ุ

 

ทนุท่ีออกและ
ช าระแลว้ 

 

สว่นเกิน 
มลูคา่หุน้ 

 ก าไรสะสม 
  ทนุส ารอง                         ยงัไมไ่ด ้
ตามกฏหมาย                      จดัสรร 

 

องคป์ระกอบอื่น 
ของสว่นของผูถื้อหุน้              

ก าไร(ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อื่น        
หลกัทรพัยใ์นความ 

ตอ้งการของตลาด/เผื่อขาย 

 

 

รวมสว่นของ 
ผูถื้อหุน้ 

 
 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

  
160,000,000  

 
172,000,000  

 
  16,000,000  

 
1,870,429,250 

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

 
 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 2563  

  
  -    

 
   -    

 
-    

 
    230,821,544 

 
(552,762)     230,268,782 

 
 

เงินปันผลจ่าย 15 
 

  -    
 

   -    
 

-    
 

(252,800,000) 
 

                                      -     (252,800,000) 
 

 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

  
160,000,000  

 
 172,000,000  

 
  16,000,000  

 
1,848,450,794 

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

 
 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี  

  
  -    

 
   -    

 
  -    

 
     159,374,186  

 
2,710,351     162,084,537  

 
 

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัส าหรบัโครงการ           

 
  

 

    ผลประโยชนข์องพนกังาน – สทุธิจากภาษี      13 
 

  -    
 

   -    
 

  -    
 

     (2,100,291)  
 

                                      -     (2,100,291)  
 

 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 2564 

  
  -    

 
   -    

 
  -    

 
     157,273,895  

 
2,710,351     159,584,246  

 
 

เงินปันผลจ่าย 15 
 

  -    
 

   -    
 

  -    
 

 (139,200,000) 
 

                                       -     (139,200,000) 
 

 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

  
160,000,000  

 
172,000,000  

 
  16,000,000  

 
 1,866,524,689  

 
8,924,120  2,223,448,809  

 หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

121 



บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)        แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 One Report ประจ าปี 2564 

122 

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)  
 งบกระแสเงนิสด 
 ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

      
หน่วย : บาท 

 
      

2564 
 

2563 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

      
 

ก าไรส าหรบัปี 

  
    159,374,186  

 
     230,821,544 

  ปรบักระทบก าไรส าหรบัปีเป็นเงินสดรบั(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน:       
  คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้   35,117,327  45,835,274  

  
คา่เส่ือมราคา 

  
     157,302,291  

 
     135,499,210 

 
  

คา่ใชจ้่ายรอตดับญัชีตดัจ าหน่าย 

  
         3,019,053  

 
         3,054,844 

 
  

คา่โปรแกรมคอมพิวเตอรต์ดัจ าหน่าย 

  
         6,215,018  

 
         4,035,374 

 
  

(ก าไร)ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จรงิของเงินลงทนุในกองทนุเปิด 

  
         (1,579)  

 
         3,079 

 
  

(ก าไร)ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จรงิของหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาด 
 

            (192,795)  
 

            13,879 

 
  

(ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหน่ายอปุกรณ ์

  
         (622,074) 

 
         725,332 

   ขาดทนุจากการเลิกใชส้ินทรพัยถ์าวร   3,519,678  27,758  

  
หนีส้ญู 

  
31,502 

 
           850,883  

 
  

ขาดทนุดา้นเครดติท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ 

  
4,485,258 

 
4,414,501 

 
  

เงินปันผลรบั 

  
         (250,479) 

 
         (179,673) 

 
  

รายไดท้างการเงิน 

  
      (3,564,131) 

 
      (6,281,874) 

 
  

คา่ใชจ้่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 

  
       10,089,025  

 
       10,297,700 

 

 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของ 
สินทรพัยแ์ละหนีส้ินด  าเนินงาน 

  
       374,522,280  

 
429,117,831 

 
 

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรพัยด์  าเนินงาน(เพิ่มขึน้)ลดลง 

      
  

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน 

  
       (14,605,577) 

 
(3,976,109) 

 
  

สินคา้คงเหลือ  

  
          (1,668,552) 

 
(7,666,447) 

 
  

เงินฝากประจ าธนาคาร 

  
                    - 

 
      985,000,000 

 
  

เงินลงทนุในกองทนุเปิด 

  
                    -  

 
        98,912 

 
  

สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 

  
           (2,430,495) 

 
(3,950,164) 

 
  

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 

  
           (3,754,062)  

 
(5,631,882) 

 
 

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของหนีส้ินด  าเนินงานเพิ่มขึน้(ลดลง) 

      
  

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืนอ่ืน 

  
         4,518,241  

 
      (25,883,189) 

 
  

เจา้หนีค้่าสินทรพัย ์

  
     (28,771,407) 

 
(17,959,182) 

 
  

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน  

  
            (138,332)  

 
1,592,152 

 
  

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 

  
         (8,058,815) 

 
(3,451,123) 

 
 

เงินสดรบัจากกิจกรรมด าเนินงาน 

  
      319,613,281  

 
1,347,290,799 

 
 

รบัดอกเบีย้ 

  
2,762,194  

 
10,948,100 

 
 

จ่ายภาษีเงินได ้

  
       (50,312,098) 

 
    (68,656,244) 

   เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 

  
      272,063,377  

 
   1,289,582,655 
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บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564  

   หนว่ย : บาท 

   2564  2563  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 

                สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอ่ืนเพิ่มขึน้   (100,000,000)                      -  

          อาคารและอปุรณเ์พิ่มขึน้   (160,929,354)  (136,579,082)  

 
         เงินสดรบัจากการจ าหน่ายอุปกรณ ์

  
     2,241,035 

 
     719,370 

 

 
         สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเพิ่มขึน้ 

  
          (15,715,343) 

 
(15,791,997) 

 

 
         เงินสดรบัจากเงินปันผล 

  
        250,479  

 
               189,673 

 เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ 

  
       (274,153,183) 

 
      (151,462,036) 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

      

 
         จ่ายเงินปันผล 

  
      (139,200,000) 

 
(252,800,000) 

 เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน 

  
      (139,200,000) 

 
(252,800,000) 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ 

  
        (141,289,806)  

 
        885,320,619 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 

  
         934,910,044  

 
49,589,425 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  
          793,620,238  

 
934,910,044 

 ขอ้มลูเพิ่มเตมิประกอบกระแสเงินสด 

      

 
รายการท่ีมิใช่เงินสด ประกอบดว้ย 

      
  

ผลก าไร(ขาดทนุ)ท่ียงัไม่เกิดขึน้จรงิจากหลกัทรพัย์ 
ในความตอ้งการของตลาด               3,387,938  (690,953)  

  
อาคารและอปุกรณเ์พิ่มขึน้จากเจา้หนีค้่าสินทรพัย ์

  
          28,871,998 

 
34,944,094 

 

  
อปุกรณเ์พิ่มขึน้จากการโอนสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 

  
           2,300,000 

 
                     - 

 

  
อปุกรณเ์พิ่มขึน้จากเงินประกนัผลงาน 

  
           1,071,446 

 
             1,838,242 

 

  
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเพิ่มขึน้จากเจา้หนีค้่าสินทรพัย ์

  
                  - 

 
3,161,813 

 

 

ผลกระทบจากการปรบัปรุงประมาณการผลประโยชนข์องพนกังาน 

  
                    

   สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีลดลง   (525,073)                      -  

  ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานเพิ่มขึน้   2,625,364                          -  

  ก าไรสะสมลดลง   (2,100,291)                          -  

 

 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วันที่  31 ธันวาคม 2564 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 

1.1 สถานะของบรษัิท เป็นนิติบคุคลจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยและจดทะเบยีน 

 ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

1.2 สถานท่ีตัง้บรษัิท เลขที่ 432 ถนนงามวงศว์าน ต าบลบางเขน อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบรุ ี

 สาขา เลขที่ 530 ถนนรตันาธิเบศร ์ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบรุี 

1.3  ลกัษณะธุรกิจ โรงพยาบาล 
 
2. เกณฑใ์นการจัดท างบการเงนิ 

2.1 งบการเงินนีไ้ดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพ
บญัชี ภายใตพ้ระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และพระราชบญัญัติการบญัชี พ.ศ. 2543 และตาม
ประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

2.2 งบการเงินนีไ้ดจ้ดัท าขึน้ โดยใชเ้กณฑร์าคาทนุเดิม เวน้แตจ่ะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื่นในนโยบายการบญัชี 

2.3 มาตรฐานการบญัชีใหมท่ี่เริม่มีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจบุนั 
   ในระหวา่งปี บรษัิทไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรบัปรุงจ านวนหลายฉบบั ซึ่งมีผลบงัคบัใชส้  าหรบังบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชีที่ เริ่มในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วไดร้บั การปรบัปรุงหรอืจดัให้
มีขึน้เพื่อใหม้ีเนือ้หาเทา่เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการอธิบาย
ใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบตัิทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

   การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วมาถือปฏิบตัินีไ้ม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญั
ตอ่งบการเงินของบรษัิท  

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้  าหรบังบการเงินที่มีรอบระยะเวลาที่เริ่มในหรือหลงัวนัที่ 1 
มกราคม 2565  

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงหลายฉบบั ซึ่งจะมีผล
บงัคบัใชส้  าหรบังบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีที่เริม่ในหรอืหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุงหรือจัดใหม้ีขึน้ เพื่อใหม้ีเนือ้หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการใหแ้นว
ปฏิบตัิทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่น  ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักลา่วมาถือปฏิบตัิ 
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3. สรุปนโยบายการบัญชทีี่ส าคญั 

3.1  การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
  รายไดจ้ากการรกัษาพยาบาล 
   รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล สว่นใหญ่ประกอบดว้ยรายไดค้า่รกัษาพยาบาล  
        คา่หอ้งพกั คา่ยา โดยจะบนัทกึเป็นรายไดเ้มื่อไดใ้หบ้รกิารหรอืจ าหนา่ยแลว้ 
  รายไดค้า่บรกิารรบัรูเ้มื่อไดใ้หบ้รกิารแลว้  
  รายไดค้า่เชา่รบัรูต้ามระยะเวลาเช่าตลอดอายขุองสญัญาเชา่ 
  เงินปันผลรบัถือเป็นรายได ้เมื่อมสีทิธิในการรบัเงินปันผล 
  รายไดอ้ื่นและคา่ใชจ้า่ยรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 
 
3.2 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ไดแ้ก่ เงินสดในมือและเงินฝากสถาบนัการเงิน ซึง่ถึงก าหนดใน
ระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือนนบัจากวนัที่ไดม้า และไมม่ีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้
 

3.3 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 วัดมูลค่า 

- สินทรพัยท์างการเงินหมุนเวียนอื่นประเภทเงินลงทุนในกองทุนเปิด วัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
 ก าไรหรอืขาดทนุ 

- สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นประเภทตราสารทุน-เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของ
 ตลาด วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ 

- สินทรพัยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่นประเภทตราสารทุน-เงินลงทุนในหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของ
 ตลาด วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 

- สนิทรพัยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอื่นประเภทสลากออมทรพัย ์วดัมลูคา่ดว้ยวิธีราคาทนุตดัจ าหนา่ย 
 การด้อยค่า 

- บริษัทใชว้ิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายุส  าหรบัลกูหนี ้
 การคา้ 

 
3.4 สินค้าคงเหลือ  

สนิคา้คงเหลอื แสดงในราคาทนุหรือมลูค่าสทุธิที่จะไดร้บัแลว้แต่มลูค่าใดจะต ่ากว่า ราคาทนุค านวณ
โดยวิธีถวัเฉลีย่เคลือ่นท่ี 
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3.5 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์แสดงในราคาทุน ค่าเสื่อมราคาค านวณโดยวิธีเสน้ตรง  ตามอายุการให้
ประโยชน ์ซึง่ประมาณไวด้งันี ้

รายการ อายกุารใหป้ระโยชน ์(ปี) 
ที่ดิน ไมค่ิดคา่เสือ่มราคา 
อาคารชั่วคราว 3 
อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 10-50 
เครือ่งมือและอปุกรณก์ารแพทย ์ 5-10 
อื่น ๆ 5-15 

 
3.6 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอรร์อตดับญัชี แสดงในราคาทนุสทุธิจากรายการตดัจ าหนา่ยสะสม คา่ตดัจ าหนา่ย
ค านวณโดยวิธีเสน้ตรงภายในระยะเวลา 5 ปี 

 
3.7 สินทรัพย/์หนีส้ินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญช ี

 สนิทรพัย/์หนีส้นิภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะค านวณขึน้จากผลแตกตา่งชั่วคราว ณ วนัที่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน ระหวา่งฐานภาษีของสนิทรพัยห์รอืหนีส้นิ กบัราคาตามบญัชีของสินทรพัยห์รือหนีส้ินนัน้ ซึ่งจะ
รบัรูเ้ป็นรายไดภ้าษีหรอืตดับญัชีเป็นคา่ใชจ้่ายภาษี เมื่อรายไดส้ามารถรบัรูเ้ป็นรายไดห้รือค่าใชจ้่ายที่บนัทึก
ไวเ้กิดขึน้จรงิ และถือหกัเป็นคา่ใชจ้่ายไดแ้ลว้ในการค านวณภาษีเงินไดต้ามประมวลรษัฎากร 

 
 บริษัทรบัรูผ้ลแตกต่างชั่วคราว ที่ตอ้งหกัภาษีเป็นสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี หรือบวกภาษี
เป็นหนีส้นิภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี หากมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่นอนว่า บริษัทจะมีก าไรทางภาษีจาก
การด าเนินงานในอนาคตเพียงพอ ที่จะน าสนิทรพัย/์หนีส้นิภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีนัน้มาใชป้ระโยชนไ์ด้ 

 
 บรษัิทจะทบทวนมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัย/์หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน และจะปรบัมูลค่าตามบญัชีดงักลา่ว เมื่อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่า บริษัทจะไม่มี
ก าไรทางภาษีเพียงพอ ต่อการน าสินทรพัย/์หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีทัง้หมด หรือบางส่วนมาใช้
ประโยชน ์
 

3.8 ค่าใช้จ่ายรอตดับัญช ี
 

คา่ใชจ้่ายรอตดับญัชี แสดงในราคาทนุสทุธิจากรายการตดัจ าหนา่ยสะสม คา่ตดัจ าหนา่ยค านวณโดย
วิธีเสน้ตรงภายในระยะเวลา 3-5 ปี 
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3.9 ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

 ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ค านวณจากก าไรหรือขาดทุนส าหรบัปี ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจุบนั และ
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดร้บัรูใ้นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เวน้แต่ในส่วนที่เก่ียวกับ
รายการท่ีบนัทกึในสว่นของผูถื้อหุน้ รบัรูโ้ดยตรงในสว่นของผูถื้อหุน้ 

3.10 ก าไรต่อหุน้ 

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน ค านวณโดยการน าก าไรส าหรบัปี หารดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั ที่
ถือโดยบคุคลภายนอกในระหวา่งปี 

 

3.11 ผลประโยชนข์องพนักงาน 
  ผลประโยชนร์ะยะสัน้ 
  

 บรษัิทรบัรูเ้งินเดือน คา่จา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นคา่ใชจ้่ายเมื่อเกิดรายการ 
ผลประโยชนร์ะยะยาว 
โครงการสมทบเงิน 
 บรษัิทจดัใหม้ีกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ซึง่เป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบที่ไดก้ าหนดการจ่ายสมทบไว้
แลว้ สินทรพัยข์องกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ไดแ้ยกออกจากสินทรพัยข์องบริษัท และไดร้บัการบริหารโดยผูจ้ดัการ
กองทนุภายนอก กองทนุส ารองเลีย้งชีพดงักลา่ว ไดร้บัเงินสะสมเขา้กองทนุจากพนกังานและเงินสมทบจากบริษัท 
เงินจ่ายสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ บนัทกึเป็นคา่ใชจ้่ายในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
ที่เกิดรายการนัน้  
โครงการผลประโยชน ์

 ส ารองผลประโยชนพ์นกังานเมื่อเกษียณอายุ บนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานตลอดอายุการ
ท างานของพนกังาน โดยการประมาณจ านวนเงินผลประโยชนใ์นอนาคตที่พนกังานจะไดร้บัจากการท างาน
ใหก้บับรษัิทในงวดปัจจุบนัและงวดอนาคตตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั  โดยผลประโยชนด์งักลา่วไดถ้กู
คิดลดเป็นมลูค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลเป็นอตัราอา้งอิงเริ่มตน้ การ
ประมาณการหนีส้นิดงักลา่วค านวณโดยผูเ้ช่ียวชาญโดยใชว้ิธีคิดลดแตล่ะหนว่ยที่ประมาณการไว้ (Projected 
Unit Credit Method) 

 

3.12 การใช้ดุลยพนิิจ และประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 

  ในการจัดท างบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่ร ับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจ านวนเงินที่เก่ียวกับรายได ้ค่าใช้จ่า ย 
สินทรพัยแ์ละหนีส้ิน รวมทัง้การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีอาจจะเกิดขึน้ ผลที่เกิดขึน้จริงอาจ
แตกตา่งไปจากจ านวนที่ประมาณไว ้
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  ประมาณการและขอ้สมมติฐานจะไดร้บัการทบทวนอย่างสม ่าเสมอ โดยอาศยัประสบการณ ์ ในอดีตและ
ปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณใ์นอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ซึ่งฝ่ายบริหารมีความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผล
ภายใตส้ถานการณน์ัน้ บรษัิทไดต้ัง้ประมาณการและขอ้สมมติฐานต่อเหตกุารณใ์นอนาคต   เป็นผลใหป้ระมาณ
การทางบญัชีอาจจะไม่ตรงกบัผลที่เกิดขึน้จริง ประมาณการและ ขอ้สมมติฐานทางบญัชีที่ส  าคญั ไดแ้ก่ ค่าเผ่ือ
ผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ์ค่าตดัจ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่มี
ตวัตน ค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ้่ายรอตดับญัชี และส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน การประมาณการใน
เรือ่งตา่ง ๆ ไดเ้ปิดเผยในแตล่ะสว่นที่เก่ียวขอ้งของหมายเหตปุระกอบงบการเงินนี ้

 
4.  เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด   

 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2564 2563 

เงินสด 2,353,103 1,989,370 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 791,267,135 932,920,674 
 รวม 793,620,238 934,910,044 

 

5.  ลูกหนี้การค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอืน่  

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2564 2563 
ลกูหนีก้ารคา้แยกตามอายหุนีค้า้งช าระดงันี ้   

ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 149,651,300 159,789,102 
เกินก าหนดช าระไมเ่กิน 3 เดือน 17,253,629 7,867,182 
มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 6,537,343 3,154,866 
มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 3,332,952 4,562,245 
มากกวา่ 12 เดือนขึน้ไป 9,857,127 3,647,881 

 รวม 186,632,351 179,021,276 
คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติที่คาดวา่จะเกิดขึน้ (12,173,806) (7,688,548) 
ลกูหนีก้ารคา้-สทุธิ 
ลกูหนีห้มนุเวยีนอื่น 

174,458,545 
6,973,000 

171,332,728 
10,000 

รวมลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 181,431,545 171,342,728 
   บรษัิทใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาคา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ 
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6. สินค้าคงเหลือ  
 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2564 2563 
ยาและเวชภณัฑ ์ 47,343,823 44,328,225 
วสัดทุั่วไป 10,866,677 12,213,723 
 รวม 58,210,500 56,541,948 

 
 
7. สินทรัพยท์างการเงนิหมุนเวียนอืน่ 

 
 7.1 เงนิลงทุนในกองทุนเปิด 
   

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2564 2563 

เงินลงทนุในกองทนุเปิด 47,141 47,141 
รายการปรบัปรุงจากการวดัมลูคา่ (8,251) (9,830) 
เงินลงทนุในกองทนุเปิด-มลูคา่ยตุิธรรม 38,890 37,311 

 
 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2564 2563 

ก าไร(ขาดทนุ)ทีย่งัไมเ่กิดขึน้จรงิของเงินลงทนุในกองทนุเปิด 1,579 (3,079) 

ขาดทนุท่ีเกิดขึน้จรงิจากเงินลงทนุในกองทนุเปิด - (9,418) 

ผลก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในกองทนุเปิด 1,579 (12,497) 
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7.2 หลักทรัพยใ์นความต้องการของตลาด 

 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2564 2563 

ราคาทนุ 2,007,731 2,007,731 
รายการปรบัปรุงจากการวดัมลูคา่ (774,834) (967,629) 
มลูคา่ยตุิธรรม ณ วนัสิน้ปี 1,232,897 1,040,102 

 
 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2564 2563 

ก าไร(ขาดทนุ)ทีย่งัไมเ่กิดขึน้จรงิของหลกัทรพัยใ์นความ
ตอ้งการของตลาด 192,795 (13,879) 

 
8. สินทรัพยท์างการเงนิไม่หมุนเวียนอืน่ 
 
 8.1 หลักทรัพยใ์นความต้องการของตลาด 

 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2564 2563 
ราคาทนุ 222,296 222,296 

    รายการปรบัปรุงจากการวดัมลูคา่ 11,155,150 7,767,212 
มลูคา่ยตุิธรรม  ณ วนัสิน้ปี 11,377,446 7,989,508 
   

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2564 2563 

ผลก าไร(ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรพัยใ์น
ความตอ้งการของตลาด 3,387,938 (690,953) 

 

 8.2 เงนิลงทุนอืน่ 

 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2564 2563 
สลากออมทรพัย ์(ครบก าหนด 8 มกราคม 2566) 100,000,000 - 
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9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์  
 

 จ านวนเงิน (บาท) 
รายการ ที่ดิน อาคารและ เครื่องมือและ ยานพาหนะ เครือ่งตกแตง่ เครือ่งใช ้ อปุกรณ ์ อปุกรณแ์ละ สินทรพัย ์ รวม 

  สิ่งปลกูสรา้ง อปุกรณก์ารแพทย ์  และตดิตัง้ ส านกังาน คอมพิวเตอร ์ เครื่องมือเครื่องใช ้ ระหวา่งก่อสรา้ง  
ราคาทนุ           

1 มกราคม 2563 575,208,866 1,081,135,706 694,519,787 29,343,061 81,231,292 66,788,192 115,503,091 30,883,881 32,092,596 2,706,706,472 
ซือ้เพ่ิมปี 2563 - 34,987,541 56,444,137 3,972,290 3,663,172 23,451,105 37,218,803 4,195,799 9,428,571 173,361,418 
จ าหน่าย/เลิกใช ้ - (3,736,519) (38,592,615) (3,186,720) (1,129,659) (2,944,066) (22,324,041) (1,149,896) - (73,063,516) 
โอนเขา้ (ออก) - 65,000 - - - 3,437,899 - - (3,502,899) - 
31 ธันวาคม 2563 575,208,866 1,112,451,728 712,371,309 30,128,631 83,764,805 90,733,130 130,397,853 33,929,784 38,018,268 2,807,004,374 
ซือ้เพ่ิมปี 2564 - 17,809,965 95,599,803 515,990 130,797 10,414,872 9,489,471 4,344,924 54,866,976 193,172,798 
จ าหน่าย/เลิกใช ้ - (25,333,993) (70,139,213) (1,785,089) (1,374,381) (4,744,555)     (7,146,947) (3,134,505) - (113,658,683) 
โอนเขา้ (ออก) - 4,574,426 - - - 1,719,943 3,134,201 - (9,428,570) - 
31 ธันวาคม 2564 575,208,866 1,109,502,126 737,831,899 28,859,532 82,521,221 98,123,390 135,874,578 35,140,203 83,456,674 2,886,518,489 
คา่เสื่อมราคาสะสม           
1 มกราคม 2563 - 774,436,954 442,842,895 14,465,722 73,258,805 55,234,841 86,132,477 22,879,149 - 1,469,250,843 
คา่เสื่อมราคาส าหรบัปี - 56,906,455 54,882,396 1,801,298 3,067,925 4,031,888 12,990,010 1,819,238 - 135,499,210 
จ าหน่าย/เลิกใช ้ - (3,676,455) (37,374,762) (3,186,716) (1,127,620) (2,933,285) (22,168,001) (1,124,217) - (71,591,056) 
31 ธันวาคม 2563 - 827,666,954 460,350,529 13,080,304 75,199,110 56,333,444 76,954,486 23,574,170 - 1,533,158,997 
คา่เสื่อมราคาส าหรบัปี - 63,357,993 61,055,781 1,961,592 3,230,907 8,645,253 16,458,218 2,592,547 - 157,302,291 
จ าหน่าย/เลิกใช ้ - (25,118,526) (65,507,784) (1,766,084) (1,373,725) (4,689,246) (7,074,236) (2,990,443) - (108,520,044) 
31 ธันวาคม 2564 - 865,906,421 455,898,526 13,275,812 77,056,292 60,289,451 86,338,468  23,176,274 - 1,581,941,244 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี           
31 ธันวาคม 2563 575,208,866 284,784,774 252,020,780 17,048,327 8,565,695 34,399,686 53,443,367 10,355,614 38,018,268 1,273,845,377 
31 ธันวาคม 2564 575,208,866 243,595,705 281,933,373 15,583,720 5,464,929 37,833,939 49,536,110 11,963,929 83,456,674 1,304,577,245 

 ในปี 2564 และปี 2563 ท่ีดนิบางส่วนมลูค่าตามบญัชี 7.87 ลา้นบาท ไดน้ าไปจดจ านองเพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูยื้มจากธนาคารพาณิชยแ์หง่หนึ่ง 
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10. สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน  
 

 จ านวนเงิน (บาท) 
รายการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รอตดับญัชี 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ระหวา่งติดตัง้ 
รวม 

ราคาทุน    
1 มกราคม 2563 98,746,521 634,110 99,380,631 
ซือ้เพิ่มปี 2563 
โอน/รบัโอน 

3,287,003 
634,110 

15,666,807 
(634,110) 

18,953,810 
- 

31 ธนัวาคม 2563 102,667,634 15,666,807 118,334,441 
ซือ้เพิ่มปี 2564 10,878,943 4,836,400 15,715,343 
โอน/รบัโอน 15,666,807 (15,666,807) - 
31 ธนัวาคม 2564 129,213,384 4,836,400 134,049,784 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม    
1 มกราคม 2563 91,123,236 - 91,123,236 
คา่ตดัจ าหนา่ยส าหรบัปี 2563 4,035,374 - 4,035,374 
31 ธนัวาคม 2563 95,158,610 - 95,158,610 
คา่ตดัจ าหนา่ยส าหรบัปี 2564 6,215,018 - 6,215,018 
31 ธนัวาคม 2564 101,373,628 - 101,373,628 
มูลค่าสุทธิตามบัญช ี    
31 ธนัวาคม 2563 7,509,024 15,666,807 23,175,831 
31 ธนัวาคม 2564 27,839,756 4,836,400 32,676,156 

 
11. สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน่  
 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2564 2563 

คา่ใชจ้า่ยรอตดับญัชี 5,384,625 2,583,093 

บวก เพิ่มขึน้ 1,084,189 5,856,376 

หกั คา่ตดัจ าหนา่ยส าหรบัปี  (3,019,053) (3,054,844) 

มลูคา่สทุธิตามบญัชี 3,449,761 5,384,625 

เงินมดัจ าคา่สนิทรพัย ์ 1,606,033 1,167,792 

อื่น ๆ 119,240 187,608 

 รวม 5,175,034 6,740,025 
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12. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น  
 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2564 2563 
เจา้หนีก้ารคา้ 62,321,596 63,263,706 
คา่ใชจ้า่ยคา้งจ่าย 18,656,478 20,404,615 
คา่ธรรมเนียมแพทยค์า้งจา่ย 72,880,435 65,021,216 
อื่น ๆ 25,332,203 24,911,488 

รวม 179,190,712 173,601,025 
 
13. ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 

  จ านวนเงินส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน ซึง่เป็นเงินชดเชยพนกังานเมื่อออกจากงาน            ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันี ้

    

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2564 2563 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชนต์น้ปี 61,164,219 54,317,642 
บวก ตน้ทนุบรกิารในปัจจบุนั          8,688,364      9,087,209 

 ตน้ทนุดอกเบีย้ 1,400,661 1,210,491 
 ผลตา่งจากการประมาณการหนีส้นิ 2,625,364 - 

หกั  ผลประโยชนจ์่ายระหวา่งปี (8,058,815) (3,451,123) 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชนป์ลายปี 65,819,793 61,164,219 

 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งันี ้

14. ทุนส ารองตามกฎหมาย 
 

 บริษัทจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายครบรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ การจัดสรรทุนส ารองดงักล่าวเพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั ทนุส ารองนีจ้ะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไมไ่ด  ้

 
 

รายการ 2564 2563 

อตัราคิดลด 1.45 % ตอ่ปี 
3.5 - 5.0 % ตอ่ปี 
    7 - 24 % ตอ่ปี 

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

อตัราการขึน้เงินเดือนในอนาคต 
อตัราการเปลีย่นแปลงในจ านวนพนกังาน  
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15. เงนิปันผลจ่ายและค่าตอบแทนกรรมการ 
 

 เมื่อวนัท่ี 4 มีนาคม 2564 ที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ที่ 2/2564 ไดม้ีมติเสนอใหจ้่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ 
จ านวน 160 ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.87 บาท รวมเป็นเงิน 139.20 ลา้นบาท และที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 
2564 ไดม้ีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว รวมทัง้อนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนเงิน 2.31 ลา้นบาท และค่าเบีย้
ประชมุประจ าปีตามที่ก าหนด โดยมีการจ่ายเงินปันผลแลว้เมื่อวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564  
 เมื่อวนัท่ี 2 เมษายน 2563 ที่ประชมุคณะกรรมการของบรษัิท ครัง้ที่ 3/2563 ไดม้ีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ จ านวน 160 ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ละ 1.58 บาท รวมเป็นเงิน 252.80 ลา้นบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลแลว้ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 และเมื่อวนัท่ี 6 สงิหาคม 2563 ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ไดร้บัทราบการ
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลที่ไดจ้่ายไปแลว้แก่ผูถื้อหุน้และไดอ้นมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 จ านวนเงิน 4.21 ลา้น
บาท และคา่เบีย้ประชมุประจ าปีตามที่ก าหนด 

 
 
16. การจ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะค่าใช้จ่าย 
 
 

คา่ใชจ้า่ย 
จ านวนเงิน (บาท) 

2564 2563 
ตน้ทนุยาและเวชภณัฑใ์ชไ้ป 368,995,908 371,048,260 
คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 13,169,720  13,726,387 
คา่ใชจ้า่ยพนกังาน 459,229,625 469,465,064 
คา่ธรรมเนียมแพทย ์ 432,338,452 446,759,302 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 166,536,362 142,589,428 
หนีส้ญู                     31,502              850,883 
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17. ภาษีเงนิได ้
 

ทางดา้นภาษีอากรภาษีเงินไดน้ิติบคุคลของบรษัิท ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563ค านวณจากก าไร
ทางบญัชี ปรบัปรุงดว้ยรายไดแ้ละรายจ่ายอื่นบางรายการที่ไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินได ้หรือเป็นรายจ่ายที่ตอ้งหา้มในการ
ค านวณภาษีเงินได ้

บรษัิทค านวณภาษีเงินไดน้ิติบคุคลในปี 2564 และ 2563 อตัรารอ้ยละ 20 
คา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดท้ี่รบัรูใ้นงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ ประกอบดว้ย 

(หนว่ย : บาท) 
                        ส  าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 2563 
ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลส าหรบัปี 36,381,546 48,089,648 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกตา่งชั่วคราว   
และการกลบัรายการผลแตกตา่งชั่วคราว (1,264,219) (2,254,374) 

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ 35,117,327 45,835,274 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรพัย/์หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชีประกอบดว้ยผลแตกต่างชั่วคราว 

ดงัตอ่ไปนี ้
(หนว่ย : บาท) 

รายการ 2564 2563 
ผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ   
คา่เผ่ือการปรบัมลูคา่เงินลงทนุในกองทนุเปิด 8,251 9,830 
คา่เผ่ือการปรบัมลูคา่หลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาด 
       -สนิทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื่น 

 
774,834 

 
967,629 

คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติที่คาดวา่จะเกิดขึน้ 12,173,806 7,688,548 
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 63,194,429 61,164,219 

รวม 76,151,320 69,830,226 
ผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   

- รับรู้ในองคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผู้ถอืหุ้น   
คา่เผ่ือการปรบัมลูคา่หลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาด   

-สนิทรพัยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอื่น (11,155,150) (7,767,212) 
- รับรู้ในก าไรสะสม   

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 2,625,364 - 
รวม 67,621,534 62,063,014 

สินทรัพยภ์าษีเงนิได้รอการตดับัญชี   
ซ่ึงค านวณจากอตัราภาษีเงนิได้ 2 % 13,524,307 12,412,603 
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18. การเสนอขอ้มูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 
 

 บริษัทด าเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจ  คือ ธุรกิจการใหบ้ริการรกัษาพยาบาล และด าเนินธุรกิจในส่วนงานทาง
ภมูิศาสตรเ์ดียว คือ ในประเทศไทย   ดงันัน้จึงไมไ่ดแ้สดงขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามสว่นงานในงบการเงินนี ้

 
19. ภาระผูกพัน 

 
19.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บรษัิทมีภาระผกูพนัจากการออกหนงัสอืค า้ประกนัโดยธนาคารพาณิชย ์ดงันี ้
 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2564 2563 

หนงัสอืค า้ประกนัจากธนาคารพาณิชย ์ 4,276,800 4,276,800 

 

19.2 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาบรกิาร  
  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไดท้ าสญัญาบริการที่สามารถยกเลิกสญัญาได ้เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบอกกล่าวให้

คูส่ญัญาทราบลว่งหนา้ 30-60 วนั จ านวนเงิน 22.43 ลา้นบาท 
 

19.3 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทนุ  
  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีภาระผูกพันเก่ียวกับการปรบัปรุงระบบและโครงการก่อสรา้งเป็นจ านวนเงิน 

42.35 ลา้นบาท 
 
20. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
 
  บรษัิทและพนกังานไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ตามพระราชบญัญตัิกองทนุส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่ง

ประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมสว่นหนึง่และบรษัิทจ่ายสมทบสว่นหนึง่ บริษัทไดแ้ต่งตัง้บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ
ทิสโก ้จ ากดั เพื่อบรหิารกองทนุดงักลา่ว กองทนุจะจ่ายเงินใหพ้นกังานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบการท่ีก าหนด 

  เงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพในส่วนของบริษัทที่จ่ายส าหรบัพนักงาน และไดบ้ันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสรจ็ ส  าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีจ านวน 4.66 ลา้นบาท และ 4.49 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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21. การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

  บรษัิทมีขอ้มลูเก่ียวกบัเครือ่งมือทางการเงิน ดงันี ้
  21.1 นโยบายการบญัชี 
    นโยบายการบญัชีไดเ้ปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 3 
  21.2 ความเสีย่งจากการไมป่ฏิบตัิตามสญัญา 

  บริษัทอาจเกิดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบตัิตามสญัญา กรณีที่คู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดใน
สญัญา ซึง่ก่อใหเ้กิดความเสยีหายแก่บรษัิท 

  ความเสี่ยงเก่ียวกับการกระจุกตวัของสินเช่ือ ซึ่งเกิดขึน้จากลกูหนีก้ารคา้มีไม่มาก เนื่องจากบริษัทมี
ลกูหนีจ้  านวนมากรายและกระจายอยูท่ั่วไป 

  ส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบญัชีของสินทรพัยด์งักลา่วได้
หกัส ารองตา่ง ๆ เพื่อใหเ้ป็นราคายตุิธรรมโดยประมาณ โดยส ารองดงักลา่วถือเป็นมลูคา่สงูสดุของความเสีย่งที่
จะเกิดจากการไมป่ฏิบตัิตามสญัญา 

21.3 ความเสีย่งเก่ียวกบัอตัราดอกเบีย้ของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทางการเงิน 
  ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดผลเสียหายแก่บริ ษัทใน

งวดปัจจบุนัและงวดตอ่ ๆ ไป บรษัิทคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ได ้เนื่องจากบริษัทไดม้ี
การวางแผนและติดตามสถานการณอ์ยูต่ลอดเวลา 

21.4 มลูคา่ยตุิธรรมของเครือ่งมือทางการเงิน 
  บรษัิทใชว้ิธีการและขอ้สมมติฐานดงัตอ่ไปนี ้ในการประมาณมลูคา่ยตุิธรรมของเครือ่งมือทางการเงิน 
  - สนิทรพัยท์างการเงิน แสดงราคาตามบญัชี ซึง่เทา่กบัมลูคา่ยตุิธรรมโดยประมาณ 
  - หนีส้นิทางการเงิน แสดงราคาตามบญัชี ซึง่เทา่กบัมลูคา่ยตุิธรรมโดยประมาณ 

 
22. การบริหารจัดการทุน 
 

 วตัถปุระสงคข์องบรษัิทในการบรหิารจดัการทนุนัน้ บรษัิทจะตอ้งจดัใหม้ีโครงสรา้งทางการเงินที่เหมาะสม และการ
ด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สยีอื่น 
 

23. การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
 

 การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ท าใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อตุสาหกรรมสว่นใหญ่ ฝ่ายบรหิารของบริษัทไดต้ิดตามสถานการณด์งักลา่วอย่างต่อเนื่อง และประเมินผลกระทบทางการเงิน
เก่ียวกบัมลูคา่ของสนิทรพัย ์ประมาณการหนีส้นิและหนีส้นิท่ีอาจจะเกิดขึน้อยา่งสม ่าเสมอ 

 
24. การอนุมัติงบการเงนิ 
 

 งบการเงินนีไ้ดร้บัการอนมุตัิจากคณะกรรมการของบรษัิทแลว้ เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2565 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

  

  บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี / รายงานประจําปีฉบบันีแ้ล้ว   
ด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอรับรองวา่ ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน  ไมเ่ป็นเทจ็  ไมทํ่าให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด  
หรือไมข่าดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั  นอกจากนี ้บริษัทขอรับรองวา่ 
  (1) งบการเงินและข้อมูลทางงบการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ 
รายงานประจําปี ได้แสดงข้อมลูอยา่งถกูต้องครบถ้วน ในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน  
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว 
  (2)  บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี  เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ี
เป็นสาระสําคญัทัง้ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว  รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตาม
ระบบดงักลา่ว 
  (3) บริษัทได้จดัให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตาม
ระบบดงักล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ต่อ
ผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว  ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญั
ของระบบการควบคมุภายใน  รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทํารายงานทางการเงินของ
บริษัทและบริษัทยอ่ย 
  ในการนีเ้พ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทได้รับรองความ
ถกูต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ ดร.กมเลศน์ สนัติเวชชกลุ  เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย 
หากเอกสารใดไมมี่ลายมือช่ือของ ดร.กมเลศน์ สนัติเวชชกลุ  กํากบัไว้ ข้าพเจ้าจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูท่ีบริษัทได้รับ
รองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น  
 

ช่ือ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. ศ.ดร.อทุยั               ตนัละมยั ประธานกรรมการ 
 

2. ดร.กมเลศน์           สนัติเวชชกลุ กรรมการ  

3. ดร.ประวิตร             นิลสวุรรณากลุ กรรมการ 
 

4. นพ.สราวฒิุ      สนธิแก้ว กรรมการ 
 

5. นพ.ปิยะศิลป์         จนัทร์ภู่                     กรรมการ 
 

6. รศ.ม.ล.สาวิกา        อณุหะนนัท์              กรรมการ 
 

ช่ือ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 

ผู้ รับมอบอํานาจ ดร.กมเลศน์ สนัติเวชชกลุ กรรมการ  



บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จาํกัด (มหาชน)      แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 One Report ประจาํปี 2564 

 
  ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบับนีแ้ล้วและด้วยความ
ระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตอุนัควรสงสยัว่าข้อมลูดงักล่าว ไม่ถกูต้องครบถ้วน เป็นเท็จ 
ทําให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด หรือขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั 
  ในการนีเ้พ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีข้าพเจ้าได้สอบทาน
แล้ว และไมมี่เหตอุนัควรสงสยัวา่ ข้อมลูดงักลา่วไม่ถกูต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทําให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด หรือขาดข้อมลู
ท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ดร.กมเลศน์  สนัติเวชชกุล เป็นผู้ ลงลายมือช่ือกํากับ
เอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของดร.กมเลศน์  สนัติเวชชกลุ  กํากบัไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่า
ไมใ่ช่ข้อมลูท่ีข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดงักลา่วข้างต้น 
  

ช่ือ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 
 
1. ดร.ประวิตร            นิลสวุรรณากลุ 

 
กรรมการ 

 

 
2. ศ.ดร.อทุยั               ตนัละมยั 

 
กรรมการ 

  

 
3. รศ.ม.ล.สาวิกา         อณุหนนัท์              

 
กรรมการ 

 

   
ช่ือ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 

ผู้ รับมอบอํานาจดร.กมเลศน์  สนัติเวชชกลุ 

กรรมการ 
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เอกสารแนบ 1 
รายละเอ ียดเกี่ยวกับกรรมการ  ผู้บริหาร  ผู้มีอาํนาจควบคุม  

ผู้ท ี่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชี ผู้ท ี่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดแูลการทาํบัญชี และเลขานุการบริษัท  
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รายละเอ ียดเกี่ยวกบักรรมการ  ผู้บริหาร  ผู้มีอาํนาจควบคุม  
1. ชื่อ-สกุล  ศ.ดร. อทุยั ตนัละมยั 

อายุ   70 ปี 
ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท /  

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง /  
กรรมการตรวจสอบ  

วันเข้าดาํรงตาํแหน่ง :  6 สงิหาคม 2563  (ระยะเวลา 1 ปี  5 เดือน) 
คุณวุฒทิางการศึกษา  

 ปริญญาเอก Ph.D.   (MIS Major) University of  Illinois  at Urbana Champaign 

 ปริญญาโท MS B.A. (MIS major) University  of  Illinois  at Urbana Champaign 
ประกาศนียบตัรขัน้สงูทางการสอบบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต สาขาบญัชีต้นทนุ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรมหลักสูตร  

- อบรมหลกัสตูร DAP, DCP, FSD ของ IOD 
 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
 2556-2560 อาจารย์ประจํา ภาควิชาการบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

 2561-2563 ศาสตราจารย์ท่ีมีอายเุกิน 60 ปี บริบรูณ์ซึง่มีศกัยภาพในการวิจยัปฏิบตัิงานเป็นพนกังาน
มหาวิทยาลยั 

 2538-2563 ศาสตราจารย์ภาควชิาการบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ /ผู้บริหารในกจิการอ ื่น   
-  ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอื่น   
    2559 - ปัจจบุนั  : บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากดั (มหาชน) 
    ตําแหนง่            : กรรมการอสิระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล 

                 และกรรมการตรวจสอบ    
    ประเภทธรุกิจ     :  ให้คําปรึกษา พฒันา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ยงาน 

                  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท ฯ  :  ไม่มี     
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-  ตาํแหน่งในบริษัทอ ื่นท ี่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน       
    2559 – ปัจจบุนั  : บริษัท ไทยแชลแลค (1980) จํากดั 
    ตําแหน่ง            : กรรมการ  
    ประเภทธรุกิจ     :  ผลิตคร่ังเม็ด 
    สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท ฯ  :  ไม่มี     

ตาํแหน่งในกิจการอ ื่นท ี่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
-  ตําแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   ไม่มี 
-  ตําแหนง่ในบริษัทอ่ืนท่ีไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 

สัดส่วนการถือห ุ้นในบริษัท  
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน  ไม่มี  
- สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ  ไม่มี  

ข้อพพิาททางกฎหมาย    ไม่มี 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย    ไม่มีสว่นได้สว่นเสียในทกุวาระ 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร       ไม่มี   
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2. ชื่อ-สกุล   ดร.กมเลศน์  สนัติเวชชกลุ 
อายุ    71 ปี 
ตาํแหน่ง    กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  /   กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสีย่ง   
ตาํแหน่งในบริษัท   ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO)/ รองผู้ อํานวยการโรงพยาบาลสายงานบริหาร และ 

  เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทตามท่ีกําหนดในหนงัสือรับรองบริษัท 
วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  29 กนัยายน 2536   ( ระยะเวลา   28  ปี ) 
คุณวุฒทิางการศึกษา  ปริญญาเอก-สาขาบริหารธรุกิจ Oklahoma State University  
    ประเทศสหรัฐอเมริกา  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
    -  Director Certification Program(DCP) กบัสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 
 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
2562-ปัจบุนั     : ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) / รองผู้ อํานวยการโรงพยาบาลสายงานบริหาร  

            บริษัทโรงพยาบาลนนทเวช จํากดั(มหาชน) 
2558-2564     : ท่ีปรึกษาศนูย์คอมพิวเตอร์    คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
                          จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2555-2558      : ผู้ อํานวยการศนูย์คอมพิวเตอร์  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  

                                    จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2551- 2555    : รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการธนาคารและการเงิน   คณะพาณิชยศาสตร์และ 
            การบญัชี  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2547- 2551    : รองอธิการบดี และ CIO  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2531– 2550   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ภาควิชาการธนาคารและการเงิน   คณะพาณิชยศาสตร์ 
           และการบญัชี   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2538 – 2547  : ผู้ อํานวยการสถาบนัวิทยบริการ  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2529 - 2547   : ผู้ อํานวยการศนูย์คอมพิวเตอร์  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี   
                        จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ /ผู้บริหารในกจิการอ ื่น   
-  ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอื่น   

2537-ปัจจบุนั  : บริษัท ซีเฟรซอินดสัตรี จํากดั(มหาชน)  
ตําแหนง่          : กรรมการอสิระ /  ประธานกรรมการตรวจสอบ  /   
                         ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท ฯ  :  ไมมี่     
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2559-ปัจจบุนั  : บริษัท เอม็ เอฟ อี ซี จํากดั(มหาชน)  
ตําแหนง่          : กรรมการอสิระ  / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง / 
            กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท ฯ  :  ไมมี่     
 

-  ตาํแหน่งในบริษัทอ ื่นท ี่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน       
2547-ปัจจบุนั : บริษัท ซี แอนด์ ซี อนิเตอร์เนชัน่แนล  เวนเจอร์ จํากดั 
ตําแหนง่         : กรรมการ  
2549-ปัจจบุนั : บริษัท ผลติภณัฑ์นวตักรรมจามจรีุ  จํากดั 
ตําแหนง่         : กรรมการ    
 

ตาํแหน่งในกิจการอ ื่นท ี่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
-  ตําแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   ไม่มี 
-  ตําแหนง่ในบริษัทอ่ืนท่ีไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 

สัดส่วนการถือห ุ้นในบริษัท  
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน  275,000  หุ้น  
- สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ  0.17  

ข้อพพิาททางกฎหมาย    ไม่มี 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย    ไม่มีสว่นได้สว่นเสียในทกุวาระ 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร       - ไม่มี -  
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3. ชื่อ-สกุล   นางพร้อมพรรณ  ศิริพฒัน์ 
อายุ     94 ปี 
ตาํแหน่ง    กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

 ตาํแหน่งในบริษัท   เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทตามท่ีกําหนดในหนงัสือรับรองบริษัท 
วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ   29 กนัยายน 2536 ( ระยะเวลา   28  ปี ) 
     ลาออกจากกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2565 
 
คุณวุฒทิางการศึกษา   - กศบ.วทิยาลยัการศกึษาประสานมิตร 

- ประกาศนียบตัรทางการบญัชี จาก   
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และการเมือง  
 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
    -  Director Certification Program(DCP) กบัสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2549 – ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากดั (มหาชน) 
2520 – ปัจจบุนั : เจ้าของโรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ /ผู้บริหารในกจิการอ ื่น  
-  ตําแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   ไม่มี 
-  ตําแหนง่ในบริษัทอ่ืนท่ีไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 

ตาํแหน่งในกิจการอ ื่นท ี่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
-  ตําแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   ไม่มี 
-  ตําแหนง่ในบริษัทอ่ืนท่ีไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 

สัดส่วนการถือห ุ้นในบริษัท 
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน  90,000 หุ้น  
- สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ  0.06  

ข้อพพิาททางกฎหมาย    ไม่มี 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย    ไม่มีสว่นได้สว่นเสียในทกุวาระ 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      :   ไม่มี  
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4. ชื่อ-สกุล    นายแพทย์สราวฒิุ สนธิแก้ว 
อายุ     70 ปี 
ตาํแหน่ง    กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร /  กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสีย่ง 
ตาํแหน่งในบริษัท   ผู้ อํานวยการโรงพยาบาล และเป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนั 

   บริษัทตามท่ีกําหนดในหนงัสือรับรองบริษัท 
วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ   29 กนัยายน 2536 ( ระยะเวลา   28  ปี ) 
คุณวุฒทิางการศึกษา   แพทยศาสตร์บณัฑิต คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาล 
     รามาธิบดี 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
 -  Director Certification Program(DCP) กบัสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 
 -  Anti-Corruption : The Practical Guide 31/2016  กบัสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 
 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
2560 - ปัจจบุนั  : ผู้ อํานวยการโรงพยาบาลนนทเวช  
2555 – ปัจจบุนั  : กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุในคณะกรรมการบริหาร ทรัพยากรบคุคล  

             มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
2552 - 2555     :  ผู้ อํานวยการ สํานกัการแพทย์   กรุงเทพมหานคร 
2531 – ปัจจบุนั  :  กรรมการมลูนิธิเบญจมบพิตร 
 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ /ผู้บริหารในกจิการอ ื่น  
-  ตําแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน              ไม่มี 
-  ตําแหนง่ในบริษัทอ่ืนท่ีไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน              กรรมการ บริษัท พงษ์พนัธ์พฒันา จํากดั 
 

ตาํแหน่งในกิจการอ ื่นท ี่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
-  ตําแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   ไม่มี 
-  ตําแหนง่ในบริษัทอ่ืนท่ีไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 
 

สัดส่วนการถือห ุ้นในบริษัท 
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน  1,332,000    หุ้น  
- สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ  0.83  

 

ข้อพพิาททางกฎหมาย    ไม่มี 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย    ไม่มีสว่นได้สว่นเสียในทกุวาระ 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      - ไม่มี  - 
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5. ชื่อ-สกุล      ดร.ประวิตร นิลสวุรรณากลุ 
อายุ       79 ปี 
ตาํแหน่ง      กรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ตาํแหน่งในบริษัท    - ไมมี่ - 
วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  13 พฤษภาคม 2552  ( ระยะเวลา 12 ปี ) 
 

คุณวุฒทิางการศึกษา    
2508 :   ปริญญาตรี  บญัชี  (บช.บ.) จฬุาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั 
2512 :   ปริญญาโท  Master  of  Accounting Science (M.A.S.) University  of  Illinois   

               at  Urbana – Champaign, U.S.A. 
2517 :   ปริญญาเอก  บญัชี (Ph.D.) University  of Illinois  at  Urbana – Champaign, 
             U.S.A. 
2508 :   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (C.P.A.) 
2551 :   Chartered  Director สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
2561 :   ASEAN Professional  Accountant (ASEAN C.P.A.) 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
2543 :   Chairman  2000  Program  1/2000  สมาคมสง่เสริม สถาบนักรรมการบริษัทไทย 
2546 :   Directors  Accreditation  Program  :  DAP 6/2003 สมาคมสง่เสริมสถาบนั 
              กรรมการบริษัทไทย 
2547 :   Directors  Certification  Program :  DCP 42/2004 สมาคมสง่เสริมสถาบนั 
             กรรมการบริษัทไทย 
2548 :   Audit  Committee  Program :  ACP 6/2006  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
2551 :   Chartered Director Class (CDC) 3/2008 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
2551 :  Director Forum 2/2008 
2551 :  Audit Committee : Getting up to Speed 
2551 :  Current Some Seminaries 4/2008 
2552 :  Workshop 2/2009 Developing and Implementing  A code of Ethics 
2553 : Director Forum 3/2010 CSR Index กบัการพฒันา CG บริษัทไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
2555 : Role of the Nomination and Governance Committee (RNA) 3/2012 
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หลักสูตรการอบรมและพฒันาการศึกษาต่อเนื่อง ประจาํปี 2564 
 

ประเภทกิจกรรม หลักสูตร /รายละเอ ียดกจิกรรม 
อา่นบทความทาง
วิชาการ 

บทความเก่ียวกบัการบญัชี , ภาษีอากร , การบริหารธรุกิจ , Digital , 
กฏหมาย และ Crypt currency 

 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2548 – 2561     :  กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  
           ( ค.ต.ป.) สํานกันายกรัฐมนตรี   

2545 – 2561     :  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไทยพลาสตกิ 
                            และ เคมีภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 
2556 – ปัจจบุนั :  อนกุรรมการตรวจสอบสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
2546 – ปัจจบุนั : กรรมการ คณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบญัชีภาครัฐ  กรมบญัชีกลาง   

             กระทรวงการคลงั 
           2546 – ปัจจบุนั : ประธานอนกุรรมการ คณะอนกุรรมการพฒันาหลกัสตูรผู้ตรวจสอบ 
                             ภายในภาครัฐ  กระทรวงการคลงั 
              2543 – ปัจจบุนั : กรรมการพฒันาระบบงานตรวจสอบภายใน ภาครัฐ กระทรวงการคลงั 

2540 – ปัจจบุนั : กรรมการบริหารกองทนุสถาบนั พระปกเกล้า 
2537 – ปัจจบุนั : กรรมการการเงนิและทรัพย์สนิ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 

    มหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง  มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณ์ราชวิทยาลยั 

  
ประสบการณ์อ ื่นๆ  : 

        - คณบดี  คณะบริหารธรุกิจ   สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 
        - ผู้ อํานวยการ  ศนูย์บริการวิชาการ  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 
          - รองคณบดี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบญัชี  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

  - หวัหน้าภาควชิาการบญัชี  คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบญัชี  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
          - ประธานหลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิต ทางการบญัชี  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
        - กรรมการ การปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย  
          - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ธนาคารกรุงไทย  จํากดั (มหาชน) 

  - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  บริษัท  อสมท. จํากดั(มหาชน) 
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          - กรรมการ และกรรมการการตรวจสอบ   การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
          - ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สนิทางปัญญา และการค้าระหวา่งประเทศกลาง      
     - กรรมการกองทนุ และกรรมการตรวจสอบกองทนุเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศกึษา กระทรวงการคลงั 
การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ /ผู้บริหารในกจิการอ ื่น   

-  ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอื่น   
   บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จํากดั (มหาชน)   
   ตําแหน่ง : กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ   
   สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท ฯ  :  ไม่มี     

-  ตาํแหน่งในบริษัทอ ื่นท ี่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน       
1. บริษัท นิลสวุรรณ จํากดั    ตําแหนง่ : ประธานกรรมการ 
2. บริษัท นิลสวุรรณปรึกษาบริหาร จํากดั    ตําแหนง่ : ประธานกรรมการ 

ตาํแหน่งในกิจการอ ื่นท ี่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
-  ตําแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   ไม่มี 
-  ตําแหนง่ในบริษัทอ่ืนท่ีไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 

สัดส่วนการถือห ุ้นในบริษัท  
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน  ไม่มี  
- สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ  ไม่มี  

ข้อพพิาททางกฎหมาย    ไม่มี 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย    ไม่มีสว่นได้สว่นเสียในทกุวาระ 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร       ไม่มี   
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6. ชื่อ-สกุล  นายแพทย์ปิยะศิลป์  จนัทร์ภู ่
อายุ   57 ปี 
ตาํแหน่ง                กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ตาํแหน่งในบริษัท  รองผู้ อํานวยการโรงพยาบาลสายงานแพทย์และบริการการแพทย์ / 

  เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทตามท่ีกําหนดในหนงัสือรับรองบริษัท 
  และได้รับมอบอํานาจให้ดําเนินการลงนามในใบอนญุาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล 
  แทนบริษัทฯ 

วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ   30 เมษายน 2562 ( ระยะเวลา 2 ปี 8 เดือน ) 
คุณวุฒทิางการศึกษา   
การศกึษา    - แพทยศาสตร์บณัฑิต คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
วฒิุบตัร       - วฒิุบตัรผู้ มีความรู้ความชํานาญสาขาศลัยศาสตร์ 

    -  ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
  -  Director Certification Program(DCP277/2019) กบัสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
 - ปี2562 ถงึ ปัจจบุนั    :    รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลสายงานแพทย์และบริการการแพทย์ 
              บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากดั (มหาชน) 

-  ปี2533 ถึง ปัจจบุนั   :     โรงพยาบาลนนทเวช  แพทย์สาขาศลัยกรรมทัว่ไป 
-  ปี2529 ถงึ ปี2533    :    โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ /ผู้บริหารในกจิการอ ื่น  
-  ตําแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน              ไม่มี 
-  ตําแหนง่ในบริษัทอ่ืนท่ีไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน              ไม่มี 

ตาํแหน่งในกิจการอ ื่นท ี่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
-  ตําแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   ไม่มี 
-  ตําแหนง่ในบริษัทอ่ืนท่ีไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 
 

สัดส่วนการถือห ุ้นในบริษัท 
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน   ไม่มี 
- สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ   ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย     ไม่มี 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย     ไม่มีสว่นได้สว่นเสียในทกุวาระ 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร       ไม่มี  
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7. ชื่อ-สกุล   รศ.ม.ล.สาวกิา อณุหนนัท์ 
อายุ     61 ปี 
ตาํแหน่ง    กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ   
ตาํแหน่งในบริษัท   - ไม่มี – 
วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  22 เมษายน  2564   ( ระยะเวลา 8 เดือน ) 
คุณวุฒทิางการศึกษา  
การศกึษา    -  ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บณัฑิต (ชีวเคมี)  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
                   - ปริญญาโท :  บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ      - 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ปี 2564-ปัจจบุนั : รองประธานหลกัสตูร MASTER OF SCIENCE IN BRANDING AND MARKETING 
ปี 2560-2564    : หวัหน้าภาควชิาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ปี 2558-2564    : ประธานหลกัสตูร MASTER OF SCIENCE IN BRANDING AND MARKETING 

ปี 2558-ปัจจบุนั : รองประธานหลกัสตูร MASTER OF SCIENCE IN IT IN BUSINESS 

ปี 2558-ปัจจบุนั : กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ คณะบริหารธุรกิจวิทยาลยัเทคโนโลยีจิตรลดา 

ปี 2558-ปัจจบุนั : กรรมการบริหารสํานกัพมิพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ปี 2545-2548    :  กรรมการสมาคม สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย 

    ปี 2549-2553    :  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

    ปี 2553-2557    :  หวัหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
    ปี 2538-2540    :  กรรมการสมาคม สมาคมจดัการธรุกิจแห่งประเทศไทย 
การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ /ผู้บริหารในกจิการอ ื่น  

-  ตําแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน              ไม่มี 
-  ตําแหนง่ในบริษัทอ่ืนท่ีไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน              ไม่มี 

ตาํแหน่งในกิจการอ ื่นท ี่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
-  ตําแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   ไม่มี 
-  ตําแหนง่ในบริษัทอ่ืนท่ีไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 

สัดส่วนการถือห ุ้นในบริษัท 
-  การถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน   ไม่มี  
-  สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ    ไม่มี  

ข้อพพิาททางกฎหมาย     ไม่มี 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย     ไม่มีสว่นได้สว่นเสียในทกุวาระ 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร       ไม่มี  
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ผู้ท ี่ได้ร ับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชี ผู้ท ี่ได้รับมอบหมายให้ร ับผดิชอบโดยตรง
ในการควบคุมดแูลการทาํบญัชี และเลขานุการบริษัท 

1. ชื่อ-สกุล  นางสาวสรีุย์  ศงักรพานิช 
อายุ   55 ปี 
ตาํแหน่ง   ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี การเงิน และนกัลงทนุสมัพนัธ์ (CFO) / เลขานกุารบริษัท  
วันเข้าดาํรงตาํแหน่ง    :  1 มกราคม 2551 
คุณวุฒทิางการศึกษา  

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ  มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 

การอบรมหลักสูตรและพฒันาความรู้ ด้านบัญชี 
-     หลกัสตูรประกาศนียบตัรพฒันาเลขานกุารบริษัท 

  -     หลกัสตูรนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
-     หลกัสตูรการบนัทกึรายงานการประชมุอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  -     หลกัสตูร  ประเด็นทจุริตท่ีต้องรู้เท่าทนั  ของสภาวิชาชีพบญัชี 
  -     หลกัสตูร  ทําความเข้าใจการวดัมลูค่ายตุิธรรม TFRS 13  ของสภาวิชาชีพบญัชี 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
2540 - 2564 : ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี การเงิน และนกัลงทนุสมัพนัธ์ (CFO)   
2547 – 2564  : เลขานกุารบริษัท และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
2533 - 2540 : ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ ฝ่ายตรวจสอบ บริษัท นิลสวุรรณ จํากดั  

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ /ผู้บริหารในกจิการอ ื่น  
-  ตําแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน                ไม่มี 
-  ตําแหนง่ในบริษัทอ่ืนท่ีไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน                ไม่มี 

ตาํแหน่งในกิจการอ ื่นท ี่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
-  ตําแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   ไม่มี 
-  ตําแหนง่ในบริษัทอ่ืนท่ีไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 

สัดส่วนการถือห ุ้นในบริษัท 
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน                ไม่มี  
- สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ                  ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย                  ไม่มี 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย                  ไม่มีสว่นได้สว่นเสียในทกุวาระ 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร       ไม่มี  
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2. ชื่อ-สกุล  นางกิ่งกมล  วงศ์ฟัก 
อายุ   49 ปี 
ตาํแหน่ง  ผู้จดัการแผนกบญัชี (ผู้ควบคมุดแูลการทําบญัชี)  
วันเข้าดาํรงตาํแหน่ง  :  1 มกราคม 2551 
คุณวุฒทิางการศึกษา  

- บริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาบญัชี  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ  สาขาบญัชี  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

            การอบรมหลักสูตรพฒันาความรู้ ด้านบัญชี  ดังนี ้
   - หลกัสตูรรู้ทนัธรุกิจด้วยการวิเคราะห์งบการเงิน 

 - หลกัสตูรพืน้ฐานต้นทนุท่ีนกับญัชีต้องรู้  
             - หลกัสตูรบริหารเงินสดและภาษีอยา่งไรในชว่งวิกฤต Covid-19 
   - หลกัสตูร CFO’s Orientation Course for New IPOs (ภาษาไทย) 
            การอบรมหลักสูตรด้านเลขานุการบริษัท  
   - หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP125/2022) 

 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ปัจจบุนั    : ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน / เลขานกุารบริษัท / นกัลงทนุสมัพนัธ์   
2545 – 2564 : ผู้จดัการแผนกบญัชี  บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากดั (มหาชน) 
2542 – 2544 : เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากดั (มหาชน) 
2537 - 2539 : ผู้ ช่วยผู้ตรวจสอบบญัชี บริษัท นิลสวุรรณ จํากดั  

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ /ผู้บริหารในกจิการอ ื่น  
-  ตําแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน                ไม่มี 
-  ตําแหนง่ในบริษัทอ่ืนท่ีไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน                ไม่มี 

ตาํแหน่งในกิจการอ ื่นท ี่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
-  ตําแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   ไม่มี 
-  ตําแหนง่ในบริษัทอ่ืนท่ีไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 

สัดส่วนการถือห ุ้นในบริษัท 
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน                ไม่มี  
- สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ                  ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย                  ไม่มี 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย                  ไม่มีสว่นได้สว่นเสียในทกุวาระ 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร       ไม่มี  
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เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
“ไม่มี” 
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เอกสารแนบ 3 
รายละเอ ียดผู้จ ัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ช่ือ   : นางเรณกุา บญุทองดี  

อาย ุ   : 46 ปี    

ดํารงตําแหนง่    : ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

วนั เดือน ปี ท่ีได้รับแตง่ตัง้  :  13 มกราคม 2563 

 

คุณวุฒกิารศึกษาและใบอนุญาต  

 ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

 

ประวัตกิารฝึกอบรม 

 การปฏิบตัิงานตรวจสอบสําหรับผู้ตรวจสอบมือใหม,่ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

 Leadership Skills for Auditors, สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

 ประกาศนียบตัรหลกัสตูร CPIAT รุ่น 43, สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

 Anti-Corruption the Practical  Guide (ACPG 40/2107), สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 Preliminary to Corporate Sustainability, ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 COSO ERM 2017, ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 Safety and Health Training, สมาคมสง่เสริมความปลอดภยัและอนามยัในการทํางาน 

 หลกัสตูรประเด็นทจุริตท่ีต้องรู้เทา่ทนั, สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

 

ประกาศนียบัตร  

Certified Professional Internal Audit of Thailand ปี 2560 
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ประสบการณ์การทาํงาน   

 พฤศจิกายน 2562 – ปัจจบุนั  ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

      บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากดั (มหาชน) 

 2562    ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

      บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดคิอล จํากดั (มหาชน) 

 2559 – 2562    ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน  

บริษัท เอม็ เอฟ อี ซี จํากดั )มหาชน(  

2556 - 2558    หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน  

บริษัท เอม็ เอฟ อี ซี จํากดั )มหาชน(  

 

สมาชิกสถาบันองค์กร / 

- สมาชิก สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 
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เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกี่ยวกับรายการประเมินรายการทรัพย์สนิ 
- ไม่มี     - 



 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 5  
นโยบายและแนวปฏบิตักิารก ากับดูแลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิ 
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สารบัญ 
นโยบายการก ากับดูแลกิจการ          3 

หลกัปฏิบตัิการก ากบัดแูลกิจการที่ดี          
หลกัปฏิบตัิที่ 1 ตระหนกัถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้  าองคก์ร    4 

                                     ที่สรา้งคณุคา่ใหกิ้จการอยา่งยั่งยืน        
หลกัปฏิบตัิที่ 2  ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยั่งยืน  22 
หลกัปฏิบตัิที่ 3  เสรมิสรา้งคณะกรรมการท่ีมีประสทิธิผล      23 
หลกัปฏิบตัิที่ 4  สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบคุลากร    24 
หลกัปฏิบตัิที่ 5  สง่เสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรบัผิดชอบ   25 
หลกัปฏิบตัิที่ 6  ดแูลใหม้ีระบบบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม   26 
หลกัปฏิบตัิที่ 7  รกัษาความนา่เช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลู    27 
หลกัปฏิบตัิที่ 8  สนบัสนนุการมีสว่นรว่มและการสือ่สารกบัผูถื้อหุน้     28 
นโยบายที่เก่ียวขอ้งกบัการดแูลกิจการ :        

 นโยบายบรหิารความเสีย่ง        30 

 นโยบายการบรหิารจดัการดา้นความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน   31 

 นโยบายความปลอดภยัสารสนเทศ       32 

 นโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่น        36 

 นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (Data Protection Policy)     37 
 
จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณธุรกิจ        40 
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นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงการความส าคญัของการก ากับดแูลกิจการที่ดี  ซึ่งเป็นปัจจัย

หลักที่จะท าให้บริษัทฯ ประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ เป็นพืน้ฐานที่ท  าให้บริษัทเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน มี
ประสทิธิภาพและเป็นที่ยอมรบักนัโดยทั่วไป รวมทัง้ความชดัเจน ความโปรง่ใส  ตลอดจนการด าเนินธุรกิจใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ
ตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีกบับรษัิท 

คณะกรรมการบรษัิท จึงไดพ้ิจารณาและทบทวนปรบัปรุงนโยบายตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ส  าหรบับรษัิทจด
ทะเบียนปี 2560 อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณท์างเศรษฐกิจและสงัคมซึง่เปลีย่นแปลงไป 

เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ เป็นไปตามนโยบายก ากบัดแูลกิจการที่ดีขา้งตน้  บริษัทฯ จึงไดก้ าหนดหลกัปฏิบตัิ
อนัประกอบดว้ยสาระส าคญั 8 หมวด ดงันี ้

 หลกัปฏิบตัิที่ 1    ตระหนกัถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้  าองคก์รที่สรา้งคณุค่าให้
กิจการอยา่งยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the board)  
หลกัปฏิบตัิที่ 2     ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยั่งยืน 
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 
หลกัปฏิบตัิที่ 3    เสรมิสรา้งคณะกรรมการท่ีมีประสทิธิผล 
(Strengthen board Effectiveness) 
หลกัปฏิบตัิที่ 4   สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและบรหิารบคุลากร 
(Ensure Effective CEO and People Management) 
หลกัปฏิบตัิที่ 5   สง่เสรมินวตักรรมและประกอบธุรกิจอยา่งมีความรบัผิดชอบ 
(Nurture Innovation and Responsible Business) 
หลกัปฏิบตัิที่ 6   ดแูลใหม้ีระบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) 
หลกัปฏิบตัิที่ 7   รกัษาความนา่เช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลู 
(Ensure Disclosure and Financial Integrity) 
หลกัปฏิบตัิที่ 8   สนบัสนนุการมีสว่นรว่มและการสือ่สารกบัผูถื้อหุน้ 
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders) 
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หลักปฏิบัตกิารก ากับดูแลกิจการทีด่ ี
หลักปฏิบัตทิี ่1  ตระหนักถงึบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองคก์รที่สร้าง
คุณค่าให้กิจการอย่างย่ังยืน 

1.1.1 คณะกรรมการเขา้ใจบทบาทและตระหนกัถึงความรบัผิดชอบในฐานะผูน้  าที่ตอ้งก ากบัดแูลใหอ้งคก์รมีการ
บรหิารจดัการท่ีดี โดยครอบคลมุถึงการก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย การก าหนดกลยทุธ ์นโยบายการ
ด าเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรส าคญัเพื่อใหบ้รรลวุตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย  และการติดตาม 
ประเมินผล ดแูลรายงานผลการด าเนินงานของกิจการ 

1.1.2 คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการใหม้ีความสามารถในการแขง่ขนัมีผลประกอบการที่ดีโดยค านึงถึงผลกระทบ
ในระยะยาว  ประกอบธุรกิจอยา่งมีจรยิธรรม เคารพสทิธิและมีความรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้/ผูม้ีสว่นไดเ้สยี โดย
ค านึงถึงประโยชนต์่อสงัคมและการปรบัตวัภายใตส้ภาพแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลง เพื่อสรา้งคณุค่าใหกิ้จการ
เติบโตอยา่งยั่งยืน 

1.1.3 กรรมการ/ผูบ้รหิารระดบัสงูทกุคนจะตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั  และซื่อสตัยส์จุริตต่อ
องคก์ร ใหก้ารด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

1.1.4 คณะกรรมการเขา้ใจขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของตนเอง และก าหนดขอบเขต มอบหมาย
หนา้ที่และความรบัผิดชอบใหฝ่้ายบริหาร (ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร) ตลอดจนติดตามผลการปฏิบตัิหนา้ที่
ตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

1.1 แนวปฏิบัติ    
คณะกรรมการบริษัท 

วัตถุประสงค ์
คณะกรรมการบริษัทจดัท ากฎบัตรขึน้เพ่ือใหก้รรมการบริษัทและผูป้ฏิบัติงานทุกระดบัมีความเขา้ใจเก่ียวกับ

วตัถปุระสงคข์อบเขตการปฏิบตัิหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบตลอดจนแนวทางการด าเนินการและการปฏิบตัิงานของ

คณะกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) โดยสรุป ทัง้นีก้ฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทได้

จัดท าขึน้โดยมีเนื ้อหาสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและการด าเนินงานตามท่ี

พระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทเช่ือมั่นว่าการปฏิบัติงานโดยยึด

แนวทางตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือใหบ้ริษัทมีการพัฒนาเติบโตอย่างมั่นคงและยั่ งยืน และสรา้งความ

เช่ือมั่นแก่ผูม้ีสว่นไดเ้สียและผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย  

1. ค าจ ากัดความ 
“กฎบตัร” หมายถงึ กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากดั (มหาชน) 
“บริษัท” หมายถงึ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากดั (มหาชน) 
“คณะกรรมการ” หมายถงึ คณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากดั (มหาชน) 
“ประธานกรรมการ” หมายถงึ ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากดั (มหาชน) 
“กรรมการ” หมายถงึ กรรมการบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากดั (มหาชน)  
“พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย”์ หมายถงึ พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 
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2. องคป์ระกอบและวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท 

4.1 องคป์ระกอบการแต่งตัง้กรรมการบริษัท  สรุปรายละเอียดไดด้งันี ้
2.1.1. มีคณะกรรมการของบริษัทไม่นอ้ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทัง้หมด ตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 
2.1.2. ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ตง่ตัง้กรรมการ ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็น

ผูค้ดัเลือก และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมผ่านคณะกรรมการบริษัท ตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการที่ก  าหนดไวด้งันี ้

1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุน้ตอ่หนึ่งเสียง 
2) ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตามขอ้ 1) เลือกตัง้บุคคลเดียว  

หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใด
ไมไ่ด ้

3) บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็น
กรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีพงึจะมีหรือพงึจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคล
ซึง่ไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะ
พงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

2.1.3. ในการประชมุสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด   กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้มีสิทธิไดร้บัเลือกใหเ้ขา้เป็นกรรมการใหมไ่ด  ้

2.1.4. ท่ีประชมุผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ย 
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นับ
รวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

2.1.5. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย่ื้นใบลาออกตอ่บริษัท การลาออกมีผลนบัแตว่นัท่ีใบลา
ออกไปถงึบริษัท 
 

4.2 วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัทไดก้ าหนดจ านวนปีท่ี 

ด ารงต าแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ.
2535 โดยในการประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี กรรมการบริษัทตอ้งออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 
3 กรรมการบริษัทท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งนัน้ใหก้รรมการบริษัทท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อก
จากต าแหน่งอย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัเลือกตัง้กลบัเขา้มา
เป็นกรรมการใหมไ่ด ้
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3. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
3.1 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒิุท่ีมีความรูแ้ละประสบการณ ์ในหลาย ๆ ดา้น กรรมการ 
      ทกุท่านมีสว่นร่วมในการก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยทุธ ์เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท 

รว่มกบัฝ่ายบริหาร  ตลอดจนก ากบัดแูลใหฝ่้ายบริหารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไวอ้ย่างมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมลูค่าสงูสดุใหก้บักิจการและความมั่นคงสงูสดุใหก้บัผูถื้อหุน้  
คณะกรรมการมีการประชุมทกุไตรมาสเพ่ือพิจารณาการรายงานผลการด าเนินกิจการของฝ่ายบริหาร ตาม 
อ านาจหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของกรรมการบริษัท 

3.2 คณะกรรมการบรษัิทมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดแูลตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานของบรษัิท และผล
การปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารระดบัสงูใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไวอ้ยา่งเป็นอิสระ โดยขอ้บงัคบัของบรษัิท 
ก าหนดใหม้ีกรรมการไมน่อ้ยกวา่ 5 คน  ซึง่แตง่ตัง้และถอดถอนโดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ โดยประกอบไป 
ดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร และกรรมการอิสระ เพื่อท าหนา้ที่ถ่วงดลุในการ 
ออกเสยีงพจิารณาเรือ่งตา่ง ๆ ตลอดจนสอบทานการบรหิารงานของฝ่ายบรหิารเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 
ตอ่บรษัิท 

3.3 คณะกรรมการบรษัิทไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดยไดก้ าหนด 
ขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการด าเนินการของคณะกรรมการดงักลา่วไวอ้ยา่งชดัเจน 

 
4 ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการมีอ  านาจหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยพ์.ศ. 
2535 และขอ้ก าหนดตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณ 
ของบรษัิท ดงันี ้

               4.1 บรหิารกิจการของบรษัิทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  วตัถปุระสงค ์ และขอ้บงัคบัของบรษัิท ปฏิบตัิตามมติของที่ 
                     ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษัิท และรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้อยา่ง 
                     สม ่าเสมอโดย 

1) การปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ (Duty of Care) 
2) การปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ (Duty of Loyalty) 

3) การปฏิบัติตามกฎหมาย  วัตถุประสงค ์ ขอ้บังคับของบริษัท  มติคณะกรรมการบริษัท  
และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ (Duty of Obedience) 

4) การเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ตรวจสอบได ้และทนัเวลา 
(Duty of Disclosure) 

4.2 ก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และกลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจ นโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบรษัิท 
โดยมีการทบทวนและอนมุตัิเป็นประจ าทกุปี  ก ากบัดแูลใหฝ่้ายจดัการด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนดไว ้
อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

4.3 ติดตามการด าเนินกิจการของบรษัิทตลอดเวลา  และรบัรูถ้ึงการปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนดใน 

 สญัญาท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัท  เพ่ือใหก้ารด าเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
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4.4 จดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้  และปฏิบตัิตามขอ้พงึปฏิบตัิส  าหรบัการจดัประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทจด 
 ทะเบียนเพ่ือใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความโปรง่ใส  ชอบธรรม  และเป็นประโยชนต์อ่ผูถื้อหุน้ทกุ 
 ฝ่าย 
4.5 รบัผิดชอบตอ่รายงานขอ้มลูทางการเงินของบริษัท และขอ้มลูทั่วไป ตอ่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปอย่าง 
 ถกูตอ้ง ครบถว้นและโปรง่ใส 
4.6 ก ากบัดแูลและพฒันาบรรษัทภิบาลของบริษัทเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ ติดตามใหม้ีการปฏิบตัิ  
 และเป็นแบบอย่างในการปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ 
4.7 สง่เสริมใหพ้นกังานทกุระดบัมีจิตส านกึในจริยธรรมและคณุธรรม และปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาล  
 จริยธรรมธุรกิจและนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่นของบริษัท พรอ้มทัง้ก ากบัดแูลใหม้ีระบบการควบคมุภายใน  
 และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพ่ือลดความเสี่ยงดา้นการทจุริตและการใชอ้  านาจอย่างไมถ่กูตอ้ง  
 รวมทัง้ป้องกนัการกระท าผิดกฎหมาย 
4.8 ดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทัง้รายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสง่เสริมใหผู้ถื้อ 
 หุน้ สามารถใชส้ิทธิในการดแูลรกัษาผลประโยชนข์องตนและไดร้บัข่าวสารอย่างถกูตอ้งครบถว้น โปรง่ใส  
 ตรวจสอบได ้และทนัเวลา 
4.9 ตระหนกัถงึบทบาทหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้และ 
 ผูม้ีสว่นไดเ้สียอื่น อย่างเป็นธรรมและโปรง่ใส ก ากบัดแูลใหม้ีกระบวนการและช่องทางในการรบัและ 
 จดัการกบัขอ้รอ้งเรียนของผูท่ี้ประสงคจ์ะแจง้เบาะแสหรือผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่ายอย่างชดัเจน และเปิด 
 โอกาสใหผู้ม้ี สว่นไดเ้สียทกุฝ่ายสามารถติดตอ่/รอ้งเรียนในเรื่องท่ีอาจเป็นปัญหากบัคณะกรรมการได ้
 โดยตรง 
4.10 พิจารณาแผนพฒันาผูบ้ริหารระดบัสงูและแผนสืบทอดกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และก ากบัดแูลใหม้ีการ 
 ประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารระดบัสงูท่ีมีประสิทธิผลเป็นประจ าทกุปี และมีระบบการก าหนด 
 คา่ตอบแทนแก่ผูบ้ริหารระดบัสงูท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานเพ่ือก่อใหเ้กิดแรงจงูใจทัง้ใน 
 ระยะสัน้และระยะยาว 
4.11 ประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุปี โดยใหม้ีการประเมินผลการ 

 ปฏิบตัิงานเป็น 3แบบ คือประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole)  
 ประเมินตนเองเป็นรายบคุคล (Self-Assessment) รวมทัง้ ติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการ 
 บริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยเพ่ือพิจารณารว่มกนัในคณะกรรมการบริษัท 

4.12 ก ากบัดแูลใหม้ีกระบวนการสรรหาและเลือกตัง้บคุคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปรง่ใส และมีการก าหนด 
 คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อยอย่างเหมาะสม 

4.13 พฒันาความรูค้วามสามารถในการปฏิบตัิงานอย่างตอ่เน่ือง เขา้อบรมหรือเขา้รว่มในหลกัสตูรท่ีเก่ียวขอ้ง 
        กบัการปฏิบตัิหนา้ท่ีกรรมการหรือกิจกรรมสมัมนาท่ีเป็นการเพ่ิมพนูความรูใ้นการปฏิบตัิงานอย่างตอ่เน่ือง 
        ในการปฏิบตัิหนา้ท่ีคณะกรรมการบริษัทอาจขอค าปรกึษาจากท่ีปรกึษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ช่ียวชาญใน 
         วิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นวา่มีความจ าเป็นและเหมาะสม 
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4.14 จดัตัง้คณะกรรมการชดุย่อย โดยคดัเลือกจากคณะกรรมการบริษัท ดงันี ้
4.14.1 คณะกรรมการตรวจสอบ   ท าหนา้ท่ีสอบทาน ความถกูตอ้งของงบการเงิน และใหบ้ริษัทมีระบบ 
 การควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม มีการปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงพยาบาล 
. ใหเ้ป็นไปตามการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และรายงานผลการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 
4.14.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  ท าหนา้ท่ีก าหนดวิธีการและหลกัเกณฑก์ารสรร 
          หาและหลกัเกณฑก์ารจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู  รวมทัง้พิจารณาแตง่ตัง้   

     โยกยา้ยถอดถอนพนกังานระดบับริหารของบริษัท และรายงานผลการด าเนินงานตอ่ 
     คณะกรรมการบริษัท 

4.14.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ท าหนา้ท่ีเสนอแนะแนวปฏิบตัิดา้นบรรษัทภิ 
 บาลของบริษัทตอ่คณะกรรมการบริษัท พรอ้มทัง้ติดตามดแูลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ 
 บริษัทและฝ่ายบริหารใหเ้ป็นไปตามนโยบายดา้นบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงของบริษัท  
 และรายงานผลการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 

4.15 แตง่ตัง้เลขานกุารบริษัทเพ่ือท าหนา้ท่ีดแูลและจดัการการประชมุของคณะกรรมการบริษัทและ 
คณะกรรมการชดุย่อยตา่งๆ การประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้จดัท ารายงานการประชมุคณะกรรมการ รายงาน 
การประชมุผูถื้อหุน้ รายงานประจ าปี และจดัเก็บเอกสารตามท่ีกฎหมายก าหนด นอกจากนี ้ยงัช่วยให  ้
ค าแนะน าแก่คณะกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารเก่ียวกบักฎเกณฑต์า่งๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นบริษัทจด 
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 
 

5 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท ก าหนดแผนประชมุประจ าปีไวอ้ย่างนอ้ย ปีละ  6 ครัง้ เพ่ือพิจารณางบการเงิน การ 

วางนโยบายและติดตามผลการด าเนินงาน มีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจ าเป็น มีการก าหนดวาระการประชุม
ลว่งหนา้ มีการออกหนงัสือเชิญประชมุพรอ้มระเบียบวาระการประชมุ และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหนา้ 5-7 วนั 
เพ่ือใหก้รรมการไดศ้กึษาขอ้มลูล่วงหนา้ก่อนการประชมุ 
 

6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทไดม้ีการแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เพ่ือท าหนา้ท่ีในการ 

คดัเลือกบคุคลท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการเสนอคณะกรรมการบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของกรรมการ เพ่ือ
เสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ 

 
7 บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการใหป้ระธานกรรมการมีหนา้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้

7.2 พิจารณาก าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัทรว่มกบัประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและดแูลให้
กรรมการบริษัทไดร้บัขอ้มลูอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน และทนัเวลาก่อนการประชมุ เพ่ือใหก้รรมการ
บริษัทสามารถตดัสินใจไดอ้ย่างเหมาะสม 

7.3 เป็นผูน้  าของคณะกรรมการบรษัิทและเป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 
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7.4 ด าเนินการประชมุคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบัของบริษัทและกฎหมาย 
7.5 จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ สง่เสริมใหก้รรมการบริษัททกุคนอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดอ้ย่างเตม็ท่ี 

เป็นอิสระ และใชด้ลุยพินิจอย่างรอบคอบ โดยค านงึถงึผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่ายอย่างครบถว้น 
7.6 สรุปมติท่ีประชมุและสิ่งท่ีจะตอ้งด าเนินการตอ่ไปอย่างชดัเจน 
7.7 เป็นผูน้  าในการประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระขอ้บงัคบัของบริษัทและกฎหมาย โดยจดัสรร

เวลาใหเ้หมาะสม รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกนั และดแูลใหม้ีการตอบ
ขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้อย่างเหมาะสมและโปรง่ใส 

7.8 สนบัสนนุและเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาลและจิรยธรรมธุรกิจ(Code of 
Conduct) ของบริษัท 

7.9 เสริมสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายบริหารและสนบัสนนุการปฏิบตัิหนา้ท่ี
ของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและฝ่ายบริหารตามนโยบายของบริษัท 

7.10 ก ากบัดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูและการบริหารจดัการอย่างโปรง่ใสในกรณีท่ีมีความขดัแยง้ทาง 
         ผลประโยชน ์
7.10 ก ากบัดแูลใหค้ณะกรรมการบรษัิทมีโครงสรา้งและองคป์ระกอบท่ีเหมาะสม 
7.11 ก ากบัดแูลใหก้ารปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชดุย่อยตา่งๆ และ  

  กรรมการบริษัทแตล่ะคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
7.12 ก ากบัดแูลใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัท 

 รายบคุคล  ประธานกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อยตา่งๆ เพ่ือน าผลไปปรบัปรุงการปฏิบตัิหนา้ท่ีและ 
 เสริมสรา้งความรูค้วามสามารถของกรรมการบริษัท และกรรมการชดุย่อย 

 
8 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

8.1  การสรรหากรรมการ 
ในการแตง่ตัง้กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งประกอบดว้ยประธานกรรมการ
ท่ีไมไ่ดเ้ป็นผูบ้ริหารและเป็นกรรมการอิสระ จ านวน 1 ราย มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการพิจารณาคดัเลือกและ
กลั่นกรองบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้เสนอช่ือผู้ท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพ่ือใหไ้ดก้รรมการมืออาชีพ มีความหลากหลาย  และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท 
เพ่ือขอความเห็นชอบจากกรรมการ จากนัน้จะน าเสนอรายช่ือกรรมการดงักล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผู้
เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑต์อ่ไป 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  ไดพิ้จารณาลกัษณะการประกอบธุรกิจ และแผนใน
อนาคตจึงไดก้ าหนดคุณสมบัติของกรรมการ โดยตอ้งเป็นผูม้ีความรูใ้นเรื่องธุรกิจ  และเปิดโอกาสให้
กรรมการและผูถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการเสนอช่ือกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม นอกจากนีย้ังพิจารณา
กรรมการท่ีจะเสนอช่ือเพ่ิมเติมจากท าเนียบกรรมการของบริษัท 
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8.2 การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสงูสดุ 
ในการสรรหาผูม้าด ารงต าแหน่ง ผูบ้ริหารระดบัสงูสดุ (เช่น ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร) คณะกรรมการสรร 
หาและพิจารณาคา่ตอบแทน จะเป็นผูพิ้จารณาเบือ้งตน้ ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิ 
ครบถว้น เหมาะสม มีความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต์อ่การด าเนินงาน 
ของบริษัทและเขา้ใจในธุรกิจได ้และเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

 
9. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทไดจ้ัดท าคู่มือกรรมการบริษัท โดยไดร้วบรวมสรุปกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับท่ีเก่ียวขอ้งกับ
กรรมการบริษัท เพ่ือใหก้รรมการทราบถึงบทบาทหนา้ท่ี หลกัการ และแนวปฏิบตัิในการด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัททัง้หมด โดยส าหรบักรรมการเขา้ใหม่บริษัทไดม้ีการชีแ้จงขอ้มลูท่ีเป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ท่ีใหแ้ก่
กรรมการ ซึ่งรวมถึงขอ้มูลเก่ียวกับลกัษณะของธุรกิจ แนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัท และคู่มือกรรมการ
บริษัท 

นอกจากนี ้บริษัทไดส้นบัสนนุโครงการการพฒันากรรมการและผูบ้ริหารระดบัตา่งๆอย่างสม ่าเสมอ เช่น  
การฝึกอบรมและการสมัมนา ซึง่จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง 
ประเทศไทย ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เป็นตน้ 
 

10. แผนพัฒนาและสืบทอดงานต าแหน่งกรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัท ใหค้วามส าคญัตอ่การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร โดยมีโครงการพฒันาความรู ้

ความสามารถและทกัษะใหเ้หมาะสมกบัหนา้ท่ีอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือส่งเสริมการพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร ให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยสนบัสนนุใหก้รรมการเขา้รบัการอบรมในหลกัสตูร Director Certification 
Program(DCP) และหลกัสตูรท่ีเก่ียวขอ้งของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูส้รรหาและคดัเลือกบคุคลท่ีมี 
ความรู ้ความสามารถและประสบการณเ์ป็นผูบ้ริหารของบริษัท โดยการแต่งตัง้ผูบ้ริหารเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้
ในระเบียบบริษัท สว่นกรรมการบริษัทตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และเสนออนุมตัิผ่านท่ี
ประชมุผูถื้อหุน้ 

ในการวางแผนสืบทอดต าแหนง่กรรมการและผูบ้ริหารนัน้ คณะกรรมการไดม้ีการวางแผนเพ่ือเป็นการ 
เตรียมความพรอ้มทนัทีท่ีกรรมการหรือผูบ้รหิารระดบัสงูต าแหน่งนัน้ๆเกษียณอายหุรือไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ท่ี 
ได ้เพ่ือใหก้ารบรหิารงานของบริษัทสามารถด าเนินไปไดอ้ย่างตอ่เน่ืองและพฒันาอย่างยั่งยืน 
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11. การรายงาน 
11.1  การรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท   

รายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ เพ่ือใหค้ณะกรรมการ 
 บริษัทรบัทราบรายงานการพิจารณาการใหค้วามเห็นตอ่รายงานขอ้มลูทางการเงิน  รายงานผลการตรวจสอบ 
 ภายใน  รายงานสิ่งท่ีตรวจพบหรือรบัทราบในทนัที  เช่น  รายการความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ หรือขอ้สงสยั 
 วา่อาจมีการทจุริต  รั่วไหล  หรือพบสิ่งผิดปกติท่ีมีสาระส าคญัตอ่ระบบการควบคมุภายใน  เพ่ือน าเสนอตอ่ 
 คณะกรรมการบริษัทไดว้างมาตรการ  หรือหาแนวทางปรบัปรุงแกไ้ขไดท้นัเวลา 

   รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษัิท ฯ รบัทราบอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
 
11.2  การรายงานตอ่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไป 

รายงานกิจกรรมท่ีจดัท าขึน้ระหวา่งปี  ซึง่ลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริษัท  และเปิดเผยไวใ้น 

 รายงานประจ าปีของบริษัท 

 

12. การประเมินผล 
คณะกรรมการบริษัทควรจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เป็นลาย

ลกัษณอ์กัษร  และสอบทานผลการประเมินกบัประธานคณะกรรมการบริษัท เพ่ือรบัทราบและน าขอ้เสนอแนะ

ไปปรบัปรุงแกไ้ข  รวมทัง้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

13. การทบทวนกฎบัตร 
 คณะกรรมการบริษัทจะสอบทานและประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างนอ้ยปีละ

ครัง้ 
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โครงสร้างคณะกรรมการชุดยอ่ย  
 
      
  

 

 

 
 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. วัตถุประสงค ์
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ไดจ้ัดตัง้ขึน้โดยมติของคณะกรรมการบริษัทเพื่อช่วยสนับสนุน

คณะกรรมการบรษัิทในการปฏิบตัิหนา้ที่ก ากบัดแูล และตรวจสอบการบรหิารงาน การควบคมุภายใน ความถกูตอ้งของรายงาน
ทางการเงิน การปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ หลกัจรรยาบรรณตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นตลอดจนให้
ความเห็นที่เป็นอิสระและเที่ยงธรรมต่อรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง ระบบตรวจสอบภายในตามหลัก
มาตรฐานสากลท่ียอมรบัเพื่อใหค้วามเช่ือมั่นวา่การด าเนินงานของบรษัิทเป็นไปอยา่งเหมาะสม มีประสทิธิภาพ และประสทิธิผล 
 
 
2. องคป์ระกอบและคุณสมบัติ 

2.1 องคป์ระกอบ 
2.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระอย่างนอ้ย  3 ท่าน และไม่เกิน 5 

ทา่น 
2.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 ท่านที่มีความรูแ้ละประสบการณ์

เพียงพอท่ีจะท าหนา้ที่ในการสอบทานงบการเงินได ้
2.2 คณุสมบตัิ 

2.2.1 เป็นกรรมการบริษัท และเป็นผูม้ีคณุสมบตัิครบถว้นในการเป็นกรรมการอิสระ ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย”์) ประกาศก าหนด 

2.2.2 เป็นกรรมการบรษัิทท่ีถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 1 ของทนุช าระแลว้ของบรษัิท 
2.2.3 เป็นกรรมการท่ีไมใ่ช่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ไมเ่ป็นผูม้ีผลประโยชน ์หรอืสว่นไดส้ว่นเสยี  หรือญาติสนิทของผูบ้ริหาร  

หรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท 
2.2.4 สามารถปฏิบัติหนา้ที่ แสดงความเห็น หรือ รายงานผลการปฏิบัติงานตามหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษัิท  โดยไมอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน  

คณะกรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

และบรหิารความเสีย่ง 
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3. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.1 สอบทานใหบ้รษัิทฯ มีการรายงานทางการเงินท่ีถกูตอ้งครบถว้นเช่ือถือไดแ้ละเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพียงพอ 
3.2 สอบทานใหบ้ริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายในที่

เพียงพอ เหมาะสม และมีประสทิธิผล 
3.3 สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจอย่างเหมาะสม และมี

ประสทิธิผล 
3.4 สอบทานใหบ้ริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทฯ 
3.5 พิจารณาคดัเลอืก และเสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ และเสนอคา่ตอบแทนผูส้อบบัญชีของบรษัิทฯ 
3.6 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรอืรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรอืมีโอกาสเกิดการทจุริตที่อาจ

มีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิงานขององคก์ร ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย เพื่อใหม้ั่นใจวา่สมเหตผุลและเป็นประโยชนต์อ่บรษัิทฯ 

3.7 สอบทานและหารอืกบัฝ่ายจดัการเก่ียวกบัความเสีย่งที่ส  าคญัของบรษัิทฯ และมาตรการท่ีฝ่ายจดัการไดด้  าเนินการ
เพื่อติดตามและควบคมุความเสีย่งดงักลา่ว 

3.8 ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาใหค้วามเห็นชอบกฎบตัร ความเป็นอิสระ รวมทัง้
ขอบเขตการปฏิบตัิงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

3.9 พิจารณาอนมุตัิแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีและประเมินคณุภาพการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในเป็นประจ า
ทกุปี 

3.10 ใหข้อ้เสนอแนะพิจารณางบประมาณ อัตราก าลงั และทรพัยากรที่จ  าเป็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน  รวมถึงการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลื่อนขัน้ เลื่อนต าแหน่งผูจ้ัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และร่วม
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

3.11 ประเมินผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้เสนอแนะแนวทางการ
พฒันาระบบการตรวจสอบภายในและศกัยภาพของผูต้รวจสอบภายในอยา่งนอ้ยปีละหนึง่ครัง้ตอ่คณะกรรมการ 

3.12 พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะของทัง้ผูส้อบบญัชีและฝ่ายตรวจสอบภายในรวมทัง้
ติดตาม เพื่อใหม้ั่นใจว่าฝ่ายบริหารมีการด าเนินการต่อขอ้เสนอแนะดงักล่าวอย่างเพียงพอมีประสิทธิภาพและ
ภายในเวลาที่เหมาะสม 

3.13 เชิญผูบ้รหิารหรอืพนกังานของบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งมารายงานหรอืน าเสนอขอ้มลู   รว่มประชมุหรอืจดัสง่เอกสารตามที่
เห็นวา่เก่ียวขอ้งและจ าเป็น 

3.14 จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว้ยขอ้มลูและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใน
ดา้นตา่งๆโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ ซึง่รายงานดงักลา่วตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

3.15 ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอ้มขององคก์ร และน าเสนอคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอนมุตัิ 

3.16 ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 



บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)                 แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 One Reportประจ าปี 2564 
 

 14 

4. วาระการด ารงต าแหน่ง 
4.1 กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 2 ปี 
4.2 กรรมการตรวจสอบอาจไดร้บัการแต่งตั้งกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งต่อไปไดอ้ีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า

เหมาะสม 
4.3 นอกเหนือจากการพน้จากต าแหนง่เมื่อครบวาระการด ารงต าแหนง่ตามที่ก าหนดกรรมการตรวจสอบจะพน้ต าแหนง่เมื่อ 

4.3.1 ลาออก 
4.3.2 คณะกรรมการบรษัิทมีมติใหพ้น้จากต าแหนง่ 
4.3.3 ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบหรือหลักเกณฑ์

ขอ้ก าหนดที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและหน่วยงานก ากับดแูลต่างๆ
ก าหนดขึน้ 

4.3.4 เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือมีเหตใุดก็ตามที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้
จนครบวาระมีผลใหจ้ านวนกรรมการตรวจสอบนอ้ยกว่าจ านวนที่ก าหนดคือ  3 ท่านใหค้ณะกรรมการบริษัท
แต่งตัง้กรรมการตรวจสอบท่านใหม่ใหค้รบถว้นในทันทีหรืออย่างชา้ภายใน  3 เดือนนบัแต่วันที่จ  านวน
กรรมการไมค่รบถว้นเพื่อใหเ้กิดความตอ่เนื่องในการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยบคุคลที่เขา้
เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ่นต าแหนง่ไดเ้พียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่พน้จาก
ต าแหนง่ทา่นนัน้ 

 
5. การประชุม 

5.1 คณะกรรมการตรวจสอบจดัใหม้ีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควรอย่างนอ้ยปีละ  4 ครัง้และมีอ านาจในการเรียก
ประชมุเพิ่มไดต้ามความจ าเป็นและองคป์ระชมุประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ 

5.2 กรรมการทุกท่านควรเขา้ร่วมประชุมทุกครัง้ยกเวน้มีเหตุจ าเป็นควรแจง้ใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 3 วนั 

5.3 ใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานที่ประชุมในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือติด
ภารกิจที่จ  าเป็นใหก้รรมการตรวจสอบท่ีมาประชมุเลอืกกรรมการตรวจสอบคนหนึง่เป็นประธานที่ประชมุ 

5.4 การลงมติของกรรมการตรวจสอบกระท าไดโ้ดยถือเสยีงขา้งมากทัง้นีก้รรมการตรวจสอบผูท้ี่มีสว่นไดเ้สียใดๆในเรื่องที่
พิจารณาจะตอ้งไมเ่ขา้รว่มในการแสดงความเห็นและลงมติในเรือ่งนัน้ๆถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชุม
ออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

5.5 น าสง่หนงัสือเชิญประชุมลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนการประชุมเวน้แต่ในกรณีจ าเป็นหรือเรง่ด่วนจะแจง้การนดั
ประชมุโดยวิธีอื่นหรอืก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวา่นัน้ไดโ้ดยใหเ้ลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูน้  าสง่หนงัสือ
เชิญประชมุและจดบนัทกึการประชมุ 

 

6. การรายงาน 
6.1 การรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

รายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัท รบัทราบ
รายงานการพิจารณา การใหค้วามเห็นต่อรายงาน ขอ้มลูทางการเงิน  รายงานผลการตรวจสอบภายในรายงานสิ่งที่
ตรวจพบหรอืรบัทราบในทนัที  เช่น  รายการความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ หรือขอ้สงสยัว่าอาจมีการทจุริต  รั่วไหล  
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หรอืพบสิง่ผิดปกติที่มีสาระส าคญัตอ่ระบบการควบคมุภายใน  เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทไดว้างมาตรการ  
หรอืหาแนวทางปรบัปรุงแกไ้ขไดท้นัเวลา 

6.2 การรายงานตอ่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไป 
รายงานกิจกรรมที่จดัท าขึน้ระหวา่งปี  ตามหนา้ที่ท่ีไดร้บัมอบหมายลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษัิท 

 

7. การประเมินผล 
 คณะกรรมการตรวจสอบควรจดัท าแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเอง อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้  เป็นลายลกัษณอ์กัษร  
และสอบทานผลการประเมินกับคณะกรรมการบริษัท เพื่อรบัทราบและน าขอ้เสนอแนะไปปรบัปรุงแก้ไข  รวมทัง้เพื่อเพิ่ม
ประสทิธิผลในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

8. การทบทวนกฎบัตร 
 คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานและประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสมของกฎบตัรอยา่งนอ้ยปีละครัง้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)                 แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 One Reportประจ าปี 2564 
 

 16 

คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและบริหารความเส่ียง 
 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง (Corporate Governance & Risk Management Committee) 
ไดร้บัมอบหมายหนา้ที่ใหก้ ากบัดแูลบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสี่ยงของบริษัท โรงพยาบาล นนทเวช จ ากดั (มหาชน)  ตาม
แนวทางก ากบัดแูลกิจการท่ีดี    โดยมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2565  เพื่อใหบ้รษัิท
ฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในการพฒันาระบบบรหิารความเสีย่งที่เป็นระบบขึน้ภายในองคก์ร และการก าหนดกรอบแนวทางการ
ปฏิบตัิที่ดีในดา้นตา่ง ๆ เก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   ซึง่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสี่ยงปฏิบตัิหนา้ที่ให้
การสนบัสนนุและปฏิบตัิการในนามของคณะกรรมการบรษัิทฯ ใหด้  าเนินไปโดยถกูตอ้ง โปรง่ใส และสามารถรกัษาผลประโยชน์
ของผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย  ซึ่งอาศยัพืน้ฐานของการก ากบัดูแลกิจการขององคก์รที่ดี  (Good Corporate Governance) 
เช่ือมโยงกับบริบทองคก์ร วิสยัทศัน ์ภารกิจ และเป้าหมายขององคก์ร  ใหม้ีกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองคก์รตาม
แนวทางสากล มุง่ไปสูก่ารบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายขององคก์รอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล    

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง  จะปฏิบตัิหนา้ที่ก ากบัดแูล สอบทานความเสี่ยง ใหค้วามเห็นหรือ
ขอ้เสนอแนะ และใหก้ารสนบัสนนุอนัเป็นประโยชนต์อ่การบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของ บริษัทฯ  และท าหนา้ที่ในการเสนอ
แนวทางปฏิบตัิดา้นการก ากบัดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท  รวมถึงทบทวนและปรบัปรุงแนวทางปฏิบตัิดงักลา่วให้
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ รวมทั้งข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลตาม
มาตรฐานสากล   

 

1. วัตถุประสงค ์
กฎบตัรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง จดัท าขึน้เพื่อก าหนดกรอบการด าเนินงานดา้นการบริหาร

ความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล ใหม้ีโครงสรา้ง บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของผูเ้ก่ียวขอ้งกบักิจกรรมบริหารความเสี่ยง
และบรรษัทภิบาล  เพื่อช่วยให ้โรงพยาบาลนนทเวช บรรลุความส าเร็จตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่ก าหนดไว ้ และเพื่อให้
การด าเนินธุรกิจเป็นไปหลกัธรรมาภิบาลและก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 

2. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและบริหารความเสี่ยง 
2.1 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสีย่ง  ไดร้บัการแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท  เพื่อช่วยก ากบัดแูลงาน

ดา้นการบริหารความเสี่ยงในระดบัต่าง ๆ ภายในองคก์รเพื่อใหม้ั่นใจว่า ฝ่ายบริหารซึ่งเป็นผูร้บัผิดชอบงานดา้นการ
บริหารจดัการความเสี่ยง ไดน้ าระบบบริหารความเสี่ยงไปปฏิบตัิอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลมุความเสี่ยงประเภท
ตา่ง ๆ อยา่งครบถว้น  และช่วยก ากบัการปฏิบตัิตามแนวทางก ากบัดแูลกิจการที่ดี เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจขององคก์ร
เป็นไปตามหลกัธรรมภิบาลท่ีดี  

2.2 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสีย่ง ประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้รหิารอยา่งนอ้ย 3 คน และมีกรรมการ
อิสระปฏิบตัิหนา้ที่เป็นประธานคณะฯ 
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3. การด ารงต าแหน่ง/พ้นจากต าแหน่ง 
3.1 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสีย่ง มีวาระการด ารงต าแหนง่ 2 ปี  โดยกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ

สามารถกลบัมาด ารงต าแหนง่ใหมไ่ดห้ากไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท 

3.2 นอกจากการพน้ต าแหนง่ตามวาระ  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสีย่งพน้จากต าแหนง่เมื่อ 
3.2.1 ครบก าหนดออกตามวาระ 
3.2.2 ลาออก  ใหย้ื่นใบลาออกตอ่ประธานคณะกรรมการฯ ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั เวน้แตม่ีเหตจุ าเป็นอนัมิอาจ

กา้วลว่งได ้ 
3.2.3 พน้หรือออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัทก่อนครบวาระ ใหค้ณะกรรมการสรรหาฯ น าเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้กรรมการที่มีคณุสมบตัิครบถว้นเป็นกรรมการแทน โดยอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่า
วาระของกรรมการซึง่ตนแทน 

3.2.4 เสยีชีวิตขึน้อยูก่บัมติคณะกรรมการบรษัิท 
 
4. ค่าตอบแทน 

คา่ตอบแทนของประธานฯ และคา่ตอบแทนของกรรมการทา่นอื่นที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร ก าหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ผา่นการพิจารณาโดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และผ่านการอนมุตัิโดยที่ประชุมผูถื้อ
หุน้ตามล าดบั 

 
5. ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสีย่ง 

5.1 บรรษัทภบิาล 
5.1.1 ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิในการก ากับดแูลกิจการที่ดีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนมุตัิ 
5.1.2 ใหค้  าแนะน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีแก่ คณะกรรมการบรษัิท 
5.1.3 จัดท าคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท  โดย

เปรยีบเทียบกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของมาตรฐานสากล และของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
และเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพื่อพิจารณาและอนมุตัิปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจบุนัอยา่งสม ่าเสมอ 

5.1.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง เป็นประจ าทุ กปี โดย
ประเมินการปฏิบตัิงานโดยรวมทัง้คณะและประเมินตนเองเป็นรายบคุคล 

5.1.5 รายงานผลการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพื่อทราบ  
5.1.6 ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 
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5.2 บริหารความเสี่ยง 
5.2.1 ก าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งใหไ้ดร้บัการปฏิบตัิทั่วทัง้โรงพยาบาล 
5.2.2 ก าหนดยุทธศาสตรแ์ละแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล ใหส้อดคลอ้งกับนโยบายการ

บรหิารความเสีย่ง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดแูลปรมิาณความเสีย่งของโรงพยาบาล ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ี
เหมาะสม 

5.2.3 ดแูลและติดตามการปฏิบตัิตามนโยบายการบรหิารความเสีย่งภายใตแ้นวทางและนโยบายที่ไดร้บัอนมุตัิจาก
คณะกรรมการบรษัิท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากดั (มหาชน) 

5.2.4 พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)  และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษัิทเพื่อทราบ 

5.2.5 ก ากบัดแูลการพฒันาและปฏิบตัิตามนโยบายและกรอบการบรหิารความเสีย่งอยา่งตอ่เนื่อง  เพื่อใหบ้ริษัทฯมี
ระบบบรหิารความเสีย่งที่มีประสทิธิภาพทั่วทัง้องคก์รและมีการปฏิบตัิตามอยา่งตอ่เนื่อง 

5.2.6 สอบทานรายงานการบรหิารความเสีย่ง  เพื่อติดตามความเสีย่งที่มีสาระส าคญัและด าเนินการเพื่อใหม้ั่นใจว่า 
องคก์รมีการจดัการความเสีย่งอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

5.2.7 ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเสีย่งที่ส  าคญั 
5.2.8 รายงานคณะกรรมการบรษัิทเก่ียวกบัความเสีย่งและการจดัการความเสีย่งที่ส  าคญัอยา่งสม ่าเสมอ 
5.2.9 ใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง  รวมทัง้พิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการ

แกไ้ขขอ้มลูตา่ง ๆ เก่ียวกบัการพฒันาระบบบรหิารความเสีย่ง 
5.2.10 พิจารณาแตง่ตัง้บคุลากรเพิ่มเติมหรอืทดแทนในคณะกรรมการจดัการความเสีย่งตามความเหมาะสม รวมถึง

การก าหนดบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบเพื่อประโยชนใ์นการด าเนินการตามวตัถปุระสงค ์
5.2.11 ปฏิบตัิการอื่นใดเก่ียวกบัการบรหิารความเสีย่งที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 
5.2.12 สือ่สารแลกเปลีย่นขอ้มลูและประสานงานเก่ียวกบัการก ากบัดแูลที่ดีและบริหารความเสี่ยงกบัคณะกรรมการ

ตรวจสอบ อยา่งนอ้ยปีละ 1  ครัง้ 
 

5.3 จริยธรรม 
รบัรายงานจากคณะกรรมการจรยิธรรมองคก์ร มาพิจารณา กลั่นกรอง และน าเสนอคณะกรรมการบรษัิท 
 

5.4 การควบคุมภายใน (Internal Control) 
5.4.1 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk 

Management and Internal Control) 
5.4.2 ก ากบัดแูลใหม้ั่นใจวา่ บรษัิทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายในที่จะท าใหบ้รรลวุตัถปุระสงค์

อยา่งมีประสทิธิผล และมีการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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6. การประชุม 
4.1 ใหค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสีย่งจดัใหม้ีการประชมุเป็นประจ า อย่างนอ้ย ไตรมาสละ 1 ครัง้     

โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสีย่งสามารถเชิญบคุคลใด ๆ เขา้รว่มประชมุได ้

6.2  ในการประชมุแตล่ะครัง้ตอ้งมีจ านวนกรรมการไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการท่ีมีอยู่ 
6.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม และไม่ไดม้ีการแต่งตัง้

รกัษาการประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง  กรรมการที่เขา้ร่วมประชุมในครัง้นัน้จะเลือก
กรรมการทา่นใดทา่นหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

6.4  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง  อาจเรียกประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร
ความเสีย่งไดเ้ป็นกรณีพิเศษ 

 6.5 หากกรรมการทา่นใดเป็นผูม้ีสว่นไดเ้สยีในเรือ่งที่พิจารณา  ไมส่ามารถแสดงความคิดเห็นหรอืออกเสยีงลงคะแนน
ในเรือ่งนัน้ ๆ  

6.6 เลขานกุารคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีหนา้ที่นดัหมายการประชุม จดัเตรียมวาระการ
ประชมุ น าสง่เอกสารประกอบการประชมุและบนัทกึรายงานการประชุม     ทัง้นี ้หนงัสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชมุใหน้ าสง่ลว่งหนา้ก่อนการประชมุ 

6.7 ในการลงมติของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสีย่ง   ใหก้รรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความ
เสีย่ง  มีเสยีงคนละหนึง่เสยีงและใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานฯ 
มีสทิธิลงคะแนน  อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าดและเลขานกุารไมม่ีสทิธิออกเสยีง 

 
7. การรายงาน 

น าเสนอรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท เป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้    
 

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Self-Assessment) 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสีย่งประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเอง  และรายงานใหค้ณะกรรมการ

บรษัิทรบัทราบปีละ 1 ครัง้ 

9. การทบทวนกฎบัตร 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสีย่ง  จะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบตัรอยา่งนอ้ย 

ปีละ 1 ครัง้   เพื่อใหม้ั่นใจว่าเนือ้หาในกฎบตัรมีความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละกลยทุธใ์นการบริหารความเสี่ยงและ
บรรษัทภิบาลของบริษัทฯโดยกฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยส าคัญจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบรษัิท 

 
 

10. การพัฒนาและการฝึกอบรม 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสี่ยงควรไดร้บัการพฒันาองคค์วามรูท้ี่ทนัสมยั อยา่งสม ่าเสมอ  
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คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
1. วัตถุประสงค ์
  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้ก าหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อรวบรวม
องคป์ระกอบหนา้ที่ความรบัผิดชอบและแนวทางปฏิบตัิตามที่คณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมาย เพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน  สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นธรรม เหมาะสมและโปรง่ใส  เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี
เพื่อสรา้งความมั่นใจ และความนา่เช่ือถือตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยี 
 
2. องคป์ระกอบคุณสมบัติ และวาระการด ารงต าแหน่ง 

2.1  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ประกอบดว้ย กรรมการบริษัทฯ อย่างนอ้ย  3 ท่าน  และอย่าง
นอ้ยหนึง่ 1 ทา่น ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ 

 2.2  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี  โดยกรรมการฯ ที่พน้
ต าแหนง่ตามวาระ อาจไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษัิทฯ ไดอ้ีก 
   2.3  กรณีที่ต  าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลง เพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 
ตามขอ้ 2.2 ไดแ้ก่ 
          1. พน้สภาพการเป็นกรรมการบรษัิท  
          2. ลาออก 
          3. เสยีชีวิต 
          4. คณะกรรมการบรษัิทฯ มีมติใหพ้น้จากต าแหนง่ 
ใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ แตง่ตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เพื่อใหก้รรมการสรร
หาและพิจารณาคา่ตอบแทน  มีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบรษัิทฯ ก าหนดไวใ้นกฎบตัรนี ้โดยบคุคลที่เขา้เป็นกรรมการสรร
หาและพิจารณาคา่ตอบแทน จะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่ง
ตนเขา้มาแทน 
 
3. ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3.1 ก าหนดวิธีการและหลกัเกณฑก์ารสรรหา คณะกรรมการบรษัิทฯ 
3.2  ก าหนดวิธีการและหลกัเกณฑก์ารสรรหา ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
3.3  สรรหาและน าเสนอรายช่ือผูท้ี่เหมาะสม ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ

พิจารณา 
3.4  สรรหาและน าเสนอรายช่ือผูท้ี่เหมาะสมจะด ารงต าแหนง่ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ 

เพื่อพิจารณา 
3.5 จดัท าหลกัเกณฑ ์นโยบายในการก าหนดค่าตอบแทน และน าเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมของกรรมการบริษัทฯ 

และกรรมการชดุยอ่ย น าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ เพื่อพิจารณา 
3.6 น าเสนอคา่ตอบแทนที่เหมาะสม ของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  น าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ เพื่อพิจารณา 
3.7 รายงาน รายช่ือกรรมการที่จะครบวาระ เสนอช่ือผูท้ี่จะเป็นกรรมการต่อ และเสนอช่ือผูท้ี่จะเขา้เป็นกรรมการเพิ่ม 

ตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ 
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4. การประชุม 
4.1 ควรมีการประชมุอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 
4.2 ในการประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตอ้งมีกรรมการเขา้รว่มประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง ของ

จ านวนกรรมการจึงจะครบองคป์ระชมุ 
4.3 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มีส่วนไดส้ว่นเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิใหอ้อกเสียงลงคะแนนใน

เรือ่งนัน้ ๆ ยกเวน้กรณีการพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบรษัิทฯ ทัง้คณะ 
4.4 การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุใหถื้อเสยีงขา้งมาก ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มอีกเสยีง

หนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
 

5. การรายงาน 
รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนใหค้ณะกรรมการบริษัท ฯ รบัทราบอย่าง

นอ้ยปีละ 1 ครัง้และจัดท ารายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของ
บรษัิทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 
6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน        
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน การประเมินการปฏิบตัิงานประกอบดว้ยการประเมินรวมทัง้คณะ และประเมินตนเองเป็นรายบคุคล โดย
จะรายงานผลการประเมินการปฏิบตัิงานรวมทัง้คณะประจ าปี ตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ 
 
7. การทบทวนกฎบัตร 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จะทบทวนความเหมาะสมของกฎบตัรอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหม้ั่นใจว่า 
เนือ้หาในกฎบตัรมีความเหมาะสมกบัการบรหิารของบรษัิท โดยกฎบตัรที่ไดร้บัการปรบัปรุงอย่างมีนยัส าคญั จะตอ้งไดร้บัความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท 
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หลักปฏิบัตทิี ่2  ก าหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยนื 

คณะกรรมการก าหนดหรอืดแูลใหว้ตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของกิจการ (Objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน  และ
ก ากับดูแลใหม้ั่นใจว่าวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง และ /หรือประจ าปีของกิจการ
สอดคลอ้งกบัการบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ  โดยมีการน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชอ้ย่างเหมาะสม 
ปลอดภยั 

 
วิสัยทัศน ์(Vision) 
เป็นโรงพยาบาลชัน้น า ที่ใหบ้รกิารรกัษาพยาบาล ครอบคลมุทกุสาขา อย่างมืออาชีพดว้ยเทคโนโลยีที่ทนัสมยั เป็นท่ีพึงพอใจและ
ไวว้างใจ ของผูร้บับรกิาร 
 
พันธกิจ (Mission) 
ใหบ้ริการดา้นการรกัษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพดว้ยเทคโนโลยีทางการแพทยท์ี่ทันสมัย  โดยบุคลากรทาง
การแพทยม์ืออาชีพและ มีคณุภาพมาตรฐานในระดบัสากล 
 
ค่านิยมขององคก์ร  คือ แนวปฏิบตัิที่เหมาะสมซึง่ก าหนดเป็นนโยบาย  เพื่อมุง่เนน้ใหพ้นกังานทกุคนปฏิบตัิ อนัจะท าใหเ้กิด
ความเป็นระเบียบแบบแผนในการปฏิบตัิงาน  และสง่ผลใหภ้าพรวมการปฏิบตัิงานบรรลเุปา้หมายขององคก์ร 

CARES  

C : Customer Centric มุง่เนน้ลกูคา้ (ทัง้ภายนอกและภายใน) เป็นศนูยก์ลางในการใหบ้รกิาร 

A : Accountability & Integrity มุง่เนน้รบัผิดชอบในหนา้ที่ และปฏิบตัิตามจรยิธรรม 

R : Result-Oriented มุง่เนน้บรรลเุปา้หมายในการท างาน 

E : Excellent Teamwork  มุง่เนน้การท างานเป็นทีม และเคารพใหเ้กียรติผูอ้ื่น 

S : Safety  มุง่เนน้การยดึมั่นและปฏิบตัิตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภยั และ
ความปลอดภยัของผูป่้วย 
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หลักปฏิบัตทิี ่3   เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ีประสิทธิผล 

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทส าคญัในการก าหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ ทัง้ในเรื่องขนาด องคป์ระกอบ 
สดัสว่นกรรมการท่ีเป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจ าเป็นตอ่การน าพาองคก์รสูว่ตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัที่ก าหนดไว ้ 

3.1 คณะกรรมการเลอืกบคุคลที่เหมาะสมด ารงต าแหนง่เป็นประธานกรรมการ และดแูลใหม้ั่นใจว่าองคป์ระกอบและการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการเอือ้ตอ่การใชด้ลุพินิจในการตดัสนิใจอยา่งมีอิสระ 

3.2 จดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ที่ประจ าปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบคุคล  
โดยผลประเมินควรถกูน าไปใชส้  าหรบัการพฒันาการปฏิบตัิหนา้ที่ตอ่ไป 

3.3 ก ากบัดแูลใหค้ณะกรรมการและกรรมการแตล่ะคน มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหนา้ที่ลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธรุกิจ  ตลอดจนสนบัสนนุใหก้รรมการทกุคนไดร้บัการเสรมิสรา้งทกัษะ
และความรูส้  าหรบัการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการอยา่งสม ่าเสมอ 

3.4 ดแูลใหม้ั่นใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการ เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยสามารถเขา้ถึงขอ้มูลที่จ  าเป็น  และมี
เลขานุการบริษัทที่มีความรู ้และประสบการณ์ที่จ  าเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการ 

3.5 ดแูลโครงสรา้งของคณะกรรมการ ประกอบดว้ยกรรมการที่มีคณุสมบตัิหลากหลายและเหมาะสม   ประกอบดว้ย
กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารระดบัสงู กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิารระดบัสงู และกรรมการอิสระ   

3.6 คณุสมบตัิและองคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 ประธานควรเป็นกรรมการอิสระ 

 ควรจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้กรรมการที่มี
คณุสมบตัิเหมาะสม  โดยผา่นกระบวนการพิจารณาและอนมุตัิ 

 
 

 
 
 

 คา่ตอบแทนของกรรมการ ควรเปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑก์ารก าหนดคา่ตอบแทนที่สะทอ้นถึง 
     ภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของแตล่ะคน ทัง้รูปแบบและจ านวนคา่ตอบแทน รวมถึงคา่ตอบแทน 
     ที่ไดร้บัจากการด ารงต าแหนง่กรรมการชดุยอ่ย 

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสรรหาฯ

พิจารณาคณุสมบตัิ

เบือ้งตน้ 

คณะกรรมการบรษัิท 

พิจารณา 

ที่ประชมุใหญ่สามญั 

ผูถื้อหุน้ประจ าปีอนมุตัิ 
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หลักปฏิบัตทิี ่4  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

4.1 แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเขา้มารบัผิดชอบในต าแหน่งงานบริหารที่ส  าคัญทุกระดับใหเ้ป็นไปอย่าง

เหมาะสมและโปรง่ใส เพื่อใหม้ั่นใจวา่บรษัิทฯ ไดผู้บ้รหิารที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยมีคณะกรรมการบริษัท ก าหนดใหม้ีแผน
สบืทอดต าแหนง่ (Succession Plan)  เพื่อเป็นการเตรยีมสบืทอดต าแหนง่ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และผูบ้รหิารระดบัสงูใน
กรณีที่ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร หรือผูบ้ริหารระดับสงูเกษียณอายุ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได ้ เพื่อใหก้าร
บริหารงานของบริษัทสามารถด าเนินไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดูแลการ
จัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร และก ากับดูแลใหม้ีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบ้ริหาที่มี
ประสทิธิผลเป็นประจ าทกุปี มีระบบการก าหนดคา่ตอบแทนแก่ผูบ้รหิารระดบัสงูที่เหมาะสม สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงาน
เพื่อก่อใหเ้กิดแรงจงูใจทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

 
4.2 การพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

1) บรษัิทฯ ไดจ้ดัท าคูม่ือกรรมการบรษัิท โดยไดร้วบรวมสรุปกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งกบักรรมการ
บริษัท เพื่อใหก้รรมการทราบถึงบทบาทหนา้ที่ หลกัการ และแนวปฏิบตัิในการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท
ทัง้หมด โดยส าหรบักรรมการเขา้ใหม่บริษัทไดม้ีการชีแ้จงขอ้มูลที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติหนา้ที่ใหแ้ก่
กรรมการ ซึ่งรวมถึงขอ้มูลเก่ียวกับลกัษณะของธุรกิจ แนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัท และคู่มือกรรมการ
บรษัิท 

2) นอกจากนี ้บริษัทไดส้นบัสนุนโครงการการพฒันากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูระดบัต่างๆอย่างสม ่าเสมอ 
เช่น การฝึกอบรมและการสมัมนา ซึ่งจดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เป็นตน้ 
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หลักปฏิบัตทิี ่5  ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการให้ความส าคัญและสนับสนุนการสรา้งนวัตกรรม ที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้าง
คุณประโยชนต์่อลูกคา้ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  และมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม   มีการติดตามดูแลใหฝ่้ายจัดการ
ประกอบธุรกิจอยา่งมีความรบัผิดชอบตอ่สงัคม  สิ่งแวดลอ้ม และสะทอ้นอยู่ในแผนด าเนินการ (Operation Plan) เพื่อใหม้ั่นใจได้
ว่าทกุฝ่ายขององคก์รไดด้  าเนินการสอดคลอ้งกับวตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกั และแผนกลยทุธ ์ (Strategies) ของกิจการ  โดย
ก าหนดแนวทางปฏิบตัิไวด้งันี ้

5.1 สนบัสนนุการสรา้งนวตักรรม คณะกรรมการ ดแูลใหฝ่้ายจดัการน าไปเป็นสว่นหนึ่งในการทบทวนกลยทุธ ์วางแผน
พฒันาปรบัปรุงการด าเนินงานและติดตามผลการด าเนินงาน เพิ่มคุณค่าใหกิ้จการตามสภาพปัจจัยแวดลอ้มที่
เปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ ใหค้รอบคลมุรูปแบบธุรกิจ (Business Model)  

5.2 ก ากับดูแลใหม้ี “จริยธรรมองคก์ร” ซึ่งเป็นกลไกเพื่อใหเ้กิดความมั่นใจว่า ด าเนินกิจการอย่างมีจริยธรรมความ
รบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ไม่ละเมิดสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สีย อนัเป็นแนวทางใหทุ้กส่วนในองคก์รบรรลุ
วตัถปุระสงค ์และเปา้หมายหลกัของกิจการ 

5.3 คณะกรรมการดแูลใหม้ั่นใจว่า ในการบรรลวุตัถปุระสงค ์และเป้าหมายหลกัของกิจการ ฝ่ายจดัการมีการทบทวน 
พฒันาดแูลการใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทัง้ดา้นการเงิน (Financial Capital) ภมูิปัญญา 
(Intellectual Capital)  บคุลากร (Human Capital)  สงัคมและความสมัพนัธ ์(Social and Relationship Capital)  
ธรรมชาติ (Natural Capital)   โดยค านงึถึงการเปลีย่นแปลงของปัจจยัภายในและภายนอกอยูเ่สมอ  

5.4 จดัใหม้ีกรอบและนโยบายในการก ากบัดแูล เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของกิจการ ดงันี  ้
o นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 
o นโยบายการบรหิารความเสีย่ง   
o นโยบายการบรหิารจดัการดา้นความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
o นโยบายความปลอดภยัสารสนเทศ 
o นโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่น 

o นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
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หลักปฏิบัตทิี ่6  ดูแลให้มีระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 

คณะกรรมการมีบทบาทส าคญัในการก ากับดูแลใหม้ีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม โดยจดัใหม้ีบคุลากรหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหนา้ที่ตรวจสอบระบบ
ดงักลา่ว รวมถึงจดัใหม้ีนโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) การจดัการ และควบคมุความเสี่ยงใหค้รอบคลมุ
ทัง้องคก์ร เพื่อใหม้ั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะท าใหบ้รรลวุัตถุประสงคอ์ย่างมี
ประสทิธิผล  และมีการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยก าหนดแนวปฏิบตัิไวด้งันี ้ 

6.1 ก ากบัดแูลใหม้ั่นใจวา่ บรษัิทมีระบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายใน 
6.2 คณะกรรมการเขา้ใจความเสีย่งที่ส  าคญัซึง่ประเมินผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึน้ของความเสีย่งของกิจการ โดย

พิจารณาปัจจัยทั้งภายนอก /ภายในองค์กรและอนุมัติความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เป็นกรอบการปฏิบัติงานใน
กระบวนการบริหารความเสี่ยงในองคก์รเป็นในทิศทางเดียวกัน และทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็น
ประจ าปีละ 1 ครัง้   

6.3 มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง กลั่นกรองก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัท
พิจารณา  และมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน 

6.4 จัดตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความเป็นอิสระ มีคุณสมบัติและหนา้ที่ตามหลกัเกณฑข์อง
ส านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

6.5 ก ากับดูแลให้มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ
(Confidentiality) รกัษาความน่าเช่ือถือ (Integrity) และพรอ้มใชข้อ้มลู (Availability) รวมถึงจดัการขอ้มลูที่อาจมี
ผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัย ์ 

6.6 ก ากบัดแูลรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน ์หรอืรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  
o ก าหนดใหก้รรมการรายงานการมีสว่นไดเ้สยี อยา่งนอ้ยก่อนการพิจารณาวาระการประชมุคณะกรรมการและ

บนัทกึไวใ้นรายงานการประชมุ  งดเวน้การมีสว่นรว่มในการประชมุพิจารณาวาระ นัน้ ๆ 
o ก าหนดแนวทางและวิธีปฏิบตัิเพื่อใหก้ารท ารายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน ์เป็นไปตามขัน้ตอน

ด าเนินการ และเปิดเผยขอ้มูลตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นีเ้พื่อใหม้ั่นใจว่ารายการ
ดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท 

6.7 จดัใหม้ีกลไกในการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน 
o ก าหนดมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส  
o จดัใหม้ีช่องทางแจง้เบาะแสผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ หรอืผา่นคณะกรรมการจรยิธรรมองคก์ร 

บรษัิท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากดั (มหาชน)  
ที่อยู:่ เลขที่ 432 ถนนงามวงศว์าน ต าบลบางเขน อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบรุ ี11000 
เบอรโ์ทรศพัท ์: 02-596-7888 
ทางอีเมล ์: ethic@nonthavej.co.th 

o ก าหนดกระบวนการตรวจสอบ การด าเนินการ และรายงานตอ่คณะกรรมการ 
o บนัทกึติดตามความคืบหนา้ในการแกไ้ขปัญหาและรายงาน 
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หลักปฏิบัตทิี ่7     รักษาความน่าเชื่อถอืทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

 นอกจากความรบัผิดชอบในการติดตามดแูลความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงิน ความสามารถในการช าระหนี ้และ
ฐานะทางการเงินขององคก์รแลว้  คณะกรรมการยงัมีหนา้ที่ก ากบัดแูลใหบ้รษัิทฯ มีระบบการจดัท ารายงานทางการเงิน และการสอบ
บญัชีที่มีความนา่เช่ือถือตามมาตรฐาน ตลอดจนมีระบบการก ากบัดแูลการการเปิดเผยขอ้มลูทางการเงิน ขอ้มลูทั่วไป และสารสนเทศ
ที่ส  าคญัใหเ้ป็นไปอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปรง่ใส และเป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และ ตลท. เพื่อใหผู้ถื้อหุน้
และผูม้ีสว่นไดเ้สยีไดร้บัทราบขอ้มลูขา่วสารอยา่งทั่วถึง จึงไดจ้ดัใหม้ีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์(Investor Relations) เป็นตวัแทนใน
การสือ่สารกบันกัลงทนุ  ผูถื้อหุน้  นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัยแ์ละหนว่ยงานอื่นที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้มีการเผยแพรข่อ้มลูของบริษัทผ่านทาง
ตา่ง ๆ ดงันี ้

7.1 การเปิดเผยขอ้มลูบนเว็บไซต ์เพือ่ใหผู้ถื้อหุน้และนกัลงทนุสามารถสบืคน้ขอ้มลูที่เปิดเผยตอ่สาธารณะไดอ้ยา่ง
รวดเรว็ บรษัิทไดน้ าเสนอขอ้มลูทีส่  าคญัของบรษัิทซึง่มีการปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯท่ี 
www.nonthavej.co.th เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และนกัลงทนุสามารถสบืคน้ขอ้มลูที่เปิดเผยตอ่สาธารณะไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
บรษัิทไดน้ าเสนอขอ้มลูที่ส  าคญัของบรษัิทบนเว็บไซต ์โดยมอบหมายให ้เลขานกุารบรษัิท เป็นผูป้ระสานงาน ซึง่
สามารถติดตอ่ไดท้ี่ โทร 0-2596-7888 ตอ่ 2516 หรอืที่ e-mail: ir@nonthavej.co.th 

7.2 การใหข้อ้มลูผา่นสือ่สาธารณะตา่ง ๆ ไดแ้ก่ หนงัสอืพิมพ ์นิตยสารและวารสาร   
7.3 การจดัสง่หนงัสอืแจง้ผูถื้อหุน้ทางไปรษณีย ์
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หลักปฏิบัตทิี ่8   สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการใหค้วามส าคญักบัผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั ในฐานะที่เป็นเจา้ของกิจการ โดยจะปกป้องคุม้ครอง
สิทธิของผูถื้อหุน้ และด าเนินการใหม้ั่นใจว่ามีการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเป็นธรรม  โดยผูถื้อไดม้ีสว่นรว่มในการตดัสินใจในเรื่อ ง
ส าคญัของบรษัิทฯ ตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมาย และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีตามขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบั
ดแูลที่เก่ียวขอ้ง  รวมทัง้จดัใหม้ีช่องทางในการสือ่สารกบัผูถื้อหุน้อยา่งสม ่าเสมอตามความเหมาะสม โดยก าหนดแนวปฏิบตัิไวด้งันี ้ 

8.1 ผูถื้อหุน้มีสว่นรว่มในการตดัสนิใจเรือ่งส  าคญั 

1) ก าหนดการจดัประชมุผูถื้อหุน้สามญัปีละ 1 ครัง้ 
2) เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรือ่งเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุลว่งหนา้ โดยแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นระบบขา่ว

ของตลาดหลกัทรพัย ์พรอ้มแจง้ผลการเสนอเรือ่งเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ 
3) แจง้เชิญประชมุลว่งหนา้ (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) โดยเผยแพรเ่อกสารส าคญัประกอบการพิจารณาและ

ตดัสนิใจ  ความเห็นของคณะกรรมการ  เอกสารประกอบการประชุม  เอกสารที่ตอ้งใชส้  าหรบัการมอบฉนัทะ
และวิธีปฏิบตัิเผยแพรผ่า่นเว็บไซตบ์ริษัทพรอ้มแจง้ขอ้มลูการเผยแพรเ่อสการผ่านช่องทางข่าวสารของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และสง่ออกหนงัสอืนดัประชมุลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุ 30 วนั ทัง้นี ้เปิดโอกาสใหผู้้
ถือหุน้สง่ค าถามลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุ และเผยแพรห่ลกัเกณฑด์งักลา่วไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิท 

4) ในกรณีที่ผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระ หรอืบคุคลใดๆ เขา้รว่มประชุมแทนตนได ้โดยระบวุิธีการไวช้ดัเจนตามที่บริษัท จดัสง่ใหผู้ถื้อ
หุน้ลว่งหนา้มากกวา่ 14 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

5) หา้มบคุคลที่เก่ียวขอ้งซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษัิทภายใน  1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจ าปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลงัการเปิดเผยงบการเงินดงักลา่ว (Blackout Period) 

6) ในกรณีที่ทราบขอ้มูลใด ๆ ที่ยงัไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบริษัท ตอ้งไม่ซือ้ขาย
หลกัทรพัยข์องบริษัท จนกว่าจะพน้ระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ไดม้ีการเปิดเผยขอ้มูลนัน้สู่สาธารณะทัง้
หมดแลว้ 

8.2 การด าเนินการประชมุผูถื้อหุน้ 

1) ก่อนเริม่ประชมุ ประธานท่ีประชมุไดม้อบหมายใหเ้ลขานกุารบรษัิท แนะน าคณะกรรมการบรษัิท ประธานและ
คณะกรรมการชดุยอ่ย  ผูส้อบบญัชี  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีการเงิน  พรอ้มแจง้วิธีการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้
ที่ตอ้งลงมติในแตล่ะวาระตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ รวมถึงการใชส้ทิธิออกเสยีง  

2) ระหวา่งการประชมุ  ประธานท่ีประชมุอธิบายการลงมติในแตล่ะวาระตามขอ้บงัคบัของบริษัทและเปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  แสดงขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะในเวลาที่เหมาะสม พรอ้มตอบขอ้ซกัถามก่อนลงคะแนน
เสยีง  ประธานฯ จะด าเนินการประชมุตามล าดบัวาระการประชมุ และไมเ่พิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจง้ใหผู้้
ถือหุน้ทราบลว่งหนา้ เวน้แตท่ี่ประชมุจะมมีติใหเ้ปลีย่นล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองใน
สามของจ านวนผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุ หรอืผูถื้อหุน้ซึง่ถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้
ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด อาจขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เมื่อที่
ประชมุไดพ้ิจารณาระเบียบวาระท่ีก าหนดไวเ้ป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิท 
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3) ภายหลงัการประชมุ  เลขานกุารเผยแพรม่ติที่ประชมุและคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ  พรอ้มจดัท ารายงานการ
ประชุมเผยแพร่ภายหลงัการประชุมภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ละ
เว็บไซตข์องบรษัิท 
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นโยบายทีเ่กี่ยวข้องกับการดูแลกิจการ 

นโยบายบริหารความเส่ียง 

บรษัิทฯ พงึจดัใหม้ีระบบในการบรหิารความเสีย่งโดยการบรหิารและควบคมุกิจกรรม รวมทัง้กระบวนการด าเนินงาน
ตา่ง ๆ เพื่อลดมลูเหตขุองแตล่ะโอกาสที่จะเกิดความเสยีหาย ในระดบัความเสีย่งและขนาดของความเสยีหายทีจ่ะเกิดขึน้ใน
อนาคตทัง้ทางดา้นคลนิิก การบรกิาร การบรหิารและดา้นอื่น ๆ ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได ้โดยค านงึถึงการบรรลเุปา้หมายของ
โรงพยาบาลตามยทุธศาสตร ์ จึงก าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง ดงันี ้

1. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง  ไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท  เพื่อช่วยก ากบั
ดแูลงานดา้นการบรหิารความเสีย่งในระดบัตา่ง ๆ ภายในองคก์รเพื่อใหม้ั่นใจว่าฝ่ายบริหารซึ่งเป็นผูร้บัผิดชอบ
งานดา้นการบริหารจดัการความเสี่ยง ไดน้ าระบบบริหารความเสี่ยงไปปฏิบตัิอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลมุ
ความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ อย่างครบถว้น  และช่วยก ากบัการปฏิบตัิตามแนวทางก ากบัดแูลกิจการที่ดี เพื่อให้
การด าเนินธุรกิจขององคก์รเป็นไปตามหลกัธรรมภิบาลท่ีดี 

2. คณะกรรมการจดัการความเสี่ยง มีหนา้ที่ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ศึกษาติดตาม รวบรวมขอ้มลู 
ปัญหาอุปสรรค และวิเคราะหค์วามเสี่ยงเบือ้งตน้ ที่มีผลต่อการปฏิบตัิงาน รวมทัง้ระบบการควบคุมภายใน 
เสนอแนะแนวทางปรบัปรุงแกไ้ขปัญหาอปุสรรค จดัท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายใน โดยจะ
รายงานผลการประเมินความเสีย่งตอ่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสีย่ง 

3. หลกัเกณฑก์ารประเมินความเสีย่งในดา้นตา่งๆ ไดถ้กูจดัท าโดยคณะกรรมการจดัการความเสีย่ง มีการปรบัปรุง 
แกไ้ขทกุปี และไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสีย่งเพื่อน าไปสูก่ารปฏิบตัิตอ่ไป 

4. ให้มีการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยมีการจัดการและด าเนินการอย่างเป็นร ะบบและต่อเนื่อง 
สอดคลอ้งกบัการบรรลตุวัชีว้ดั กลยทุธข์องหนว่ยงาน และกลยทุธข์องโรงพยาบาล 

5. ใหน้ าระบบบรหิารความเสีย่งไปปฏิบตัิเป็นสว่นหนึง่ของงาน จนเกิดเป็นวฒันธรรมองคกร์ และเป็นสว่นหนึง่ของ
การด าเนินงานตามปกติ 
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นโยบายการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจ ดว้ยความปลอดภัยและค านึงถึงผลกระทบดา้นอาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอ้ม และ
ก าหนดใหม้ีระบบการจดัการในระดบัสากล ใหค้วามส าคญัและปฏิบตัิตามกฎหมาย นโยบาย มาตรฐาน  และขอ้ก าหนดทางดา้น
ความปลอดภยั  อาชีว อนามยั และสิง่แวดลอ้มของในแตล่ะพืน้ท่ีของบรษัิทฯ อยา่งเครง่ครดั  ดงันี ้ 

 
1. ก าหนดแผนการดูแลความปลอดภัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน และประเมินความเสี่ยงดา้นความ

ปลอดภยัทกุพืน้ท่ี  เพื่อเฝา้ระวงัดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในทกุพืน้ท่ีของบรษัิทฯ 
2. ติดตาม รายงาน และประเมินผลการด าเนินงาน รวมทัง้การสอบสวนอุบัติเหตุการตรวจสภาพแวดลอ้มให้

ปลอดภยั ตามนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั สภาพแวดลอ้มในการท างานเพื่อใหเ้กิดการปฏิบตัิอย่าง
ตอ่เนื่อง รวมถึงเกิดประสทิธิภาพสงูสดุตามมาตรฐานความปลอดภยั และขอ้บงัคบักฎหมาย 

3. สนบัสนนุ และสง่เสริมกิจกรรมดา้นความปลอดภยัใหพ้นกังานทกุระดบัมีความรู ้พรอ้มทัง้สรา้งจิตส านึกในการ
ปฏิบตัิงานดว้ยความปลอดภยัและมีชีวอนามยัที่ดี 

4. มีการจดัอบรม หรือฝึกซอ้มปฏิบตัิการรองรบัสภาวะฉุกเฉินและความเสี่ยงต่างๆ ดา้นความไม่ปลอดภยัที่อาจ
เกิดขึน้ในบรษัิทฯ ใหแ้ก่หนว่ยงาน/แผนกที่เก่ียวขอ้ง 
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นโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ 

บรษัิท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากดั (มหาชน)  เลง็เห็นความส าคญัของการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการขบัเคลือ่นการ
ด าเนินธุรกิจของบรษัิท เพื่อช่วยใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปดว้ยความมีประสทิธิภาพ  
  ดงันัน้ บรษัิทฯ จึงถือว่าระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร ์ขอ้มลูผูป่้วย และขอ้มลูสารสนเทศเป็นทรพัยส์ินที่ส  าคญั

ของบรษัิทฯ จึงไดก้  าหนดมาตรการในการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูสารสนเทศและระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล  
โดยมุง่เนน้ไปท่ีการป้องกนั การใช ้การเขา้ถึง การเก็บรกัษา และการเปิดเผยขอ้มลูผูป่้วย  / สารสนเทศ   ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั กฎระเบียบ และมาตรฐานคณุภาพท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันี ้ 
 

1. นโยบายการรักษาความปลอดภยัในระบบโครงสร้างและเครือข่าย (Network Security) 
o บคุลากรทกุคนพึงระมดัระวงัความปลอดภยัในการใชร้ะบบคอมพิวเตอรแ์ละระบบเครือข่ายในโรงพยาบาล 

ตอ้งไม่ยินยอมใหบุ้คคลอื่นที่ไม่ใช่เจา้หนา้ที่ของโรงพยาบาลนนทเวช  เขา้ใชเ้ครื่องคอมพิวเตอรแ์ละระบบ
เครอืขา่ยโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต 

o หา้มบคุลากรทกุคน ใช ้IP Address อื่นนอกเหนือจากที่ผูด้แูลระบบแผนก Computer Operation ก าหนด 
 

2. นโยบายการรักษาความปลอดภยัของระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Security) 
o จดัท าระบบ Register การเขา้ใชเ้ครอืขา่ยไรส้าย เพื่อยืนยนัตวัตนก่อนเขา้ใช ้
o ตรวจสอบ บ ารุงรกัษา อปุกรณเ์ช่ือมตอ่ระบบเครอืขา่ยอยา่งสม ่าเสมอ 

 
3. นโยบายการรักษาความปลอดภัยทางด้านกายภาพของทรัพยากรสารสนเทศ (Physical Security of IT 

Resources) 
o ตรวจเช็ค/บ ารุงรกัษา ระบบดบัเพลิงอตัโนมตัิและอปุกรณแ์จง้เหต ุ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
o ติดตัง้ระบบ Access Control เป็นเครื่องสแกนลายนิว้มือ  โดยก าหนดสิทธ์ิใหเ้ฉพาะประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร, รองผูอ้  านวยการโรงพยาบาลสายงานบริหาร, ผูจ้ัดการฝ่ายสารสนเทศ และบุคลากรแผนก 
Computer Operation 
 

4. นโยบายการรักษาความปลอดภัยของเคร่ืองคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณค์อมพิวเตอร ์(Workstation and Device 
Security) 

o ติดตั้งรหัสผ่าน ในการเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าถึงระบบ
คอมพิวเตอรไ์ด ้

o ตอ้งเก็บรกัษารหสัผา่นของตนใหเ้ป็นความลบั ไมบ่อกบคุคลอื่นเพื่อปอ้งกนัไมใ่หบ้คุคลอื่นเขา้ถึงรหสัผา่นของ
ตน รวมทัง้ไมใ่ชอ้ินเทอรเ์น็ตเขา้ไปยงัเวปไซตท์ี่ไม่คุน้เคย  และอาจจะเป็นอนัตรายกบัระบบคอมพิวเตอรข์อง
บรษัิทฯ 
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5. นโยบายการควบคุมและการดูแลความปลอดภยัของระบบ (Security Administration of Restricted Systems) 
o ติดตัง้ระบบตรวจสอบการบุกรุก และตรวจสอบความปลอดภยัของเครือข่าย (IDS/IPS Policy) เพ่ือ

ป้องกนัทรพัยากร ระบบสารสนเทศ และขอ้มลูบนเครือข่ายภายในองคก์รใหม้ีความมั่นคงปลอดภยั 
o กรณีสง่ผลตรวจผูป่้วยใหแ้พทยร์ะยะไกล มีการสง่รหสั OTP เพ่ือยืนยนัตวับคุคลก่อนเขา้ใชง้าน 

 
6. นโยบายการรักษาความปลอดภยัในการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์หรืออีเมล (e-mail) 

o ไมใ่ชร้ะบบคอมพิวเตอรข์องบรษัิทฯ ในการสง่ตอ่ email ที่เป็นการรบกวน สรา้งความร าคาญ หรอืเป็นการท า
ธุรกิจสว่นตวัที่ไมเ่ก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจการของบรษัิทฯ 

o ใหผู้ใ้ชง้าน ใช ้e-mail ท่ีโรงพยาบาลก าหนดให ้ส่งขอ้มลูในงานของบริษัทฯ เท่านัน้  หา้มใช ้e-mail 
สว่นตวัท่ีไมใ่ช่ของบริษัทฯ  

o มีการก าหนดวิธีในการรบั/สง่ ขอ้มลูการรกัษา/รูปภาพ/วีดีโอของผูป่้วยโดยการใชจ้ดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์หรือ
อีเมล (e-Mail)  

o หา้มผูใ้ชง้านเผยแพร่ แจกจ่าย ท าใหผู้อ้ื่นรูร้หัสผ่าน (Password)   ยกเวน้บัญชีช่ือ e-Mail กลางท่ี
อนญุาตใหใ้ชร้ว่มกนัเท่านัน้ 

o ก าหนดใหผู้ใ้ชง้านตัง้รหัสผ่านใหเ้กิดความปลอดภัย ซึ่งรหัสผ่านประกอบดว้ยตวัอกัษร หรือตวัเลข 
หรือสญัลกัษณ ์ไมน่อ้ยกวา่ 8 ตวัอกัษร และใหผู้ใ้ชง้านเปลี่ยนรหสัผ่าน อย่างนอ้ย 6 เดือน / ครัง้ 

o ผูใ้ชง้าน ตอ้งรบัผิดชอบตอ่การกระท าใด ๆ ที่เกิดจากบญัชีช่ือจดหมายอิเลก็ทรอนิกสข์องตนเอง 
o ผูด้แูลระบบ ตอ้งก าหนดสิทธ์ิการเขา้ถงึระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสต์ามท่ีไดร้บัอนุมตัิเท่านัน้  และมี

การทบทวนสิทธ์ิการเขา้ใชง้าน อย่างนอ้ยปีละ  1 ครัง้ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เช่น การลาออก 
โอนยา้ย หรือสิน้สดุการเลิกจา้ง เป็นตน้ 
 

7. นโยบายการรักษาความปลอดภยัส าหรับอุปกรณเ์คลื่อนที่ (Mobile Device Security) 

o บริษัทฯ อนญุาตใหน้ าอปุกรณเ์คลื่อนท่ี (Mobile Device) สว่นตวัมาใชใ้นการปฏิบตัิงานขององคก์รได ้
เฉพาะกบัโปรแกรม Approve Doctor Order และการรบั/สง่ e-Mail ของโรงพยาบาลไดเ้ท่านัน้ 

o บุคลากร สามารถน าอุปกรณเ์คลื่อนท่ี (Mobile Device) ส่วนตวั มาใชเ้ฉพาะการรบั/ส่ง e-Mail    
บริษัทฯ ไดเ้ท่านัน้ 
 

8. นโยบายการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน ์(Social Network) 
10.1 มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการดแูลทรพัยส์นิทางปัญญาไมใ่หถ้กูละเมิด เปิดเผย ท าซ า้ ดดัแปลง หรอืกระท า

การใดๆ โดยไมไ่ดร้บัอนญุาต และใหค้วามเคารพไมล่ะเมิดทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่น 
10.2 ตอ้งเปิดเผยและมอบผลประโยชนใ์นการคิดคน้และพฒันา ท่ีจดัท าขึน้ในระหวา่งการปฏิบตัิงานใหแ้ก่ บรษัิทฯ ไม่

วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่นและไมว่า่ทรพัยส์นิทางปัญญานัน้ไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายแลว้หรอืไมก็่ตาม 
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10.3 หา้มเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสาร รูปภาพ ขอ้ความ หรือความคิดเห็น ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ละเมิด
ศกัดิศ์รีความเป็นมนุษยห์รืออาจท าใหบุ้คคลอ่ืนเสียหาย เสียช่ือเสียง ถูกดหูม่ิน ถูกเกลียดชงั ถูกคกุคาม 
หรือถกูกลั่นแกลง้ 

10.4 หา้มเผยแพรข่อ้มลูที่เป็นทรพัยส์ินทางปัญญาของบริษัทฯ  หรือขอ้มลูที่ใชภ้ายในบริษัทฯ บนสื่อสงัคมออนไลน์
ก่อนไดร้บัอนญุาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูม้ีอ  านาจที่เก่ียวขอ้ง 

10.5 หา้มบคุลากรและบคุลากรทางการแพทยท์ุกคน ส่งขอ้มลูการตรวจรกัษาของผูป่้วยผ่านสื่อสงัคมออนไลน์
ทกุชนิด  ยกเวน้ การด าเนินงานดงัตอ่ไปนี ้

o การสง่ขอ้มลูการตรวจรกัษาของผูป่้วยในกรณี Refer Out กบัโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลที่รบั
ตรวจผูป่้วยตอ่   

o การสง่ขอ้มลูรายงานการระบาดของโรคติดเชือ้ที่เฝา้ระวงัในโรงพยาบาลใหก้บัหนว่ยงานราชการท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยแผนกควบคมุป้องกนัการติดเชือ้ เช่น ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรุี ส  านกั
ควบคมุโรคติดตอ่ เป็นตน้ 

o การ Approve Doctor Order ของแพทย ์
10.6 การเผยแพรข่อ้มลู หรอืแสดงความคิดเห็นที่อาจท าใหเ้ขา้ใจวา่เป็นความเห็นจากโรงพยาบาลหรอืหนว่ยงาน  ตอ้ง

มีการแสดงข้อความจ ากัดความรับผิดชอบ (Disclaimer) ว่าเป็นความเห็นส่วนตัว ไม่ใช่ความเห็นของ
โรงพยาบาลหรอืหนว่ยงานท่ีตนสงักดั  เวน้แตจ่ะเป็นความเห็นของโรงพยาบาล หรือหน่วยงานอย่างแทจ้ริง หรือ
ไดร้บัอนญุาตจากผูม้ีอ  านาจที่เก่ียวขอ้ง 

10.7 หากพบการใชส้ื่อสงัคมออนไลน ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป่้วย / ผูร้บับริการที่ไมเ่หมาะสม หรือพบวา่มีขอ้ความบน
สื่อสงัคมออนไลน ์ท่ีอาจท าใหเ้กิดความเสื่อมเสียช่ือเสียงของโรงพยาบาล หรือหน่วยงาน  ใหแ้จง้มายัง
แผนกคณุภาพและความปลอดภยัทนัที 

10.8 พนกังานทุกคนถือเป็นตวัแทนของภาพลกัษณอ์งคก์ร ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัอย่างยิ่งในการสื่อสารขอ้เท็จจริง
ผา่นสือ่สงัคมออนไลนท์ี่อาจน าไปสูก่ารโตแ้ยง้ที่รุนแรง โดยเฉพาะเรือ่งเก่ียวกบัการเมือง เชือ้ชาติ ศาสนา เป็นตน้ 
การเผยแพร่รูปภาพ ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อันเป็นการละเมิดกฎหมาย 
จรรยาบรรณ และจริยธรรมองคก์ร อาจน าไปสูก่ารฝ่าฝืนวินยัตามขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษัทฯ เช่น 
การใหข้อ้มูลอนัเป็นเท็จ และ/หรือการใหข้อ้มลูที่ไม่ควรเปิดเผยที่สง่ผลกระทบต่อบคุคลใด และ/หรือองคก์รใด 
หรอืเป็นเหตใุหเ้กิดความเสยีหายอยา่งรา้ยแรงแก่ทรพัยส์นิ และ/หรอืช่ือเสยีงของบรษัิทฯ 

 
การก าหนดสิทธ์ิ และการควบคุมการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ 

1. ผูใ้ชง้านแตล่ะคน ตอ้งมีบญัชีช่ือผูใ้ชง้าน (Username) ของตนเอง หา้มใชร้ว่มกบัผูอ้ื่น และหา้มเผยแพร ่แจกจ่าย ท าให้
ผูอ้ื่นรูร้หสัผา่น (Password) 

2. ผูใ้ชง้าน ตอ้งรบัผิดชอบต่อการกระท าใด ๆ ที่เกิดจากบญัชีช่ือผูใ้ชง้าน (Username) ไม่ว่าการกระท านัน้จะเกิดจาก
ผูใ้ชง้านหรอืไมก็่ตาม 

3. ตัง้รหสัผ่านใหเ้กิดความปลอดภยั โดยรหัสผ่านประกอบดว้ยตัวอักษร หรือตัวเลข หรือสญัลกัษณ์ ไม่นอ้ยกว่า 8  
ตวัอกัษร 

4. ท าการเปลีย่นรหสัผา่น อยา่งนอ้ย 6 เดือน/ครัง้ 
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5. ผูใ้ชง้าน ตอ้งพิสจูนต์วัตนก่อนเขา้ใชร้ะบบสารสนเทศทกุครัง้  และตอ้งออกจากโปรแกรมทกุครัง้เมื่อไมใ่ชง้าน 
6. หา้มผูใ้ชง้านใชร้ะบบคอมพิวเตอรโ์ดยมีวตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี ้

o เพื่อกระท าผิด กฎหมาย หรอืเพื่อก่อใหเ้กิดความเสยีหายแก่บรษัิท และ/หรอื บคุคลอื่น 
o เพื่อการพาณิชยท์ี่ไมใ่ช่ภารกิจของโรงพยาบาลนนทเวช 
o เพื่อการกระท าที่ขดัตอ่ความสงบเรยีบรอ้ย, ศีลธรรม, หรอืเพื่อความสนกุสว่นตน 
o เพื่อเจตนาท าใหร้ะบบคอมพิวเตอรข์องบรษัิทเสยีหาย 

7. หา้มผูใ้ชง้านติดตัง้โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์มีลกัษณะเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือสิทธ์ิในทรพัยส์ินทางปัญญาในเครื่อง
คอมพิวเตอรข์องบรษัิทฯ 

8. การขอเพ่ิม/ยกเลิกบญัชีผูใ้ช,้ การขอเพ่ิม/ยกเลิกสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มลู ตอ้งไดร้บัการอนุมตัิตามสายบงัคบับญัชา
ตัง้แตร่ะดบัผูจ้ดัการสว่นขึน้ไป 

 
มาตรการด าเนินการผู้ฝ่าฝืนนโยบายความปลอดภยัสารสนเทศ 

1. อปุกรณเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่โทรคมนาคม ถือเป็นทรพัยส์ินของบริษัทฯ กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังาน
จะตอ้งรว่มกนับ ารุงรกัษาอปุกรณฯ์ ในหนว่ยงานของตน ใหม้ีความพรอ้มแก่การใชง้านอยู่เสมอและจะตอ้งระมดัระวงัมิ
ใหเ้กิดการช ารุดเสยีหาย หรอืสญูหาย หากพบเห็นความช ารุดเสียหาย หรือสญูหายเกิดขึน้กบัอปุกรณฯ์ จะตอ้งรายงาน
ตอ่ผูบ้งัคบับญัชา หรอืหนว่ยงานผูด้แูลดา้น IT  ใหท้ราบเพื่อด าเนินการแกไ้ขโดยเรว็ 

2. บริษัทฯ จะพิจารณาความผิดและลงโทษทางวินยัตามความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึน้ โดยยึดหลกัเกณฑต์าม
ระเบียบขอ้บงัคบัของบรษัิท และกฎหมายแรงงาน 

3. กรณีเกิดการฟ้องรอ้งคดีแพ่ง / คดีอาญา อนัเกิดจากการกระท าผิดโดยส่วนตวัของพนกังาน ไม่ว่าจะท าโดยจงใจหรือ
ประมาทเลนิเลอ่ก็ตาม พนกังานตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบตอ่ความเสยีหายที่จะเกิดขึน้ทัง้หมดดว้ยตวัเอง 
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นโยบายต่อต้านคอรรั์ปช่ัน 

 

บรษัิท  โรงพยาบาล นนทเวช จ ากดั (มหาชน)  ใหค้วามส าคญัในการต่อตา้นการทจุริต และคอรร์ปัชั่น  โดยสนบัสนนุ สง่เสริม
ใหบ้คุลากรทกุระดบัมีจิตส านกึในการตอ่ตา้นการทจุรติ และคอรร์ปัชั่นในทกุรูปแบบ  คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดก้ าหนดเป็นนโยบาย
การป้องกนัและต่อตา้นการทุจริต การใหส้ินบน (Anti-Corruption)  เพื่อก ากับการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  กฎระเบียบ  
สอดคลอ้งตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Corporate Governance and Business Code 
of Conduct) 

1. กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร พนกังานทกุระดบั ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เขา้ข่ายการคอรร์ปัชั่นที่
เก่ียวขอ้งกบับรษัิท ตอ้งแจง้ผูบ้งัคบับญัชาหรอืบคุคลที่รบัผิดชอบทราบ และใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง
ตา่ง ๆ รวมทัง้จดัใหม้ีช่องทางในการรบัขอ้รอ้งเรยีนจากบคุคลภายนอก ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามจรรยาบรรณที่บรษัิทก าหนด 

2. บรษัิทตอ้งใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานท่ีปฏิเสธคอรร์ปัชั่น หรือแจง้เรื่องคอรร์ปัชั่นที่เก่ียวขอ้งกบับริษัท โดย
บรษัิทจะไมล่ดต าแหนง่ ลงโทษ หรอืใหผ้ลทางลบตอ่พนกังานท่ีปฏิเสธการคอรร์ปัชั่นแมว้า่การกระท านัน้จะท าใหบ้ริษัท
สญูเสยีโอกาสทางธุรกิจ 

3. กรรมการและผูบ้รหิารทกุระดบัของบรษัิท จะตอ้งแสดงความซื่อสตัย ์และเป็นแบบอยา่งทีด่ีในการปฏิบตัิตามนโยบาย
ตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น โดยก าหนดใหฝ่้ายกลยทุธ ์และฝ่ายทรพัยากรมนษุย ์รบัผิดชอบในการเผยแพรค่วามรู ้สรา้งความ
เขา้ใจ และสง่เสรมิใหพ้นกังานทกุระดบัยดึถือนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นอยา่งจรงิจงั ตอ่เนื่องและเสรมิสรา้งใหเ้ป็น
สว่นหนึง่ของวฒันธรรมองคก์ร 

4. บรษัิทก าหนดใหบ้อกกลา่วประชาสมัพนัธน์โยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นผา่นสือ่ทัง้ภายในและภายนอก เช่น Intranet, 
Website บรษัิท และรายงานประจ าปี โดยนโยบายดงักลา่วของบรษัิทเป็นการปฏิบตัิภายใตก้ฎหมายของประเทศไทย
ในการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น 

5. การใหค้วามเป็นธรรม ไดก้ าหนดวิธีการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนและการด าเนินการ ทัง้นีเ้พ่ือใหเ้กิดความ
เป็นธรรมแก่ผูถ้กูกลา่วหา และการคุม้ครองอย่างเหมาะสมแก่ผูแ้จง้เบาะแส 
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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Policy) 

 

โรงพยาบาลนนทเวช (“โรงพยาบาล”) มุง่มั่นท่ีจะปกปอ้งความเป็นสว่นตวัของคณุ ซึง่ขอ้มลูตอ่ไปนีค้ือแนวทางที่เราใชใ้น
การปกปอ้งขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีทา่นใหเ้รา ไมว่า่จะเป็น การเก็บรวบรวม การใช ้การเปิดเผย เรยีกรวมกนัวา่ (“การประมวลผล”) และ
ในระหวา่งการเยี่ยมชมเว็บไซต ์https://www.nonthavej.co.th  หรอืใชแ้อพพลเิคชั่นของเรา หรอืรอ้งขอการบรกิารจากเรา นโยบาย
ความเป็นสว่นตวันีร้วมถงึขอ้มลูตา่งๆ ท่ีสามารถระบถุึงตวัทา่นไดไ้มว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม และไมว่า่จะไดร้บัจากทา่นโดยตรงหรอื
เป็นการสง่ตอ่มาจากบคุคลท่ีสามก็ตาม (“ขอ้มลู”) หรอื (“ขอ้มลูสว่นบคุคล”) ส าหรบัขอ้มลูสว่นบคุคลดา้นสขุภาพของทา่นนัน้ 
นอกเหนือจากการปฏิบตัิตามนโยบายนีแ้ลว้ เราจะยดึถือปฏิบตัิตามบทบญัญตัิของกฎหมาย กฎ ประกาศ ค าสั่งหรอืระเบยีบของ
หนว่ยงานท่ีมีอ  านาจก ากบัดแูลทีเ่ก่ียวขอ้ง หรอืที่จะมีการแกไ้ขเพิม่เติม เราในฐานะผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น ไดจ้ดัท า
นโยบายความเป็นสว่นตวันีข้ึน้ ซึง่ถือเป็นสว่นหนึง่ของขอ้ก าหนดและเง่ือนไขส าหรบัการใหบ้รกิารเว็บไซตข์องเรา รวมทัง้การเขา้รบั
บรกิารของทา่น โดยในการใชบ้รกิารดงักลา่วในแตล่ะครัง้ใหถื้อวา่ทา่นไดอ้า่นและตกลงยอมรบันโยบายความเป็นสว่นตวันี ้ซึง่มี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

โรงพยาบาลนนทเวช (“โรงพยาบาล”) มุง่มั่นที่จะปกป้องความเป็นสว่นตวัของคณุ ซึ่งขอ้มลูต่อไปนีค้ือแนวทางที่เราใชใ้นการ
ปกปอ้งขอ้มลูสว่นบคุคลที่ทา่นใหเ้รา ไม่ว่าจะเป็น การเก็บรวบรวม การใช ้การเปิดเผย เรียกรวมกนัว่า (“การประมวลผล”) และใน
ระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต  ์https://www.nonthavej.co.th  หรือใชแ้อพพลิเคชั่นของเรา หรือรอ้งขอการบริการจากเรา นโยบาย
ความเป็นสว่นตวันีร้วมถึงขอ้มลูตา่งๆ ท่ีสามารถระบถุึงตวัทา่นไดไ้มว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม และไมว่า่จะไดร้บัจากท่านโดยตรงหรือ
เป็นการส่งต่อมาจากบุคคลที่สามก็ตาม (“ขอ้มูล”) หรือ (“ขอ้มูลส่วนบุคคล”) ส าหรบัขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นสขุภาพของท่านนัน้ 
นอกเหนือจากการปฏิบตัิตามนโยบายนีแ้ลว้ เราจะยึดถือปฏิบตัิตามบทบญัญัติของกฎหมาย กฎ ประกาศ ค าสั่งหรือระเบียบของ
หน่วยงานที่มีอ  านาจก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้ง หรือที่จะมีการแกไ้ขเพิ่มเติม เราในฐานะผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน ไดจ้ดัท า
นโยบายความเป็นสว่นตวันีข้ึน้ ซึง่ถือเป็นสว่นหนึง่ของขอ้ก าหนดและเง่ือนไขส าหรบัการใหบ้ริการเว็บไซตข์องเรา รวมทัง้การเขา้รบั
บริการของท่าน โดยในการใชบ้ริการดงักลา่วในแต่ละครัง้ใหถื้อว่าท่านไดอ้่านและตกลงยอมรบันโยบายความเป็นสว่นตวันี ้ซึ่งมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
1. โรงพยาบาลเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ที่สามารถระบุตัวตนไดท้ัง้ทางตรงและทางออ้ม เพื่อประโยชนต์่อท่านใน

ระยะเวลาที่เหมาะสมจ าเป็นต่อการใหบ้ริการ ในกรณีที่ท่านเป็นผูใ้หข้อ้มูลกับโรงพยาบาล หรือรอ้งขอการบริการจาก
โรงพยาบาล ผา่นช่องทางเว็บไซต ์แอพพลิเคชั่นหรือ ช่องทางอื่นใดของโรงพยาบาล อาทิเช่น การนดัหมายแพทย ์การท า
ธุรกรรมแบบออนไลน ์ การสมคัรรบัจดหมายขา่ว  การขอรบัความช่วยเหลือพิเศษ  รวมไปถึงการท าธุรกรรมแบบออฟไลน ์ 
เช่น การลงทะเบียนผูป่้วยที่เคานเ์ตอรล์งทะเบียนของโรงพยาบาล หรอืจากความสมคัรใจของทา่นใน การท าแบบสอบถาม 
(Survey) หรือการโตต้อบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(E-mail) หรือการกรอก/ ใหข้อ้มลูประกอบการสมคัรงาน หรือช่อง
ทางการสือ่สารอื่นๆ ระหวา่งโรงพยาบาลและทา่น 

2. โรงพยาบาลอาจได�้รบัขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นจากบคุคลที่สาม เช่น  ธุรกิจในเครือข่าย ตวัแทนจ าหน่าย หรือผูใ้หบ้ริการ
ของโรงพยาบาล หนว่ยงานภาครฐั 

 
 

https://www.nonthavej.co.th/
https://www.nonthavej.co.th/
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ข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงพยาบาลเก็บรวบรวม 
ประเภทของขอ้มลูส่วนบุคคลที่โรงพยาบาลเก็บรวบรวมจากท่านจะขึน้อยู่กบัสถานการณข์องการเก็บรวบรวม และประเภท

ของการบริการที่ท่านรอ้งขอจากโรงพยาบาล ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านจะถกูน ามาใชเ้พื่อใหก้ารท าธุรกรรมออนไลนห์รือออฟไลน ์
หรอืบรกิารท่ีไดร้บัการรอ้งขอเสร็จสมบรูณ ์ซึ่งขอ้มลูสว่นบคุคลที่โรงพยาบาลเก็บรวบรวมโดยตรงจากท่าน หรือจากบคุคลที่สาม มี
ดงันี ้

 ขอ้มูลระบุตวัตน เช่น ช่ือ ภาพถ่าย เพศ วนัเดือนปีเกิด หนงัสือเดินทาง หมายเลขบตัรประชาชน หรือหมายเลขที่
สามารถระบตุวัตนอื่นๆ 

 ขอ้มลูส าหรบัการติดตอ่ เช่น ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์และอีเมลล ์
 ขอ้มลูการช าระเงิน เช่น ขอ้มลูการเรยีกเก็บเงิน ขอ้มลูบตัรเครดิตหรอืเดบิต และรายละเอียดบญัชี ธนาคาร 
 ขอ้มูลการเขา้รบับริการ เช่น ขอ้มลูการนดัหมายแพทย ์ขอ้มลูสว่นบุคคลของญาติ ความตอ้งการ เก่ียวกบัหอ้งพกั 

อาหาร และบรกิารเสรมิอื่นๆ 
 ขอ้มลูการเขา้รว่มกิจกรรมทางการตลาด เช่น ขอ้มลูการลงทะเบียนเพื่อรว่มกิจกรรมกบัเรา 
 ขอ้มลูสถิติ เช่น จ านวนผูป่้วย และการเขา้ชมเว็บไซต ์
 ขอ้มลูจากการเขา้ใชเ้ว็บไซตข์องโรงพยาบาล เช่น Online Appointment System, Health Checkup, Contact Us 
 ขอ้มูลดา้นสุขภาพ รายงานที่เก่ียวกับสุขภาพกาย และสขุภาพจิต การดูแลสุขภาพของท่าน ผลการทดสอบจาก

หอ้งทดลอง หอ้งปฏิบตัิการ และการวินิจฉยั 
 ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัการใชย้าและการแพย้าของทา่น 
 ขอ้มลู Feedback และผลการรกัษาที่ทา่นใหไ้ว ้

โรงพยาบาลจะไมเ่ก็บและใชข้อ้มลูที่มีความละเอียดออ่นของทา่น เช่น เชือ้ชาติ ความเช่ือทางศาสนา ประวตัิอาชญากรรม เวน้
แตเ่ป็นไปตามที่ขอ้บงัคบัและกฎหมายก าหนด หรอืโดยความยินยอมของทา่น  

 
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล  

โรงพยาบาลจะใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่น ตามวตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี ้
 จดัหาบรกิาร หรอืสง่มอบบรกิารของโรงพยาบาล 
 นดัหมายแพทย ์สง่ขา่วสาร แนะน าบรกิารของโรงพยาบาล 
 การประสานงานและสง่ตอ่ขอ้มลูซึง่จะช่วยใหก้ารสง่ตอ่ผูป่้วยมีความรวดเรว็ขึน้ 
 การยืนยนัตวัตนของผูป่้วย 
 สง่ขอ้ความแจง้เตือนการนดัหมายแพทย ์หรอืการเสนอความช่วยเหลอืจากโรงพยาบาล 
 อ านวยความสะดวกและน าเสนอรายการสทิธิประโยชนต์า่งๆ แก่ทา่น 
 จุดประสงคด์า้นการตลาด การส่งเสริมการขาย และลกูคา้สมัพนัธ ์เช่น การสง่ขอ้มูลเก่ียวกบัโปรโมชั่น ผลิตภณัฑ์

และบรกิาร รายการสง่เสรมิการขาย และธุรกิจพนัธมิตร 
 เพื่อเป็นช่องทางในการสือ่สาร ตอบค าถาม หรอืตอบสนองขอ้รอ้งเรยีน 
 ส ารวจความพงึพอใจของลกูคา้ วิจยัตลาด วิเคราะหท์างสถิติ ประมวลผลและแสดงผลเพื่อเป็นขอ้มลูในการปรบัปรุง

ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร หรอืสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม่ๆ  ใหแ้ก่ ผูใ้ชบ้รกิารไดร้บัประโยชนย์ิ่งขึน้ 
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 วตัถปุระสงคท์างบญัชีหรือทางการเงิน เช่น การตรวจสอบการช าระเงินผ่านบตัรเครดิต การเรียกเก็บเงินและการ
ตรวจสอบความถกูตอ้ง การขอคืนเงิน 

 รกัษาความปลอดภยั รวมถึงความปลอดภยัขณะพกัรกัษาอยูใ่นโรงพยาบาล 
 เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการสมคัรงาน การเป็นพนกังาน หรอืวตัถปุระสงคอ์ื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 
 ปฏิบตัิตามกฎของโรงพยาบาล 
 ปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือการรอ้งขอใดๆ จากหน่วยงานภาครฐั เช่น การปฏิบตัิตาม

หมายเรยีกพยาน หรอืค าสั่งศาล หรอืการรอ้งขออื่นๆ ที่ถกูตอ้งตามกฎหมาย 
 วตัถุประสงคอ์ื่นๆ ที่สนบัสนุนการด าเนินการตามวตัถุประสงคข์า้งตน้ หรือที่ไดร้บัความยินยอมจากท่านเป็นครัง้

คราว 
 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
โรงพยาบาลจะไม่จดัสรร เปิดเผย และ/หรือ ถ่ายโอนขอ้มูลและขอ้มลูส่วนบคุคลของผูใ้ชบ้ริการ หรือ ผูด้แูลใหแ้ก่นิติ บุคคล

หรอืบคุคลใดๆ ทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศเพื่อวตัถปุระสงคใ์นการน าไปใชโ้ดยอิสระ เวน้แต่ 
1. ผูใ้ชบ้รกิาร หรอื ผูด้แูล ไดร้อ้งขอ และใหอ้ านาจแก่โรงพยาบาล หรอื 
2. ขอ้มลูที่จดัสรรนัน้เป็นไปเพื่อช่วยใหก้ารเริม่ตน้ธุรกรรมของผูใ้ชบ้รกิาร หรอื ผูด้แูลส าเรจ็ลลุว่ง หรอื 
3. ขอ้มลูที่จดัสรรใหแ้ก่นิติบคุคลหรือบคุคลใดๆ ที่โรงพยาบาลเป็นคู่สญัญา เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการวิเคราะห ์ขอ้มลู และ/

หรอื การปรบัปรุงการใหบ้รกิาร หรอื 
4. เป็นการเปิดเผยขอ้มลูตามที่กฎหมายอนญุาต การเปิดเผยขอ้มูลตามที่กฎหมายก าหนด การเปิดเผยขอ้มลู ตามค าสั่ง

ศาล และ/หรอื การเปิดเผยขอ้มลูตามค าสั่งของหน่วยงานรฐัที่เก่ียวขอ้ง เพื่อประโยชนใ์นการสอบสวนหรือพิจารณาคดี 
ซึง่ผูใ้หบ้รกิารสามารถเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 
 

การเชื่อมโยงไปยงัเว็บไซตบุ์คคลที่สาม  
เว็บไซตแ์ละแอพพลิเคชั่นบนมือถือของโรงพยาบาล อาจมีลิงกเ์ช่ือมไปยงัเว็บไซตบ์ุคคลที่สาม หากท่านไปตามลิงกเ์หล่านี ้

นโยบายความเป็นสว่นตวันีไ้มม่ีผลกบัเว็บไซตข์องบคุคลที่สาม โปรดทราบวา่โรงพยาบาลไมส่ามารถรบัผิดชอบใดๆ ตอ่การใชข้อ้มลู
สว่นบคุคลของทา่นโดยบคุคลที่สามดงักลา่ว เนื่องจากอยูน่อกการควบคมุของโรงพยาบาล 

 
การเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล และความปลอดภยั 

โรงพยาบาลตระหนกัถงึความส าคญัของการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น โรงพยาบาลจึงก าหนด
มาตรการในการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลอยา่งเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัการรกัษาความลบัของขอ้มลูสว่น
บคุคลเพื่อปอ้งกนัการสญูหาย การเขา้ถึง ท าลาย ใช ้เปลีย่นแปลงแกไ้ขหรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลโดยไมม่ีสทิธิหรอืไมช่อบดว้ย
กฎหมายใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัใินการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของ
โรงพยาบาล 
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สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent) : ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการ

ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลที่ท่านไดใ้ห้ความยินยอมกบัโรงพยาบาลได ้ตลอดระยะเวลาที่ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านอยู่
กบัโรงพยาบาล 

2. สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคล (right of access) : ท่านมีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านและ ขอให้
โรงพยาบาลท าส าเนาขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วใหแ้กท่า่น รวมถึงขอใหโ้รงพยาบาลเปิดเผยการไดม้าซึง่ ขอ้มลูสว่นบคุคลที่
ทา่นไมไ่ดใ้หค้วามยินยอมตอ่โรงพยาบาลได ้

3. สทิธิในการแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใหถ้กูตอ้ง (right to rectification) : ท่านมีสิทธิในการขอใหโ้รงพยาบาลแกไ้ขขอ้มลูที่ไม่
ถกูตอ้ง หรอืเพิ่มเติมขอ้มลูที่ไมส่มบรูณ ์

4. สทิธิในการลบขอ้มลูสว่นบคุคล (right to erasure) : ทา่นมีสทิธิในการขอใหโ้รงพยาบาลท าการลบขอ้มลูของท่านดว้ยเหตุ
บางประการได ้

5. สิทธิในการระงบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคล (right to restriction of processing) : ท่านมีสิทธิในการระงบัการใชข้อ้มลูสว่น
บคุคลของทา่นดว้ยเหตบุางประการได ้

6. สทิธิในการใหโ้อนยา้ยขอ้มลูสว่นบคุคล (right to data portability) : ทา่นมีสทิธิในการโอนยา้ยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านที่
ทา่นใหไ้วก้บัโรงพยาบาลไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูรายอื่น หรอืตวัทา่นเองดว้ยเหตบุางประการได  ้

7. สิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล (right to object) : ท่านมีสิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลู
สว่นบคุคลของทา่นดว้ยเหตบุางประการใด 

 
ท่านสามารถรอ้งขอการเขา้ถึงหรือขอใหอ้ปัเดตและแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน รวมถึงสิทธิอื่นใดขา้งตน้ หรือสิทธิตาม

กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลที่ใชบ้งัคบั เช่น ขอส าเนาขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น หรือขอใหร้ะงบัการใชห้รือเปิดเผยขอ้มลูสว่น
บคุคลของท่าน กรณีเห็นว่าขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านถกูน าไปใชเ้กินขอบเขตวตัถปุระสงคก์ารใชง้านที่แจง้ใหท้ราบขา้งตน้ หรือไม่
ไดร้บัความยินยอมจากทา่น  ทา่นตอ้งท าเป็นลายลกัษณอ์กัษร พรอ้มแนบส าเนาหลกัฐานเพื่อแสดงตัวตน เช่น ส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน ส าเนา Passport รายละเอียดการท านดัหมายแพทย ์และขอ้มลูการติดตอ่กลบั โดยสง่ไปรษณียต์ามที่อยูต่อ่ไปนี ้ 

บรษัิท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 432 ถ.งามวงศว์าน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบรุ ี11000  
เบอรโ์ทรศพัท ์0-2596-7888 

 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

โรงพยาบาลจะท าการพิจารณาทบทวนนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลเป็นประจ าเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบตัิ กฎหมาย
และขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลโรงพยาบาลจะแจง้ ใหท้่านทราบดว้ยการ 
อพัเดตขอ้มลูลงในเว็บไซตข์องโรงพยาบาล https://www.nonthavej.co.th/ โดยเร็วที่สดุ ทัง้นีห้ากท่านมีค าถาม ขอ้เสนอแนะ และ
ขอ้รอ้งเรยีนเก่ียวกบันโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลโปรดติดตอ่ไดท้ี่อีเมลล ์ contactus@nonthavej.co.th 

 
 
 

mailto:contactus@nonthavej.co.th
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จริยธรรมทางธุรกิจ 
จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 

 
ค านิยามและความหมาย 

“บริษัทฯ”   หมายถึง บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)  

(Nonthavej Hospital Public Co., Ltd.) และใหห้มายรวมถงึผูซ้ึง่ไดร้บัมอบอ านาจใหก้ระท า
การแทนบรษัิทฯ หรอืผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหท้ างานแทนผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบรษัิทฯ  

“กรรมการ” หมายถึง บคุคลที่ไดร้บัการแตง่ตัง้จากผูถื้อหุน้ ใหท้ าหนา้ที่ควบคมุดแูลการด าเนินงานของ
บรษัิท  

“ผู้บริหาร”  หมายถึง กรรมการบรษัิท ผูอ้  านวยการ และผูจ้ดัการระดบัฝ่ายหรอืเทียบเทา่ขึน้ไปของบรษัิท 

“พนักงาน”  หมายถึง พนกังานประจ าที่ไดร้บัการบรรจเุป็นพนกังานแลว้ พนกังานทดลองงาน และ

พนกังานตามสญัญาจา้ง  

“ผู้มีส่วนได้เสีย”  หมายถึง บคุคลและ/หรอื นิติบคุคลที่มีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษัิทฯรวมถงึผู้

ถือหุน้ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทฯ ลกูคา้ คูค่า้ เจา้หนี ้คูแ่ขง่ทางการคา้ และ

สงัคมสว่นรวม เป็นตน้  

“ลูกค้า”  หมายถึง ผูร้บับรกิาร (ผูป่้วยและญาติ) และบรษัิทท่ีท าสญัญารบับรกิารกบับริษัทฯ 

 “คู่ค้า”  หมายถึง 1. บคุคล กลุม่บคุคล บรษัิทซพัพลายเ์ออรต์า่งๆ ท่ีท าหนา้ที่จดัสง่สนิคา้และบรกิาร 

     ใหก้บับรษัิทฯ 

  2. แพทย ์คณะแพทย ์ที่มีบนัทกึขอ้ตกลงกบับรษัิทฯในการดแูลรกัษาพยาบาล  

                                                            ผูป่้วย 

“จริยธรรมทางธุรกิจ”  หมายถึง แนวทางปฏิบตัิทีด่ีในการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ  

 (Code of Conduct) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน อนัจะน าองคก์รไปสูก่ารมีระบบการก ากบัดแูลที่ดี  

“คอรรั์ปชั่น”  หมายถึง  การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้  (Corruption)             

สญัญา มอบให้ ให้ค  ามั่น เรียกรอ้ง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่

เหมาะสม กบัเจา้หนา้ที่หรอืหนว่ยงานของรฐั หนว่ยงานของเอกชนหรอืผูม้ีหนา้ที่ไม่ว่าจะโดย

ทางตรงหรอืทางออ้ม เพื่อใหบ้คุคลดงักลา่วกระท าหรือละเวน้การปฏิบตัิหนา้ที่อนัเป็นการให้

ได้มา หรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือแนะน าธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ เว้นแต่เป็นกรณีที่

กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือจารีตทาง

การคา้ ใหก้ระท าได ้
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“ข้อมูลที่ถอืเป็นความลบัของบริษัทฯ ”  แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้  
 

ระดบัของขอ้มลู ความหมาย 
1.  ขอ้มลูทั่วไป ขอ้มลูทั่วไปของโรงพยาบาล  ไดแ้ก่  ประเภทการบรกิาร,  เวลาท าการ,   

รายช่ือแพทย,์  แผนกที่ออกตรวจ,  ตารางออกตรวจ,  Promotions, 
Packages,  บรกิารหอ้งพกัผูป่้วย,  คา่รกัษาพยาบาล  เป็นตน้ 

2.  ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูป่้วย ขอ้มลูสว่นตวัของผูป่้วยที่ไมเ่ก่ียวขอ้งกบัการรกัษาพยาบาล  ไดแ้ก ่ ช่ือ 
สกลุผูป่้วย  อาย ุ ที่อยู ่ หมายเลขหอ้งพกัผูป่้วย  เป็นตน้ 

3.  ขอ้มลูความลบั ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัการรกัษาพยาบาลของผูป่้วย  ทัง้ที่อยูใ่นเวชระเบียน 
และในระบบอิเลก็ทรอนิกส ์ ไดแ้ก่  ผลการรกัษาที่ผูป่้วยไดร้บั  การ
วินิจฉยัโรค  ผลการตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการ  ผลเอ็กซเรย ์ และผลการ
ตรวจพเิศษตา่งๆ ท่ีผูป่้วยไดร้บั  เป็นตน้ 

4.  ขอ้มลูส าคญัของโรงพยาบาล ขอ้มลูที่โรงพยาบาลใชใ้นการวางแผนงาน  การก าหนดกลยทุธ ์  การ
ประเมินผลการด าเนินงาน  และผลประกอบการ  ไดแ้ก่  นโยบาย  แผนกล
ยทุธ ์ ผลประกอบการ  ตวัชีว้ดัระดบัโรงพยาบาล   และเอกสารในระบบ
คณุภาพ เป็นตน้   

 
จริยธรรมทางธุรกิจ  

คณะกรรมการบรษัิทฯ ก าหนดใหม้ีจรยิธรรมทางธุรกิจ โดยใหท้ัง้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบั ยดึถือปฏิบตั ิ
เพื่อใหบ้รษัิทฯมีการด าเนินงานอยา่งถกูตอ้งตามหลกัจรยิธรรม เคารพสทิธิและปฏิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีอยา่งเสมอภาค เป็น
ธรรมและตรวจสอบได ้ซึง่ครอบคลมุเรือ่งตา่งๆ ที่บรษัิทฯใหค้วามส าคญั ดงันี ้ 
 

1. การปฏิบัตติามกฎหมาย และยดึหลกัสทิธิมนุษยชน  
บรษัิทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑต์า่ง ๆ  และขอ้บงัคบัของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และจรยิธรรม

กบัการด าเนินธุรกิจ รวมทัง้ระเบียบขอ้บงัคบัของบรษัิท เคารพตอ่วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและยดึหลกัสทิธิ
มนษุยชนสากล ในการด าเนินธุรกิจ   

 
2. การใช้สิทธิทางการเมือง  

บรษัิทฯ เป็นองคก์รทีเ่ป็นกลางทางการเมือง สนบัสนนุการด าเนินการใด ๆ ที่เป็นไปตามระบอบการปกครองของ
ประเทศ และสนบัสนนุใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทฯ ใชส้ทิธิทางการเมืองของตนตามครรลองของ
กฎหมาย เพื่อใหบ้รษัิทฯด าเนินธรุกิจโดยจากปราศจากความกดดนัทางการเมือง  

 
3. การมีส่วนได้สว่นเสียและความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ 

บรษัิทฯ ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน กระท าการใดๆ โดยยดึถือผลประโยชนข์องบรษัิทฯ เป็น
ส าคญั และไมเ่ก่ียวขอ้งในกิจกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 
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4. การเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ขอ้มูลภายใน  
บรษัิทฯจะรกัษาขอ้มลูที่เป็นความลบัมิใหร้ั่วไหลไปยงับคุคลท่ีไมเ่ก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้มลูที่อาจมี

ผลกระทบตอ่บรษัิทฯหรอืผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี  
บรษัิทฯไมใ่หก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานใชข้อ้มลูภายในหาประโยชนใ์หแ้กต่นเองหรอืผูอ้ื่น เพื่อใหเ้กิดความ

ยตุิธรรมและเสมอภาคตอ่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี  
 

5. การรับ การให้ของขวัญ ทรัพยส์ินหรือประโยชนอ์ื่นใด  
บรษัิทฯ ก าหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการรบั การใหข้องขวญัหรอืของก านลั หรอืประโยชนอ์ื่นใด การเลีย้ง หรอืการ

รบัเลีย้ง กระท าไดใ้นวิสยัที่สมควร แตต่อ้งไมม่ีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจของบรษัิทฯ 
 

6. ทรัพยส์ิน ทรัพยส์นิทางปัญญา และการใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสารโทรคมนาคม  

บรษัิทฯมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการใชท้รพัยส์นิของบรษัิทฯใหเ้กิดประโยชนอ์ยา่งเตม็ที่ และดแูลมิใหส้ญู
หายหรอืน าไปใชเ้พื่อประโยชนส์ว่นตวัหรอืเพื่อบคุคลอื่น  

บรษัิทฯจดัใหม้เีทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร เพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจ โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนกังานตอ้งใชอ้ยา่งถกูตอ้ง มีประสทิธิภาพ ปฏิบตัิตามกฎหมาย และนโยบายดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ 

นอกจากนีบ้รษัิทฯ มีความระมดัระวงัในการใชง้านทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ่ื้น โดยตอ้งเคารพลขิสทิธ์ิของ
เจา้ของทรพัยส์นิทางปัญญา 
 
7.การปฏิบัตติ่อผู้ถอืหุ้น 

  บรษัิทฯ มุง่มั่นท่ีจะด าเนินงานโดยยดึมั่นในคณุธรรม และจรยิธรรม สรา้งความเจรญิเติบโต เคารพสทิธิของผูถื้อ 
หุน้ในการไดร้บัขอ้มลูที่จ าเป็น และปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทยีมกนั  

 
8. การปฏิบัตตินของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 
  บรษัิทฯ ปฏิบตัิตอ่กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานบนพืน้ฐานของศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุยแ์ละใหค้วามเคารพตอ่ 
สทิธิหนา้ที่สว่นบคุคล  

บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญักบัคณุคา่ของพนกังาน สง่เสรมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานพฒันาความรู้
ความสามารถ มคีณุธรรม มีพฤตกิรรมที่เหมาะสม  

บรษัิทฯ จดัใหม้ีสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปลอดภยั และปฏิบตัติอ่พนกังานทกุคนโดยเสมอภาค   
บรษัิทฯ จดัใหม้ีสภาพการจา้งงานท่ียตุิธรรม ใหผ้ลตอบแทนที่เหมาะสม ตามความรู ้ ความสามารถ ความ

รบัผิดชอบและผลการปฏิบตัิงานของพนกังานแตล่ะคน มีโอกาสกา้วหนา้ในบรษัิทฯ อยา่งเป็นธรรม  
บรษัิทฯเปิดโอกาสใหพ้นกังานแสดงความคิดเห็นและรบัฟังขอ้เสนอแนะจากพนกังานทกุระดบัอยา่งเทา่เทียม

และเสมอภาค  
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บรษัิทฯ รกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของ กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน การเปิดเผยหรอืการถา่ยโอนขอ้มลูสว่นตวั
ของกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานสูส่าธารณะจะท าไดต้อ่เมื่อไดร้บัความเห็นชอบจาก กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานผู้
นัน้ เวน้แตไ่ดก้ระท าไปตามระเบยีบของบรษัิทฯหรอืตามกฎหมาย 
 
9. การปฏิบัตติ่อลกูค้า 

    บรษัิทฯ ค านงึถึงความพงึพอใจของลกูคา้และมุง่เนน้ใหล้กูคา้ไดร้บับรกิารท่ีดีมคีณุภาพ ปลอดภยัและเคารพสทิธิ 
ของผูป่้วย  
 
10. การจัดซือ้ จัดหา และการปฏิบัติตอ่คูค่้า 
 บริษัทฯ ปฏิบตัิต่อคู่คา้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยค านึงถึงประโยชนส์ูงสุดของบริษัทฯ และตัง้อยู่บน
พืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท  าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์ รวมทัง้ปฏิบตัิตามพนัธะสญัญา  ใหข้อ้มลูที่เป็นจริงรายงานที่ถกูตอ้ง การเจรจาแกปั้ญหาและหาทางออก
ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความสมัพนัธท์างธุรกิจ 
 
11. การปฏิบัติตอ่คู่แข่งทางการค้า 

บรษัิทฯ ปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ทางการคา้ อยา่งยตุิธรรม โดยค านงึถึงจรยิธรรมในการประกอบการคา้  
 
12. การรับผิดชอบตอ่ชุมชนและสังคม 

บรษัิทฯถือเป็นสมาชิกหนึง่ในสงัคม ใหค้วามส าคญัในการมีสว่นรว่ม และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีใหเ้กิดขึน้
ระหวา่งบรษัิทฯและสงัคม บนพืน้ฐานของความถกูตอ้ง โปรง่ใส  
เป็นธรรม น าไปสูก่ารพฒันาสงัคมอยา่งยั่งยืน  
 
13. ความปลอดภยั อาชวีอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

บรษัิทฯ มุง่มั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจ ดว้ยความปลอดภยัและค านงึถงึผลกระทบดา้นอาชีวอนามยั และสิง่แวดลอ้ม 
และก าหนดใหม้ีระบบการจดัการในระดบัสากล ใหค้วามส าคญัและปฏิบตัิตามกฎหมาย นโยบาย มาตรฐาน  และ
ขอ้ก าหนดทางดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสิ่งแวดลอ้มของ ในแตล่ะพืน้ท่ีของบรษัิทฯอยา่งเครง่ครดั 
 
14. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  

บรษัิทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสทิธิภาพ ถกูตอ้ง และ
เช่ือถือได ้ บรษัิทฯ ก าหนดนโยบายก ากบัดแูลใหม้ีระบบการควบคมุภายในท่ีดี มีการบรหิารความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัท่ี
เหมาะสม และมีการตดิตามประเมินผลอยา่งสม ่าเสมอ โดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล และตามทีค่ณะกรรมการการ
ตรวจสอบก าหนด โดยยดึหลกัการด าเนินงานและติดตามผลอยา่งมีประสทิธิภาพ มีการรายงานทางการเงิน บญัชี และผล
การด าเนินงาน อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น รวมทัง้การปฏิบตัิตามกฎระเบียบอยา่งถกูตอ้ง  
15. การต่อต้านการคอรรั์ปชั่น  

บรษัิทฯ มีการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคณุธรรม ยดึมั่นในความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ตาม
หลกับรรษัทภิบาลท่ีดี ก าหนดแนวปฏิบตัิในการด าเนินการท่ีเหมาะสมเพื่อปอ้งกนัการคอรร์ปัชั่นกบัทกุกิจกรรมทางธุรกิจ  
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จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 
คณะกรรมการบรษัิทฯ ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้รหิารและ

พนกังาน เพื่อใหบ้คุลากรของบรษัิทฯ มีการด าเนินงานอยา่งถกูตอ้งตามหลกัจรยิธรรม เคารพสทิธิและปฏิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี
อยา่งเสมอภาค เป็นธรรม ดงันี ้

 
1. การปฏิบัตติามกฎหมายและยดึหลกัสทิธิมนุษยชน 

บรษัิทฯ  มีนโยบายและสง่เสรมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษัิทฯ เคารพและปฏิบตัิตามกฎหมาย 
ระเบียบกฎเกณฑต์า่ง ๆ  และขอ้บงัคบัของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้งและจรยิธรรมกบัการด าเนินธุรกิจ  รวมทัง้ระเบียบ
ขอ้บงัคบัของบรษัิทและยดึหลกัสทิธิ มนษุยชน  โดยไดก้ าหนดเป็นนโยบาย ดงันี ้
แนวทางปฏิบตั ิ 

1. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานตอ้งอา่น ท าความเขา้ใจและปฏิบตัิตามกฏหมายและระเบียบขอ้บงัคบั
ตา่งๆ ในทกุหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษัิทอยา่งเครง่ครดั รวมทัง้ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

2. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตอ้งเคารพในสทิธิของผูม้ีสว่นไดเ้สยีอยา่งเทา่เทยีมกนัโดยไมล่ะเมิดสทิธิ
สว่นบคุคลรวมทัง้เคารพในเกียรติและศกัดิศ์ร ีไมแ่บง่แยกการศกึษา ยศ เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา และเพศ 

  
2. การใช้สิทธิทางการเมือง 

บรษัิทฯ สนบัสนนุใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษัิทฯ ในการใชส้ทิธิของตนเองในฐานะพลเมืองตาม
กฎหมาย โดยก าหนดเป็นขอ้ปฏิบตัิดงันี ้
แนวทางปฏิบตั ิ

1. สามารถใชส้ทิธิของตนเองในฐานะพลเมืองตามกฎหมายรฐัธรรมนญูและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
2. มีสทิธิเขา้รว่มกิจการทางการเมืองในนามของตนเองและนอกเหนอืจากเวลาท างาน แต่ไม่ใช่ในนามของ

บรษิัทฯ 
3. หา้มมใิหใ้ชท้รพัยส์นิของบรษัิทฯ เพื่อสนบัสนนุพรรคการเมืองใดพรรคหนึง่ 
4.    หา้มเขา้รว่มกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อใหเ้กิดความเขา้ใจวา่บรษัิทฯ มีสว่นเก่ียวขอ้งหรอืใหก้ารสนบัสนนุทาง 
       การเมืองแก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่ 
5.    ไมค่วรพดูหรอืแสดงความคดิเห็น ในเรือ่งการเมือง และศาสนาในระหวา่งปฏิบตังิาน 
 

3. การมีส่วนได้เสียและความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ 
บรษัิทฯ ไดก้ าหนดขอ้ควรปฏิบตัิเพื่อมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน พงึกระท าการใดๆอนัเป็นการขดัตอ่

ผลประโยชนท์างธุรกิจกบับรษัิทฯ หรอืแสวงหาผลประโยชนส์ว่นตน ดงันี ้
แนวทางปฏิบตั ิ

1. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตอ้งหลกีเลีย่งความขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตวัและผลประโยชน์
ของบรษัิทในการติดตอ่กบัคูค่า้และบคุคลใดๆ ทัง้นี ้ หากจ าเป็นตอ้งมีการด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบั
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานตอ้งยดึถือถึงผลประโยชนข์องบรษัิทเป็น
หลกั 
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2. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ที่มีสว่นรว่มในการด าเนินกิจกรรมภายนอกองคก์ร หรอืด ารงต าแหนง่นอก
บรษัิท เช่น เป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร ที่ปรกึษา ตวัแทน หรอืพนกังาน ในองคก์รอื่น กิจกรรมนัน้ๆ จะตอ้งไม่
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิท ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

3. ในกรณีที่ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังาน ไปเป็นกรรมการ หุน้สว่น หรอืที่ปรกึษาในบรษัิท องคก์รหรอืสมาคมทาง
ธุรกิจอื่น จะตอ้งไมก่ระทบตอ่การปฏิบตัิหนา้ที่ในบรษัิท และตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
ส าหรบักรรมการท่ีไปกระท าการดงักลา่วจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท 

4. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน  ตอ้งหลกีเลีย่งการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนักบัตนเอง และในกรณีที่เขา้
ขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ/หรอืส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ บรษัิทจะตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์ วิธีการ และการ
เปิดเผยขอ้มลูรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษัิทจดทะเบียนอยา่งเครง่ครดั 

5. ในกรณีที่ ผูบ้รหิาร และพนกังาน หรอืบคุคลในครอบครวั เขา้ไปมสีว่นรว่ม หรอืเป็นผูถื้อหุน้ในกิจการใดๆ ซึง่
อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางธรุกิจตอ่บรษัิท จะตอ้งแจง้ใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิารทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ส าหรบักรณีกรรมการหรอืบคุคลในครอบครวัไปกระท าการดงักลา่วจะตอ้งแจง้ใหป้ระธานกรรมการ
ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

 
4. การเก็บรักษาความลับ  การเก็บรักษาข้อมูล และการใชข้้อมูลภายใน 

บรษัิทฯ ถือวา่เป็นความรบัผิดชอบของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ที่จะตอ้งใชข้อ้มลูของบรษัิทและเก็บ
รกัษาความลบัของบรษัิทอยา่งถกูตอ้ง จึงไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิดงันี ้

 แนวทางปฏิบตั ิ
1. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน จะตอ้งไมเ่ปิดเผยขอ้มลูที่เป็นความลบัหรอืถือวา่เป็นความลบัของบรษัิท 

อนัจะก่อใหเ้กิดความเสยีหายแกบ่รษัิทฯ แมว้า่จะพน้สภาพจากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน
ของบรษัิทแลว้ก็ตาม 

2. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ไมใ่ชข้อ้มลูภายในเพื่อประโยชนใ์นการซือ้ขายหุน้ของบรษัิท หรอืใหข้อ้มลู
ภายในแก่บคุคลอื่นเพื่อประโยชน ์ ในการซือ้ขายหุน้ของบรษัิท นอกจากนี ้ หากมีกรรมการหรอืผูบ้รหิาร มี
การเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องบรษัิทจะตอ้งแจง้ใหบ้รษัิททราบถึงการถือครองหลกัทรพัย์
ดงักลา่ว และรายงานการถือครองหลกัทรพัยต์อ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ 

3. กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน ตอ้งรกัษาความลบัของลกูคา้และไมน่ าไปใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเองหรอืผู้
ที่เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

4. กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน ไมค่วรใหข้อ้มลูที่ยงัมิไดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชนกบับคุคลท่ีมิใช่พนกังาน
ของบรษัิทฯ เฉพาะกลุม่บคุคลท่ีไดร้บัการอนมุตัิจากผูบ้รหิารเทา่นัน้ ที่สามารถตดิตอ่สือ่สารในนามของ
บรษัิทฯ  
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5. การรับ การให้ของขวัญ ทรัพยส์ินหรือประโยชนอ์ื่นใด  
กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน พงึระมดัระวงัในการรบัหรอืมอบประโยชนอ์นัเป็นสิง่จงูใจ ใหผู้อ้ื่นรบัและมอบ

ประโยชนแ์ทนตน ซึง่อาจมีผลตอ่การตดัสนิใจทางธุรกิจในนามบรษัิทหรอืเพื่อหวงัผลความกา้วหนา้ในหนา้ทีก่ารงาน หรอื
การพิจารณาความดคีวามชอบประจ าปี ไดแ้ก่ ของขวญั ของที่ระลกึ เงิน ทรพัยส์นิ หรอืประโยชนอ์ื่นใดที่อาจค านวณเป็น 
เงินได ้ 
แนวทางปฏิบตั ิ 

1. กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งไมเ่รยีกรอ้ง ไมร่บัเงิน ผลประโยชน ์ หรอืสิง่ของที่ไมส่มควร ไมส่จุรติ  
หรอืเกินปกตวิิสยัจากผูเ้ก่ียวขอ้งในกิจการของบรษัิท  

2. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตลอดจนครอบครวั ตอ้งหลกีเลีย่งการใหห้รอืรบัสิง่ของ หรอืประโยชนอ์ื่น
ใดจากคูค่า้หรอืผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทยกเวน้แตเ่พื่อประโยชนใ์นการด าเนินธุรกิจตามปกติ 
หรอืในเทศกาลหรอืประเพณีนิยม 

3. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ไมพ่งึกระท าการใหแ้ละรบัของขวญัซึง่มมีลูคา่เกินกวา่ปกติทีว่ญิญชูนพงึ
ใหก้นัระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไมว่า่โอกาสใดๆ 

4. กรณีที่นิติบคุคลหรอืบคุคลภายนอกที่เก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับรษัิทฯ ใหส้ิง่ของหรอืผลประโยชนแ์ก่ผูบ้รหิาร
หรอืพนกังานเพื่อเป็นสนิน า้ใจ ผูบ้รหิารหรอืพนกังานตอ้งใชด้ลุยพินิจ พิจารณาถึงความเหมาะสม สมควร
หรอื/และถกูตอ้งดว้ย หากผูบ้รหิารหรอืพนกังานไมร่บัแลว้จะเป็นการเสยีน า้ใจ และกระทบตอ่ความสมัพนัธ์
ที่ดีทางธุรกิจก็ใหร้บัได ้ แตต่อ้งมมีลูคา่ไมเ่กินกวา่ 5,000 บาท (หา้พนับาท) ในกรณีที่ของขวญันัน้มีมลูคา่
เกินกวา่ 5,000 บาท (หา้พนับาท) ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร และน า
ผลประโยชนห์รอืของขวญันัน้สง่ใหบ้รษัิทฯ  

5. กรณีที่ กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานเป็นตวัแทนของบรษัิทฯ ไปรว่มงานเลีย้งของคูค่า้ หรอืเดินทางไป
อบรม ดงูานนอกสถานท่ี และไดร้บัผลประโยชนห์รอืของขวญัที่มมีลูคา่เกินกวา่ 5,000 บาท (หา้พนับาท) ไม่
วา่จะไดม้าจากการชิงโชค จบัฉลาก หรอืรบัของที่ระลกึ ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษร และน าผลประโยชนห์รอืของขวญันัน้สง่ใหบ้รษัิทฯ  
 

6. ทรัพยส์ินทางปัญญาและการใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการ 
สื่อสาร 
 กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการปกปอ้งและดแูลรกัษาทรพัยส์นิทางปัญญา
ของบรษัิทฯ มีความเคารพลขิสทิธ์ิของเจา้ของทรพัยส์นิทางปัญญา รวมทัง้มกีารใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สารโดยใชส้ือ่โทรคมนาคมทีก่อ่ใหเ้กิดประโยชนต์อ่บรษัิทฯ และถกูตอ้งตามหลกักฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
แนวทางปฏิบตั ิ

1. กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการใชท้รพัยส์นิ 
ของบรษัิทใหเ้กิดประโยชนอ์ยา่งเต็มที่ และดแูลมใิหเ้สือ่มสญูหายหรอืน าไปใชเ้พื่อประโยชนส์ว่นตวัหรอื 
เพื่อบคุคลอื่น 
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2. กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน ตอ้งเปิดเผยและมอบผลประโยชนใ์นการคิดคน้และพฒันา ทีจ่ดัท าขึน้ใน
ระหวา่งการปฏิบตังิานใหแ้ก่บรษัิทฯ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นและไมว่า่ทรพัยส์นิทางปัญญานัน้ไดร้บัความ
คุม้ครองตามกฎหมายแลว้หรอืไมก็่ตาม 

3. กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน ใชอ้ปุกรณอ์ิเลก็ทรอนิกส ์ ขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส ์ หรอืเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตา่ง ๆ เพื่อประโยชนข์องบรษัิทฯเทา่นัน้ หา้มใชเ้พื่อประโยชนส์ว่นตน 

4. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตอ้งปฏิบตัิงานโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์มีลขิสิทธ์ิถกูตอ้ง หากปฏิบตัิ
หนา้ท่ีบนเครือ่งคอมพิวเตอรภ์ายนอกส านกังานใหต้รวจสอบลิขสิทธ์ิก่อนปฏิบตัิงาน และหา้มติดตัง้และใช้
งานโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์ลขิสทิธ์ิไมถ่กูตอ้งในบรษัิทฯโดยเด็ดขาด 

5. กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน ตอ้งเก็บรกัษารหสัผา่นของตนใหเ้ป็นความลบั ไมบ่อกบคุคลอื่นเพื่อปอ้งกนั
ไมใ่หบ้คุคลอื่นเขา้ถึงรหสัผา่นของตน  รวมทัง้ไมใ่ชอ้ินเทอรเ์น็ตเขา้ไปยงัเวปไซตท์ี่ไมคุ่น้เคย  และอาจจะเป็น
อนัตรายกบัระบบคอมพิวเตอรข์องบรษัิทฯ 

6. อปุกรณเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ และสือ่โทรคมนาคม ถือเป็นทรพัยส์นิของบรษัิทฯกรรมการ ผูบ้รหิารและ 
 พนกังานจะตอ้งรว่มกนับ ารุงรกัษาอปุกรณฯ์ ในหนว่ยงานของตน ใหม้ีความพรอ้มแก่การใชง้านอยูเ่สมอ
และจะตอ้งระมดัระวงัมใิหเ้กิดการช ารุดเสยีหาย หรอืสญูหาย หากพบเห็นความช ารุดเสยีหาย หรอืสญูหาย
เกิดขึน้กบัอปุกรณฯ์ จะตอ้งรายงานตอ่ผูบ้งัคบับญัชา หรอืหนว่ยงานท่ีท าหนา้ที่ควบคมุดแูลอปุกรณใ์ห้
ทราบเพื่อด าเนินการแกไ้ขโดยเรว็ 

 
7. การปฏิบัตติ่อผู้ถอืหุ้น 

บรษัิทฯ มุง่มั่นท่ีจะด าเนินงานโดยยดึมั่นในคณุธรรมและจรยิธรรม สรา้งความเจรญิเติบโต เคารพสทิธิของผูถื้อ
หุน้ในการไดร้บัขอ้มลูที่จ าเป็นและปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั จึงก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนกังาน ปฏิบตัิตามแนวทางดงันี ้

 แนวทางปฏิบตั ิ
1. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานตอ้งปฏิบตัิหนา้ทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ตลอดจนตดัสนิใจด าเนนิการใด ๆ 

ดว้ยความระมดัระวงั เพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้โดยรวม 
2. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตอ้งน าเสนอรายงานสถานภาพของบรษัิทฯ ผลประกอบการฐานะขอ้มลู

ทางการเงิน การบญัชี และรายงานอื่นๆ โดยสม ่าเสมอ และครบถว้นตามความจรงิ 
 

8. การปฏิบัตตินของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 
  กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน ตอ้งเคารพสทิธิสว่นบคุคลของผูอ้ื่นอยา่งเทา่เทียมกนั และไมล่ะเมิดสทิธิ รวมทัง้
เคารพในเกียรติและศกัดิศ์ร ีตลอดจนใหค้วามชว่ยเหลอืและรว่มมอืกนัในการท างาน  

 แนวทางปฏิบตั ิ
1. กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานพงึประพฤติตนเหมาะสมกบัการเป็นพนกังานของบรษัิทฯ ทัง้ดา้น

กิรยิามารยาท การวางตวั และการแตง่กายเพื่อสรา้งความเช่ือถือใหแ้ก่ตนเองและบรษัิทฯ 
2. กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งไมย่ยุง ใสร่า้ยปา้ยส ีหรอืเป็นตน้เหตแุหง่การทะเลาะวิวาท อนัเป็น

การก่อใหเ้กิดการแตกแยกสามคัคี  
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3. ผูบ้งัคบับญัชาพงึปฏิบตัิตนใหเ้ป็นท่ีเคารพนบัถือของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ไมพ่งึ
กระท าการใด ๆ อนัเป็นการไมเ่คารพนบัถือผูบ้งัคบับญัชา  

4.        กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน ทกุคนตอ้งไมก่ระท าการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรอืคกุคาม ไมว่า่จะเป็น
ทางวาจา หรอืการกระท าตอ่ผูอ้ื่นบนพืน้ฐานของเชือ้ชาติ เพศ ศาสนา อาย ุทัง้ทางรา่งกายและจิตใจ  

5.  กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน พงึปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ เอาใจใส ่เพื่อสรา้งคณุภาพ 
ประสทิธิภาพและการพฒันาองคก์รไปสูค่วามเป็นเลศิ  

6. กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน รว่มกนัดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้ีความปอลดภยัตอ่
ชีวิตและทรพัยส์นิของตนเอง  

7. กรรมการ และผูบ้รหิาร พิจารณาการแตง่ตัง้ โยกยา้ย และจ่ายคา่ตอบแทนทีเ่ป็นธรรม รวมถึงการให้
รางวลัและการลงโทษพนกังาน ตอ้งกระท าดว้ยความสจุรติและตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความรู ้
ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังาน 

8. กรรมการและผูบ้รหิาร ใหค้วามส าคญัตอ่การพฒันาความรู ้ ความสามารถของพนกังาน โดยใหโ้อกาส
อยา่งทั่วถงึและสม ่าเสมอ 

9. กรรมการและผูบ้รหิาร ตอ้งรบัฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความรูท้างวิชาชีพของ
พนกังาน ปฏิบตัิตามกฏหมายและขอ้บงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเครง่ครดั 

10. พนกังานสามารถรอ้งเรยีนในกรณีที่ไมไ่ดร้บัความเป็นธรรม ทัง้นีส้ามารถปฏิบตัิตามแนวทางที่บรษัิท
ก าหนด 
 

9. การปฏิบัตติ่อลกูค้า 
กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน ตอ้งค านงึถงึความปลอดภยั และความพงึพอใจของลกูคา้เป็นส าคญั และเอาใจ

ใสต่อ่ลกูคา้ โดยมุง่มั่นใหล้กูคา้ไดร้บับรกิารท่ีดี มคีณุภาพ ปลอดภยัและเคารพสทิธิของผูป่้วย 
แนวทางปฏิบตั ิ

1. กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งสง่มอบการบรกิารท่ีมีคณุภาพท่ีดีแก่ลกูคา้ 
2. กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน ตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ตกลงตา่งๆ ท่ีมีตอ่ลกูคา้อยา่งเครง่ครดั กรณีทีไ่ม่

สามารถปฏิบตัติามขอ้ตกลงขอ้ใดได ้ ตอ้งรบีแจง้ใหล้กูคา้ทราบเพื่อรว่มกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 
3. กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน ตอ้งติดตอ่กบัลกูคา้ดว้ยความสภุาพ ใหเ้กียรติเคารพสทิธิของผูป่้วย รวมถึง

เป็นท่ีเช่ือถือไวว้างใจไดข้องลกูคา้ 
4. มีระบบและกระบวนการท่ีใหล้กูคา้รอ้งเรยีนเก่ียวกบัคณุภาพและบรกิาร พรอ้มตอบสนอง และการ

ด าเนินการอยา่งรวดเรว็ 
5. กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน ตอ้งรกัษาความลบัของลกูคา้และไมน่ าไปใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเองหรอืผู้

ที่เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
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10. การจัดซือ้ จัดหา และปฏิบัติตอ่คู่ค้า 
 บรษัิทฯ ปฏิบตัิตอ่คูค่า้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยค านงึถึงประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ และตัง้อยูบ่น
พืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมตอ่ทัง้สองฝ่าย หลกีเลีย่งสถานการณท์ี่ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์  รวมทัง้ปฏิบตัติามพนัธะสญัญา  ใหข้อ้มลูที่เป็นจรงิ รายงานท่ีถกูตอ้ง การเจรจาแกปั้ญหาและหาทางออก
ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความสมัพนัธท์างธุรกิจ 
แนวทางปฏิบตั ิ

1. ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการประเมนิและคดัเลอืกคูค่า้และคูส่ญัญาอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทยีมกนั 
2. กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานจะตอ้งไมเ่รยีกรบัประโยชนจ์ากการจดัซือ้จดัหา ตอ้งวางตวัเป็นกลางไม่

ใกลชิ้ดกบัคูค่า้จนท าใหคู้ค่า้มีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจมากเกินไป และปฏิบตัิตามขอ้ปฏิบตัใินจรรยาบรรณ
วา่ดว้ยการมีสว่นไดส้ว่นเสยีและความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ยา่งเครง่ครดั 

3. จดัท ารูปแบบสญัญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมรวมถึงสญัญาการไมเ่ปิดเผยขอ้มลูระหวา่งกนั 
 (None-Disclosure Agreement)ตัง้แตเ่ริม่ท าขอ้ตกลง 

 4.  กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน ตอ้งสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีและเอือ้ประโยชนร์ว่มกนัและปฏิบตัติามขอ้ตกลง 
      ตา่งๆ ที่มีตอ่คูค่า้อยา่งเครง่ครดั 
 5.  กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน ตอ้งรกัษาและปฏิบตัิตามขอ้ตกลงตา่งๆ ที่ตกลงกนัไวต้อ่คูค่า้อยา่งเครง่ครดั  
      กรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิตามขอ้ตกลงขอ้ใดขอ้หนึง่ได ้ตอ้งรบีแจง้ใหคู้ค่า้ทราบลว่งหนา้ เพื่อรว่มกนัพิจารณา 
      หาแนวทางแกไ้ขปัญหา 
 

11. การปฏิบัติตอ่คู่แข่งทางการค้า 
กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน ตอ้งปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ทางการคา้ อยา่งยตุิธรรม โดยค านงึถึงจรยิธรรมในการ

ประกอบการคา้  
แนวทางปฏิบตั ิ

1. กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งประพฤติปฏิบตัิภายใตก้รอบกติกาของการแขง่ขนัท่ีดี 
2. กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน ตอ้งไมแ่สวงหาขอ้มลูที่เป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่

สจุรติหรอืไมเ่หมาะสม 
3. กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน ตอ้งไมท่ าลายซื่อเสยีงของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยการกลา่วหาในทางรา้ย 
 

12. การรับผิดชอบตอ่ชุมชนและสังคม 
บรษัิทฯ มีนโยบายปฏิบตัิและตระหนกัถึงความรบัผิดชอบท่ีพงึมีตอ่สงัคมและชมุชมจนถือเสมือนเป็นภารกิจหลกั

ที่จะสรา้งสรรคโ์ครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชนใ์นการพฒันาสงัคมและชมุชนสว่นรวม 
 แนวทางปฏิบตั ิ

1. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานพงึมีสว่นรว่ม รวมทัง้จดัใหม้กิีจกรรมเพื่อสาธารณประโยชนใ์นการพฒันา 
 และบรกิารสงัคมและชมุชน  
 
2. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ด าเนินกิจกรรมเพื่อรว่มสรา้งสรรคส์งัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้มอยา่ง 
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 สม ่าเสมอ  
3. ปอ้งกนัอบุตัเิหต ุและควบคมุการปลอ่ยของเสยีใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่คา่มาตรฐานท่ียอมรบัได ้
4. ตอบสนองอยา่งรวดเรว็และอยา่งมีประสทิธิภาพตอ่เหตกุารณท์ีม่ีผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและชมุชน  
 อนัเนื่องมาจากการด าเนินงานของบรษัิท โดยใหค้วามรว่มมืออยา่งเต็มที่กบัเจา้หนา้ที่ภาครฐัและหนว่ยงาน 
 ที่เก่ียวขอ้ง   

 
13. ความปลอดภยั สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน ตระหนกัถงึความส าคญัของระบบบรหิารและ ประกนัคณุภาพ ความ
ปลอดภยั สขุอนามยั และสิง่แวดลอ้ม  
แนวทางปฏิบตั ิ

1. กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน ที่ตอ้งท างานท่ีมีความเสีย่งตอ่ชีวติหรอืสขุภาพตอ้งศกึษาวธีิการท างาน
อยา่งละเอียดเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยั หากพบวา่ขัน้ตอนใดที่อาจก่อใหเ้กิดความเสีย่งที่เก่ียวกบัความ
ปลอดภยั ใหป้รกึษากบัผูเ้ช่ียวชาญโดยทนัที รวมทัง้รายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบทนัที 

2. กรรมการและผูบ้รหิาร มีหนา้ที่ก าหนดและเผยแพรแ่นวทางในการปอ้งกนั รวมทัง้ควบคมุไม่ใหเ้กิดอบุตัิเหตุ
จากการท างานใหก้บัพนกังานและบคุคลที่เก่ียวขอ้ง 

3. กรรมการ  ผูบ้รหิารและพนกังาน  พงึมีจิตส านกึในการอนรุกัษ์พลงังาน ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
อยา่งจรงิจงัอยา่งตอ่เนื่อง ตลอดจนส่งเสรมิใหเ้กิดการใชพ้ลงังานและทรพัยากรธรรมชาติอย่างประหยดัให้
เกิดประโยชนส์งูสดุ 

4. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน พงึใหค้วามรว่มมือในการด าเนินงานตามมาตรฐาน หรอืขอ้ตกลงในเรือ่ง
ตา่ง ๆ ที่จดัท าขึน้เพื่อชว่ยปอ้งกนัหรอืลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 
 

14. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  
บรษัิทฯ ตระหนกัถงึความส าคญัของการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสทิธิภาพ ถกูตอ้ง และ

เช่ือถือได ้บรษัิทฯ ก าหนดนโยบายก ากบัดแูลใหม้ีระบบการควบคมุภายในท่ีดี มีการบรหิารความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัท่ี
เหมาะสม และมีการติดตามประเมินผลอยา่งสม ่าเสมอ โดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล และตามที่คณะกรรมการการ
ตรวจสอบก าหนด โดยยดึหลกัการด าเนินงานและตดิตามผลอยา่งมีประสทิธิภาพ มีการรายงานทางการเงิน บญัชีและผล
การด าเนินงาน อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น รวมทัง้การปฏิบตัิตามกฎระเบียบอยา่งถกูตอ้ง  
 
แนวทางปฏิบตั ิ 

1. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนตอ้งปฏิบตัติามคูม่ือปฏิบตังิาน รวมถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ขอ้ก าหนด ที่เก่ียวขอ้งและมีผลตอ่การปฏิบตัิหนา้ที่อยา่งเครง่ครดั และใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบ
ภายใน  

2. กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน ปฏิบตัิงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้ก าหนด ที่เก่ียวขอ้งกบับรษัิท 
กระบวนการด าเนินงานและหนา้ที่ความรบัผิดชอบ ภายในขอบเขตอ านาจที่ไดร้บัมอบหมาย อยา่งเครง่ครดั 
สม ่าเสมอและตอ่เนื่อง  
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3. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนมีหนา้ที่สนบัสนนุการท างาน และใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้ง ตามความเป็น
จรงิตอ่หนว่ยงานตรวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีภายนอก  

4. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานมีหนา้ที่ตรวจสอบความถกูตอ้งในการปฏิบตัิงานและรายงานในทนัทีเมื่อ
พบขอ้ผิดพลาด  

 
15. การต่อต้านการคอรรั์ปชั่น  
 บรษัิทฯ มีการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคณุธรรม ยดึมั่นในความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ตาม 
หลกับรรษัทภิบาลท่ีดี ก าหนดแนวปฏิบตัิในการด าเนินการท่ีเหมาะสมเพื่อปอ้งกนัการคอรร์ปัชั่นกบัทกุกิจกรรมทางธุรกิจ 
แนวทางปฏิบตั ิ

1. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตอ้งไมเ่ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเรือ่งคอรร์ปัชั่น ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

2. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน หากพบเห็นการกระท าทีเ่ขา้ขา่ยคอรร์ปัชั่นท่ี 
เก่ียวขอ้งกบับรษัิทฯ ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรอืบคุคลที่รบัผิดชอบทราบ และ 
ใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตา่งๆ หากมีขอ้สงสยัหรอืขอ้ซกัถามใหป้รกึษากบัผูบ้งัคบับญัชา  

3. ผูท้ี่กระท าการคอรร์ปัชั่น จะตอ้งไดร้บัการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบยีบที่บรษัิทฯก าหนด นอกจากนี ้
อาจจะไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 

4. กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน ตอ้งไมเ่สนอผลประโยชนใ์ดๆ ตอ่เจา้หนา้ที่ของรฐั ลกูคา้ สหภาพแรงงาน 
หรอืบคุคลภายนอกอื่นใดเพื่อจงูใจใหป้ฏิบตัิในทางทีม่ิชอบ 
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