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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
   

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2524 ด าเนินกิจการเป็น
โรงพยาบาลเอกชนระดับตติยะภูมิ (Tertiary Care) ขนาด 208 เตียง ด้วยทุนจดทะเบียน 160 ล้านบาท จด
ทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี 2537 ให้บริการรักษาพยาบาลด้วยศูนย์เฉพาะทางกว่า 20 
สาขา พร้อมทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ ทันสมัยด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่มี
ประสิทธิภาพ ความพร้อมของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Center) ด้วยรถเอกซเรย์ระบบดิจิตอลแบบ
เคลื่อนที่ ให้บริการตรวจสุขภาพท้ังในและนอกสถานท่ี รถพยาบาลฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง  

 

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล ดังนี้ 

 ระบบคุณภาพมาตรฐานอาหารส าหรับผู้ป่วย GMP/HACCP ตั้งแต่ปี 2550 

 ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA&HPH : Hospital Accreditation ตั้งแต่ปี 2550 

 มาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15189 ตั้งแต่ปี 2550 

 ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล Joint Commission International(JCI) ตั้งแต่ปี 2554 

 ระบบคุณภาพโรงพยาบาลที่มีการออกแบบระบบงานเพื่อการดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภาพ โดยอาศัยพื้นฐาน
ทางวิชาการ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดี  ได้รับ Good Practice of Endometriosis 
ของการดูแลผู้ป่วยโรคเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis)  จากสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ตั้งแต่ปี 2554 

 มาตรฐานคุณภาพการจัดการด้านพลังงาน  ISO 50001 : 2011 ตั้งแต่ปี 2556 

 มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทยีม จากคณะอนุกรรมการตรวจรับรอง 
มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทยีม 
 

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

Customer Service Award 2008-2009, 2011 , AACP Most Admired Award 2013, Allianz 
Ayudhya Excellent Check Up Award 2013 , Allianz Ayudhya Most Admired Award) ใน
โครงการ “Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2015”) , Allianz Ayudhya Most 
Admired Award, Group A) และ Allianz Ayudhya Excellent Check Up Award, Group A) ใน
โครงการ Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2016 จาก บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกัน
ชีวิต 
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3. รางวัลเกียรติยศโรงพยาบาลดีเยี่ยมด้านมาตรฐานการรักษาพยาบาลและการบริการ Good 
Provider Award 2005-2007 3 ปีซ้อนจากบริษัทบูพาประกันสุขภาพ จ ากัด (BUPA) 

4. รางวัลยอดเยี่ยมด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร (The Best of Network Co-Operation Award) 
ในโครงการ Muang Thai Life Assurance MODERN Hospital Award 2015 จาก บมจ.เมืองไทย
ประกันชีวิต  

5. รางวัลดีเด่นอันดับที่ 1 โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความ
ต้องการลูกค้า (The Best of Customer Satisfaction Award) ในโครงการ “Muang Thai Life 
Assurance Hospital Award 2016” 

                 
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร  และเป้าหมายการด าเนนิธุรกิจของบริษทั ดงันี้ 

  วิสัยทัศน(์ Vision ) 
โรงพยาบาลนนทเวชเป็นโรงพยาบาลชั้นน าประจ าครอบครัว ท่ีมุ่งเน้นการรักษาพยาบาล

เฉพาะทางตตยิภูมิ ตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ และ ได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการ 
 

พันธกิจ( Mission ) 
ให้บริการดา้นการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน โดยยดึ

คุณธรรม จริยธรรม เคารพสิทธิและศักดิ์ศรีผู้ป่วย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

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

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

S  :  Safety                  มุ่งเน้นการยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย 
 

เป้าหมายและกลยทุธก์ารด าเนินธุรกิจ   
บริษัทฯ มีเปา้หมายขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งองค์กร โดยมี 6 กลยุทธ์ดังนี้ 

1. ด าเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้สว่นเสยี 
2. ด าเนินธุรกจิดว้ยการพัฒนาคณุภาพการรักษาพยาบาลและวิชาการอย่างต่อเนื่องโดยเทียบเคียง   
    ผลการรักษากับมาตรฐานสากล 
3. ด าเนินธุรกจิดว้ยความจรงิใจ ใส่ใจ ให้ใจ เข้าใจ ด้วยจิตวิญญาณแห่งวชิาชีพ 
4. ด าเนินธุรกจิดว้ยความส าคัญกับพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรอันทรงคุณคา่โดยดูแลและส่งเสริมให้ 
    ท างานอย่างมคีวามสุข มีสุขภาพดี มีการเติบโตในหน้าที่อย่างภาคภูมิใจ 
5. ด าเนินธุรกจิโดยใชคุ้ณธรรม และจิตวิญญาณเพื่อการดูแลผู้ป่วย โดยการฝึกสมาธิและเจริญสต ิ
    รักษาจิต 
6. ด าเนินธุรกจิดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีการบริหารทรพัยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ และ 
    มีการจัดการส่ิงแวดล้อมที่ดใีนทุกกระบวนการท างาน 
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
 ปี 2556 :  เมื่อเดือนมีนาคม บริษัทฯ ได้ด าเนินการจดัซื้อที่ดินท่ีตดิกับโรงพยาบาลโดยมี

วัตถุประสงค์ส าคัญ เพื่อท าการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลใหม ่ เพื่อรองรับการขยายบริการท่ี
เพิ่มขึ้นในอนาคต  ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบ ในส่วนของการให้บริการจัดตั้งศูนย์  ศูนย์
สมองและระบบประสาท  stroke fast track  (Neurology Clinic)  ให้การดูแลผู้ป่วยทางสมอง
ซึ่งแนวโน้มจะมีผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น 

  บริษัทฯ ร่วมรณรงค์เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดลอ้ม โดยเขา้ร่วม
โครงการพัฒนาต่อยอดการด าเนนิการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทย กับกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล 
(ISO 50001) เป็นโรงพยาบาลและสถานประกอบการแห่งแรกในประเทศไทย ที่สามารถ
ด าเนินการพัฒนาการจัดการพลังงานจนประสบผลส าเร็จ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัด
การพลังงาน (ISO 50001)   

 ปี2557 : ได้รับการรับรอง JCI Re-Accreditation ในเดือนพฤษภาคม และมีการพัฒนา
การแพทยใ์นสาขาต่างๆ เช่น ผ่าตัดหลอดเลือดสมองหรือโรคหัวใจ พัฒนาการรักษาโรคเรื้อรัง
เฉพาะทางแบบตตยิภูมิดว้ยมาตรฐานการรักษาสากล (Tertiary Care)   โดยเน้นการรักษาแบบ
องค์รวม และมุง่เน้นการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค การคัดกรอง การรักษาโรคและฟื้นฟู
สภาพร่างกายของผู้ป่วยให้กลับคืนเป็นปกติ    ในส่วนท่ีดินที่ติดกับโรงพยาบาล ขณะนีบ้ริษัทฯ 
อยู่ระหว่างด าเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล  

 ปี2558 : ได้น านวตักรรมเพื่อการผ่าตัดแผลเล็กผา่นกล้อง 3 มิติ "3D Full High Definition 

Laparoscopic Surgery"  ยกระดับการบริการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อเสริมศกัยภาพ
การรักษาพยาบาลให้มีประสิทธภิาพสูงสุด ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพอย่างครบ
วงจรภายใต้คุณภาพมาตรฐานระดับสากล  

 ปี2559 :  ได้รับการรับรอง HA Re-Accreditation ครั้งที่ 3 เมื่อเดือน สิงหาคม ที่ผ่านมา  ได้
ร่วมลงนามท าบันทกึข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ (MOU) กับโรงพยาบาลราชวิถ ี  เพื่อ
ร่วมมือทางวิชาการและการท าวจิัยทางการแพทย์  การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์  เพื่อ
ส่งเสริมให้กระบวนการรักษาพยาบาลมีคณุภาพ  มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ป่วยและ
ผู้รับบริการในอนาคต  
 ส าหรับโครงการขยายการลงทุนในท่ีดินที่ติดกับโรงพยาบาล ขณะนี้บริษัทฯ ได้ผ่าน
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล(EIA) เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ปรับแก้ไขแบบคาดว่าจะเริม่ด าเนินการก่อสร้างได้ในปี  2560 

 ปี2560 : ได้รับการรับรอง Re-Accreditation JCI 5th Edition Standards  ในเดือนมิถุนายน และ
มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์และการตรวจวินิจฉัยในสาขาต่างๆ เช่น พัฒนาศูนย์
เทคโนโลยีผ่าตัดผ่านกล้อง อาทิเช่น ศูนย์กระดกูและข้อผ่าตดัซ่อมเอ็นหัวเข่าผ่านกล้อง , ศูนย์
สุขภาพสตรี ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช และศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง ผ่าตดัศัลยกรรมตกแต่ง
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ผ่านกล้อง  เน้นการรักษาแบบองค์รวม โดยส่งเสริมให้มกีารดูแลสุขภาพ  การป้องกันโรค การ
คัดกรอง การรักษาโรคและฟื้นฟสูภาพร่างกายของผู้ป่วยให้กลับคืนเป็นปกติ     

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯครบรอบ 36 ปี ไดจ้ัดโครงการ “36 ดวงตา คืนชีวา ให้ชวีิต” ร่วมกับ
จังหวดันนทบุรี โดยใหก้ารรักษาผู้ป่วยต้อกระจกดว้ยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย รวมถึงการให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยตัง้แตก่ารผ่าตัดไปจนถงึการติดตามผลผู้ป่วย โดยไม่
เสียค่าใชจ้่ายเพื่อถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    

1.3 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษัท 
  - ไม่มี -  

1.4  ความสัมพันธก์ับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุน้ใหญ่ 
  - ไม่ม ี– 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บริษัท   โรงพยาบาลนนทเวช   จ ากดั  (มหาชน)     ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของ

จังหวดันนทบุรี ได้เปิดด าเนินการเมื่อ วันท่ี  3  กันยายน  2524  โดยมีส านกังานใหญต่ัง้อยู่ที ่     เลขที่  432 ถนน
งามวงศ์วาน    ต าบลบางเขน    อ าเภอเมืองนนทบุร ี    จังหวัดนนทบุรี   11000    โทรศัพท์     0-2596-7888   
โทรสาร 0-2589-8753 www.nonthavej.co.th เป็นโรงพยาบาลระดับตติยะภูม ิ ตั้งอยู่บนเนื้อท่ี 4 ไร่ 3 งาน 80 
ตารางวา  ให้บริการดา้นการรักษาพยาบาล โดยเปิดบริการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน (In Patient) และ ผู้ป่วย
นอก (Out Patient) ตลอดถงึผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมด้วยบริการรถพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง  นอกจากนี้ยงัให้บริการ
ตรวจสุขภาพท้ังในและนอกสถานท่ี โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในทุกสาขาและทีมงานที่มีความช านาญ 
พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์การรักษาพยาบาลที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูง ปัจจุบันมีเตยีงส าหรับผู้ป่วยใน 208   
เตียง   ห้องตรวจผู้ป่วยนอก 90 ห้อง สามารถให้บรกิารผู้ป่วยนอกได้ประมาณ 2,200 รายต่อวนั  ได้ขยายเวลา
ให้บริการคลินิกผู้ปว่ยนอก  จนถงึเวลา  24.00 น. 

 
 โครงสร้างรายได้จ าแนกตามประเภทผู้ป่วย                     
           (หน่วย : ล้านบาท ) 

ประเภทผู้ป่วย 2560 2559 2558 
 มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 
ผู้ป่วยนอก 1,118.90 54.48 1,065.39 53.82 1,005.63 52.88 
ผู้ป่วยใน 934.91 45.52 914.00 46.18 896.22 47.12 
รวม 2,053.81 100.00 1,979.39 100.00 1,901.85 100.00 
อัตราเพิม่(ลด)ของมูลค่าการให้บริการ
รักษาพยาบาล 74.42 3.76 77.54 4.08 18.80 1.00 
 
 
 

             โครงสร้างรายได้จ าแนกตามประเภทการให้บริการ           
                  (หน่วย : ล้านบาท) 
ประเภทการให้บรกิาร 2560 2559 2558 
 รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

ค่ายา 615.57 29.97 587.20 29.67 550.94 28.97 
ค่าธรรมเนียมแพทย ์ 462.25 22.51 442.55 22.36 426.18 22.41 
ค่าห้องและบริการ 253.34 12.34 248.79 12.57 246.65 12.97 
ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์แพทย ์ 240.68 11.72 220.32 11.13 219.89 11.56 
ค่าตรวจวินิจฉยั 343.45 16.72 338.26 17.09 325.19 17.34 
อื่น ๆ 138.52 6.74 142.59 7.18 133.00 6.99 
รวมทั้งสิน้ 2,053.81 100.00 1,979.39 100.00 1,901.85 100.00 

 

 
 

http://www.nonthavej.co.th/
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ       
   โรงพยาบาลนนทเวช เป็นโรงพยาบาลระดับตติยะภูมิ ขนาด 208 เตียง ให้บริการ
รักษาพยาบาลแบบสหสาขาวิชาชีพ ครบทุกสาขา  โดยคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทีเ่ชีย่วชาญ  
และมากด้วยประสบการณ์   พร้อมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยครบวงจร   เปิดให้บรกิารท้ังผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง   โดยมีการจัดตั้งศูนย์การแพทย์เฉพาะทางและคลินิกรักษาโรคเฉพาะทางระบบ ด้วย
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค   และบริการหลักต่างๆดังต่อไปนี้ 

1.1 ผู้ป่วยนอก มีห้องตรวจ จ านวน 90 ห้อง ประกอบด้วย ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง จ านวน 20 
ศูนย์ คลินิกเฉพาะทาง 6 คลินิก  ดังนี ้  

20 ศูนย์การแพทย์ และ 6 คลินิกเฉพาะทาง 

 ศูนย์เทคโนโลยีผ่าตัดแผลเลก็ (MIS)  ศูนย์กระดูกและข้อ 

 ศูนย์สูตินรีเวช  ศูนย์เด็กและวัยรุ่น 

 ศูนย์ผู้มีบุตรยาก  ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ 

 ศูนย์รักษ์เต้านม  ศูนย์หัวใจ 

 ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรเีวช  ศูนย์เบาหวาน 

 ศูนย์รักษามะเร็งทางนรีเวช  ศูนย์สมองและระบบประสาท 

 ศูนย์ผิวพรรณและศลัยกรรมความงาม  ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย 

 ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ  คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก 

 ศูนย์ระบบทางเดินหายใจ  คลินิกสุขภาพใจ 

 ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ  คลินิกล าไส้ใหญ่และทวารหนัก 

 ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ  คลินิกอายุรกรรม 

 ศูนย์ฉุกเฉินหลอดเลือดสมองและหัวใจ  คลินิกโรคไต 

 ศูนย์ศัลยกรรม  คลินิกนมแม่ 
1.2 ผู้ป่วยใน ประกอบดว้ยห้องพักประเภทต่างๆ ดังนี ้

 ห้องคลอด  ห้องผ่าตัด 

 ห้อง ไอซียู  , ซีซียู และ เอ็นไอซีย ู  ห้องทารกแรกเกดิ 

 ห้องเดีย่ว  ห้องคู ่

 ห้อง Deluxe  ห้อง VIP 
1.3  บริการสนับสนุนต่างๆ ดังนี ้

 แผนกฉุกเฉิน  แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 

 แผนกไตเทียม  แผนกกายภาพบ าบัด 

 แผนกโภชนาการ/โภชนบ าบัด  นนทเวชสหคลินิก 

 บริการตรวจสุขภาพนอกสถานท่ี  บริการรถพยาบาล รับ – ส่ง ผู้ป่วยตลอด 24ชม. 
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2.2 การตลาดและการแข่งขนั    
(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลติภัณฑ์หรือบรกิาร 

                   (1)  กลยุทธท์างการตลาด 
           1.1 นโยบายการตลาด   

เน้นการตลาดเชิงรุกไปพร้อมๆกับการสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  ทั้งกลุ่มลูกค้าทั่วไปและลูกค้าที่เป็นบริษัทฯ  การรักษาลูกค้าเก่าโดยการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 
(CRM) เฉพาะกลุ่มและรายบุคคลเพิ่มมากขึ้น โดยผ่านการจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ เพื่อส่งเสริมการตลาดทั้ง
ภายในและภายนอก ตลอดจนการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ เพื่อเป็นการส่ือสารและให้ข้อมูลรวมทั้งการใช้ส่ือดิจิตอล
(Digital) นอกจากนี้  โรงพยาบาลยังให้ความส าคัญกับการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ( Holistic Health 
Promotion ) เป็นการช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้บริษัทมีการพัฒนาคุณภาพการบริการทั้ง
ด้านเทคโนโลยี และการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องให้เทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชนชั้นน า ในการเข้าสู่มาตรฐาน
การให้บริการระดับสากล เพื่อขยายตลาดให้ครอบคลุมทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ 

1.2 นโยบายดา้นพัฒนาคุณภาพการรักษา  
ยึดถือจดุประสงคเ์พื่อพัฒนาศูนย์การแพทยเ์ฉพาะทาง   ( Excellent Center)   เน้นการสรรหาและ

พัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญการรักษาเฉพาะทางในแต่ละสาขา  น าเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมี
ประสิทธิภาพสูงมาให้บริการ โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มคีวามรู้ความสามารถ และประสบการณ์  

   1.3 นโยบายพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
    มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และปรับปรุงกระบวนการให้บริการผู้ป่วย  สนับสนุนการให้บริการ
ตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง   โดยการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุดด้วยบริการท่ีสะดวกและรวดเรว็ 
โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเสริมการใหบ้ริการ 

                   (2) การจัดจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
ด้วยประสบการณก์วา่ 36 ปีท าให้โรงพยาบาลมคีวามเชื่อมัน่ในกลุ่มพนัธมติรธุรกิจกว่า 1,000 แหง่ โดย

ได้รับการยอมรับจากบริษัทตา่ง  ๆ เช่น บรษิัทประกนัชั้นน า รวมทัง้บริษทัคู่สัญญาลูกคา้ชัน้น าระดับประเทศและ
ต่างประเทศที่ด าเนินงานในประเทศไทย จากอตุสาหกรรมตา่งๆ เช่น อุตสาหกรรมพลังงาน อตุสาหกรรมอเิลคทรอนคิส์ 
อุตสาหกรรมยานยนต์ อตุสาหกรรมการบนิ และอุตสาหกรรมเครื่องดืม่ เป็นต้น   

โรงพยาบาลไดเ้พิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายอยา่งต่อเนื่อง รวมทั้งเพิม่ขีดความสามารถในการ
ยอมรับกลุ่มลูกคา้ให้หลากหลายมากขึ้น  

 
โรงพยาบาลมีสัดสว่นของการให้บริการ  ดังนี ้
  สัดส่วนการให้บริการแก่ลกูค้าแต่ละประเภท 

           (หน่วย : ล้านบาท) 
 2560 % 2559 % 2558 % 

รายได้จากบริษัทที่ท าสัญญากับทาง
โรงพยาบาล 772.80 37.63 739.05 37.34 659.03 34.65 
รายได้จากลูกคา้ทั่วไป 1,281.01 62.37 1,240.34 62.66 1,242.82 65.35 
รายได้รวม 2,053.81 100.00 1,979.39 100.00 1,901.85 100.00 
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                   (3) ลักษณะลูกค้า 

 จ าแนกเป็น   2   ประเภท ดังนี ้
 

1.ลูกค้าทัว่ไป 
 

คือ กลุ่มลูกคา้ที่เขา้มารับบริการรักษาพยาบาล หรือ
ตรวจสุขภาพโดยรับผิดชอบคา่ใชจ้่ายด้วยตนเองทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

2.ลูกค้าที่มีสัญญาให้บรกิาร 
2.1  ลูกค้าบริษัทคู่สัญญา 
 

 
คือ กลุ่มลูกคา้ที่มีสัญญาตรวจสขุภาพพนักงานหรือ
สัญญารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาล   

2.2  ลูกค้าบริษัทประกัน คือ กลุ่มลูกคา้ซึ่งท าสัญญาในรูปแบบประกันสุขภาพ
หรือประกันชีวิต  กับบริษัทประกนัชีวิตโดยค่าใชจ้่าย
บริษัทประกันฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบให้ตามเงื่อนไขแห่ง
สัญญาซึ่งผู้เอาประกันได้ท าไว้กบับริษัทประกัน 

 

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

       1.โครงสร้างอุตสาหกรรม 
ปัจจุบันประชาชนมคีวามรู้ความเข้าใจ ใหค้วามส าคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพและการสร้าง

คุณภาพชวีิตที่ดี  ให้ความส าคญัในเชงิป้องกันดูแลรักษาสุขภาพเพิ่มขึ้น นอกจากการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปว่ย 
ส่งผลให้มีผู้ใช้บรกิารโรงพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น 
 

       2.สถานภาพในการแข่งขัน 
 ธุรกิจโรงพยาบาลมกีารแขง่ขันสูง ประสบการณ์ในการให้บริการมีผลกับความนา่เชื่อถือของ
โรงพยาบาล ในปัจจุบันการใหบ้ริการของโรงพยาบาลรัฐมีการพัฒนาบริการเทียบเท่ากับบริการของโรงพยาบาล
เอกชน ท าให้โรงพยาบาลต้องเผชิญกับคู่แขง่ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและโรงพยาบาลเอกชน  

โรงพยาบาลนทเวชมีแนวทางในการบริหารจดัการเพื่อเสริมสร้างข้อได้เปรียบและรองรับสภาวะการ
แข่งขันสูงของอุตสาหกรรมและความต้องการท่ีเปล่ียนแปลงของลกูค้าดังนี้ 
  1. มุ่งส่งเสริมการเป็นโรงพยาบาลครอบครัวชั้นน าทั้งดา้นภาพลักษณ ์และบริการ เนื่องจาก 

บริษัทเปิดให้บริการมากว่า 30 ปี เป็นที่รู้จักกลุ่มลูกค้า มฐีานลูกคา้ครอบคลุมทุกช่วงอายุ    
  2.  มุ่งพัฒนาการรักษาในโรคที่มลัีกษณะเฉพาะทางและซับซ้อนมากยิง่ขึ้น และต่อยอดการ

รับรองคุณภาพรายโรค ทั้งในประเทศและตา่งประเทศ เช่น มาตรฐาน JCI และ HA รายโรค รวมทัง้น าเทคโนโลยี
ทางการรักษาพยาบาลท่ีทันสมัยมาเพื่อเพิ่มศกัยภาพการรักษาพยาบาล 

        3. มุ่งพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนือ่ง โดยการรักษาระดับคุณภาพมาตรฐานสากล (JCI) รวมทั้ง
มาตรฐานระดับประเทศ (HA)และ มาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ (ISO 15189 :2007) และมาตรฐานระบบ
คุณภาพอาหารส าหรับผู้ป่วย  GMP/HACCP  
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  4. ขยายพื้นท่ีการให้บรกิารเนื่องจากท าเลที่ตัง้ของบรษิัท ตั้งอยู่บนถนนงามวงศ์วาน ซึง่เป็น
ศูนย์กลางของชุมชน มีอัตราการเติบโตของชมุชนและที่อยู่อาศยัในพื้นที่ใกล้สูง ติดหา้งสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 
ใกล้กับสถานท่ีราชการ  รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่   

           5. มีการบริหารความเส่ียงด้านทรัพยากรบุคคล ท าให้สามารถวางแผนทรัพยากรเพื่อรองรับการ 
เติบโต และการโยกย้ายบุคลากรทางสายวิชาชีพ ท าให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ และมีปริมาณเพียงพอต่อการขยายตัว
และให้บริการ 
 

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการ 
    การจัดให้ได้มาซึง่ผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจ าหน่าย ประกอบด้วยปัจจัยที่ส าคัญ  2   ประการ คือ 

(1) การจัดหาทีมแพทย์และพยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาของโรค เพื่อสามารถ
ให้บริการแก่ผู้ป่วยได้อยา่งทัว่ถงึ  แพทย์และพยาบาลทุกทา่นล้วนมีคุณสมบตัิครบถว้น และผ่านการ
คัดเลือกจากองคก์รแพทย ์

ก าลังการให้บริการและปริมาณการให้บริการที่เกดิขึน้ 
 

 2560 2559 2558 

ก าลังการให้บริการ     
ผู้ป่วยใน (200 เตยีง) ในปี2560 73,000 65,700 65,700 
ผู้ป่วยนอก (2,200 คนต่อวัน)  803,000 730,000 730,000 

 
 2560 2559 2558 

ปริมาณการให้บริการที่เกดิขึน้    
ผู้ป่วยใน (เตยีง) 46,148 46,378 46,090 
ผู้ป่วยนอก (คน) 608,289 596,588 588,682 

 
 2560 2559 2558 

การใช้ก าลังการให้บรกิารผู้ป่วยใน    
ผู้ป่วยใน (%) 63.22 70.59 70.15 
ผู้ป่วยนอก (%) 75.75 81.72 80.64 

    
      (2) การจดัหาวัตถดุิบและผู้จ าหน่ายวตัถุดิบ(Suppliers) 
   (ก) วัตถดุิบได้แก่ ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลืองตา่งๆ ท่ีใชใ้นการรักษาพยาบาล 
         (หน่วย : ล้านบาท) 

 2560 2559 2558 

การส่ังซื้อภายในประเทศ 455.06 435.05 412.75 
การส่ังซื้อภายนอกประเทศ - - - 

รวม 455.06 435.05 412.75 
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     การส่ังซื้อวัตถุดิบ จ าพวก ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลืองตา่งๆ ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล เป็นการ

ส่ังซื้อจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายภายในประเทศทั้งส้ิน โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาการน าเข้ามาใช้
ในโรงพยาบาล  

 
    (ข) การก าจัดวัตถุดิบที่ใช้แล้ว 
  บริษัทฯ มีการคัดแยกวัตถุดิบที่ใช้แล้ว เป็นประเภทขยะrecycle ขยะทั่วไป และขยะอันตราย ซึ่งขยะ

อันตรายจะจ าแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ ขยะติดเชื้อ ขยะสารเคมี ขยะมีคม  โดยส านักงานเทศบาลนนทบุรีเข้ามารับขยะ
ทั่วไปและขยะอันตรายทุกวัน เพื่อน าไปก าจัดท าลาย ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการวัตถุดิบที่ใช้แล้วมีความปลอดภัยต่อชุมชน
และรักษาส่ิงแวดล้อม 

 
     สถิติจ านวนน้ าหนักขยะในแต่ละปี ดังนี้ 

ล าดับ รายการ ปี 60 ปี 59 ปี 58 

1 ขยะทั่วไป (กก.) 278,455 242,244 255,011 

2 ขยะอันตราย (กก.) 124,659 123,149 143,677 

จ านวนน้ าหนักรวม (กก.) 403,114 365,393 398,688 

จ านวนผู้ป่วยนอก (คน) 608,289 596,588 588,682 

สัดส่วนจ านวนน้ าหนกัขยะตอ่จ านวนผู้ป่วย(กก./คน) 0.66 0.61 0.68 
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3.  ปัจจัยความเสี่ยง  
ปัจจัยความเสี่ยงจากการเกดิข้อพพิาททางกฎหมาย 

การประกอบธุรกิจโรงพยาบาลมีความเส่ียงที่ส าคัญคือการถูกฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย เพื่อเป็น
การป้องกันความเส่ียงดังกล่าว บริษัทฯได้จัดให้มีระบบการบริหารความเส่ียงในการรักษาพยาบาล  โดยน า 
ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล ต่างๆอาทิ ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI จากสถาบัน Joint 
Commission International Accreditation (USA) ,ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA :  Hospital  

Accreditation  และมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 15189  มาบังคับใช้และถือเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อให้
มั่นใจว่าการด าเนินการที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมีคุณภาพ ความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐาน 
จะช่วยให้บริษัทฯบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี  
 

 ปัจจัยความเสี่ยงในการแข่งขนัการประกอบธุรกิจ  
ธุรกิจโรงพยาบาลและการให้บริการทางการแพทยม์ีการแข่งขันสูงทั้งจากภาครฐัและภาคเอกชน 

ทุกแห่งตา่งพฒันาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเส่ียงในการแขง่ขันนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายคงไว้
ซึ่งความเป็นโรงพยาบาลชั้นน าทีม่ีคุณภาพการให้บริการดเียี่ยม โดยเขม้งวดกับระบบการรักษาพยาบาล น าระบบ
คุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล   Hospital Accreditation (HA), ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI(USA), 
มาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 15189, ระบบคุณภาพอาหาร  ระดับสากล  GMP/HACCP และมาตรฐาน
วิชาชีพตา่งๆ ทางการแพทย์มาใช้อย่างต่อเนื่อง   จัดหาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการ   พัฒนาบคุลากรทางการแพทยใ์ห้มีความรู้  ความสามารถและพัฒนาการใหบ้ริการท่ีเป็นเลิศ 
(Excellent Services )  เพื่อสร้างความประทับใจและความพงึพอใจอยา่งสูงสุดให้ผู้รับบริการ  
      
 ปัจจัยความเสี่ยงด้านบุคลากรทางการแพทย์  

  ความรู้ความสามารถและความเพียงพอ ของบคุลากรทางการแพทย์ในสาขาวชิาชีพต่างๆ มีความ 
ส าคัญต่อคุณภาพของการให้บริการรักษาพยาบาลอยา่งยิ่ง  
                      บริษัทฯจึงให้ความส าคัญในการสรรหา  พัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากรที่มคีวามรู ้  ความสามารถ
และมีผลการปฏิบัติงานดี   จึงมกีารปรับปรุงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล โดย 

         1. พัฒนากระบวนการสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณสมบัต ิ   มีความรู้    ความสามารถ   ให้เพยีงพอกับ
ความต้องการในแต่ละต าแหน่งงาน   

      2. พัฒนาการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ    
                     3. พัฒนาเส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพต่างๆ  
                              4. พัฒนาด้านแรงงานสัมพันธ์   เพื่อสร้างความผูกพนัและความผาสุกให้กับพนักงานขององค์กร     
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4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ  
                      บริษัทมีสินทรัพย์รวมสุทธิ  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2560  จ านวน  2,133.03 ล้านบาท ถือเป็น
สินทรัพย์ถาวรท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจทั้งสิ้นจ านวน  1,384.80  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  64.92  ของสินทรัพย์
รวม  โดยมีรายละเอียด สินทรัพย์ถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ  ดังนี ้
 

(1) ที่ดิน มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 575.21 ล้านบาท ประกอบด้วย
  
                     

ประเภท/ 
ลักษณะทรัพย์สิน 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

มูลค่า 
 (ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1.ทีด่ิน  6 แปลง 
รวมเนื้อท่ี 4 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา 
ที่ตั้ง 30/8 ถนนงามวงศว์าน ต าบลบางเขน 
อ าเภอเมือง จงัหวัดนนทบุร ี

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

2.ที่ดิน  2 แปลง 
รวมเนื้อท่ี 2 งาน 38 ตารางวา 
ที่ตั้ง ถนนงามวงศว์าน ต าบลบางเขน อ าเภอ
เมือง จังหวดันนทบุรี 

บริษัทเป็นเจ้าของ 12.96 ลบ. ไม่มีภาระผูกพัน        สาขาปากเกรด็ 

3.ท่ีดิน  5 แปลง 
รวมเนื้อท่ี 7 ไร่ 2 งาน 38 ตารางวา 
ที่ตั้ง 68/888 ถนนรัตนาธิเบศร ์ ต าบลบาง
กระสอ อ าเภอเมือง จงัหวัดนนทบุรี 

บริษัทเป็นเจ้าของ 197.47 ลบ. ไม่มีภาระผูกพัน        สาขาปากเกรด็ 

4.ท่ีดิน  4 แปลง 
รวมเนื้อท่ี 4 ไร่ 1 งาน 33.7 ตารางวา 
ที่ตั้ง ถนนงามวงศว์าน ต าบลบางเขน อ าเภอ
เมือง จังหวดันนทบุรี 

บริษัทเป็นเจ้าของ 356.91 ลบ. ไม่มีภาระผูกพัน 

    
 (2) อาคารและส่ิงปลูกสรา้งโรงพยาบาล ประกอบดว้ย อาคาร 6 ชั้นและอาคาร 16 ชั้น มีมูลค่า
สุทธิหลังหัก ค่าเส่ือมราคาสะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เท่ากบั 374.44 ล้านบาท  
 (3)  เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ มมีูลค่าสุทธิหลังหกั คา่เส่ือมราคาสะสม ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2560 เท่ากับ 308.91 ล้านบาท  
 (4)   สินทรัพย์ถาวรอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุ  มีมูลคา่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของสินทรัพย์รวม
ของบริษัท มูลคา่สินทรัพย์ถาวรอืน่ๆสุทธ ิณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 126.24 ล้านบาท 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย  
 
 ปัจจุบันบริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายกับบุคคลภายนอกที่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์    และการ
ด าเนินธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญ 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 
     

1.1 บริษัท 
ชื่อบริษทั บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากดั (มหาชน) 
ชื่อสถานทีท่ าการ               โรงพยาบาลนนทเวช 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ให้บริการการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอก

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

1.2 จ านวนและชนดิของหุน้ทีจ่ าหนา่ยได้แล้วทั้งหมดของนติิบุคคลทีบ่ริษัทถือหุน้ ตั้งแต ่
ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายได้แลว้ทัง้หมดของนิตบิุคคลนัน้ 

- ไม่มี – 

 
1.3  บุคคลอ้างองิอืน่ ๆ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.set.or.th/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
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ส่วนที่ 2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
             7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 
                       บริษัทมีทุนจดทะเบียน  160   ล้านบาท    เรียกรับช าระลล้ครรบทังจจ านคน   160   ล้านบาท 
เป็น หุ้นสามัญ 160  ล้านหุ้น  มูลร่าหุ้นละ  1  บาท   

 

7.2 ผู้ถือหุน้ 
 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ ่

               (ก) รายชื่อผู้ถอืหุ้นสูจสุด 10 รายลรก ณ คันที่ 29 ธันคารม 2560 ประกอบด้คย 
  

                               ชื่อ – สกุล จ านวนหุ้น % ของจ านวนหุน้
ทั้งหมด 

1. นาจสาคประพิชญา  พรมมาส    73,486,800               45.929 

2. นายภาโณตม์                 พรมมาส 11,430,000 7.144 

3. นพ.พรมพันธ์                  พรมมาส  9,670,000 6.044 

4. นาจปัทมา พรมมาส 6,040,000 3.775 

5. นายลพชัย               ลก่นรัตนะ 1,500,000 0.938 

6. นพ.สราคุฒ ิ สนธิลก้ค 1,332,000 0.833 

7. นายปราเสริฐ                  ปราสาททอจโอสถ 1,258,000 0.786 

8. นายอนุชติ  ศิริพัฒน ์ 1,100,000 0.688 

9. นาจสาคฐิตยิา  สนธิลก้ค 1,000,000 0.625 

10. นายรติมันต ์ สนธลิก้ค 1,000,000 0.625 
 รวมทั้งสิน้ 107,816,800 67.386 

               

              (ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการด าเนินจาน
ขอจบริษัทอยา่จมีนัยส ารัญ 

 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง จ านวนหุ้น % ของจ านวน

หุ้นทั้งหมด 
1.นาจปัทมา               พรมมาส ประธานกรรมการ   ลละประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร 
6,040,000 3.775 

2.นายลพชัย              ลก่นรัตนะ                  กรรมการ 1,500,000 0.938 
3.นพ.สราคุฒิ             สนธิลก้ค กรรมการลละ ผู้อ านคยการโรจพยาบาล 1,332,000 0.833 

รวม  8,872,000 5.546 
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  7.3   นโยบายการจ่ายเงนิปนัผล 
บริษัทมีนโยบายจ่ายเจินปันผลตอบลทนให้ผู้ถือหุ้นร้อยละ 60 ขอจก าไรสุทธิขอจปีนังน ๆ 
ข้อมูลการจา่ยเจินปันผลย้อนหลัจ 3 ปี ดัจนีง 
 

ปี จ่ายเจินปันผลส าหรับผลการ

ด าเนินจาน 

ก าไรสุทธิ/หุ้น

(บาท/หุ้น) 

ร้อยละขอจก าไร

สุทธิท่ีจ่าย 

จ่ายเจินปันผล/หุ้น

(บาท/หุ้น) 

คันท่ีจ่ายเจินปันผล 

2560 เดือนมกรารม ถึจ ธันคารม 2559 1.98 60.00 1.19 23 พฤษภารม 2560 

2559 เดือนมกรารม ถึจ ธันคารม 2558 1.86  60.08 1.12  27 พฤษภารม 2559 

2558 เดือนมกรารม ถึจ ธันคารม 2557 1.66  60.29 1.00  25 พฤษภารม 2558 

หมายเหตุ :  มูลร่าหุ้นละ 1 บาท  
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8. โครงสร้างการจัดการ  
โรรจสร้าจการจัดการขอจบริษัทประกอบด้คย รณะกรรมการบริษัท ลละรณะกรรมการชุดย่อย รือ 

รณะกรรมการตรคจสอบ  รณะกรรมการบรรษัทภิบาล  ลละรณะกรรมการสรรหาลละพจิารณาร่าตอบลทน โดย
มีลผนผัจอจรก์รขอจบรษิัท ณ 31 ธันคารม 2560 ดัจนีง 

โครงสร้างบรรษัทภิบาลของบริษัท   
 

 
 

                                                                                                                            ลต่จตังจ ถอดถอน ลละก าหนดร่าตอบลทน                                             
                                                                                        

สร้าจผลตอบลทนลละเพิ่มมูลร่าในระยะยาค 

. 
 
 
 

         ลต่จตังจ ถอดถอน ลละก ากับดูลล 
     
                    รายจานผลการด าเนินจาน 

 
 
                                                         

 
                                                                                                              

  
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           ให้รคามเป็นธรรม ลละสนับสนุน ส่จเสริมให้เกิดรคามเจริญเติบโตอย่าจยั่จยืน 

 
 
 

คณะกรรมการ 
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน  

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ลผนกตรคจสอบภายใน 

รณะกรรมการบริหารโรจพยาบาล 

ผู้อ านคยการโรจพยาบาล 
 

รอจผู้อ านคยการโรจพยาบาล 
(สายจานลพทยล์ละการลพทย์) 

 

รอจผู้อ านคยการโรจพยาบาล                                   
(สายจานบริหาร) 

 

ผู้จัดการฝา่ยบัญชีลละการเจิน 
 

ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ผู้มีส่คนได้เสียกลุ่มต่าจๆ 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  
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8.1 คณะกรรมการบริษทั 
โรรจสร้าจรณะกรรมการบริษัทประกอบด้คยกรรมการจ านคนไม่นอ้ยกคา่   5  รน  ลต่ไม่เกิน  

12  รน  ลละมีกรรมการอิสระอยา่จน้อย หน่ึจในสามขอจจ านคนกรรมการทังจหมด ลต่ไม่น้อยกคา่ 3 รน 
ทังจนีง ปัจจุบันรณะกรรมการขอจ บริษัท โรจพยาบาลนนทเคช  จ ากัด (มหาชน)  ตามหนัจสือ

รับรอจกรมพัฒนาธุรกิจการรา้  ลจคันท่ี 1  กุมภาพันธ์  2561  มีจ านคน  8  รน ลบ่จเป็น 
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร        4 รน  
กรรมการท่ีมิได้เป็นผู้บริหาร  4 รน  โดยมีกรรมการอิสระ 4 รน  
 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
วนัจดทะเบียนแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการของ

บริษัทฯ 
1. นาจปัทมา  พรมมาส ประธานกรรมการ  / 

กรรมการ 
6 มีนารม 2558 

29 กันยายน 2536 
2. นายลพชัย  ลก่นรัตนะ กรรมการ 29 กันยายน 2536 
3. นาจพร้อมพรรณ  ศิริพัฒน ์ กรรมการอิสระ  / ประธานกรรมการสรรหาลละ

พิจารณาร่าตอบลทน  
29 กันยายน 2536 

4. นพ.สราคุฒิ  สนธิลก้ค  กรรมการ   กรรมการบรรษัทภิบาล /  
กรรมการสรรหาลละพจิารณาร่าตอบลทน  

29 กันยายน 2536 

5. ดร.กมเลศน์  สันติเคชชกุล  กรรมการ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล / 
กรรมการบริหาร 

29 กันยายน 2536 

6. ดร.ประคิตร นิลสุครรณากุล  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรคจสอบ  29 เมษายน 2552 
7. นพ.จรูญ  ไชยโรจน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรคจสอบ 29 กันยายน 2536 
8. นพ.คิรุณพร  พรหมพจศา กรรมการอิสระ / กรรมการตรคจสอบ                     29 กันยายน 2536 

 

ในปี 25560 มกีรรมการลาออก จ านคน 2 รน  รือ นายพรมพันธ์  พรมมาส ลละ นาจสาคประพชิญา 
พรมมาส    บริษัทด าเนินการลจ้จเปล่ียนลปลจกรรมการลละอ านาจกรรมการ ต่อกรมพฒันาธรุกิจการร้าลละ
ออกหนัจสือรับรอจบริษัท  ลจคันที่ 1  กุมภาพันธ์  2561 

กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท รือ นาจปัทมา   พรมมาส    นายลพชัย     ลก่นรัตนะ    
นายสราคุฒิ    สนธิลก้ค   นายกมเลศน์   สันติเคชชกุล    โดยกรรมการสอจในส่ีนีง ลจลายมือชื่อร่คมกัน   ลละ
ประทับตราส ารัญขอจบริษัท 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 
1. บริหารกิจการขอจบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย  คัตถุประสจร์  ลละข้อบัจรับขอจบริษัท    ปฏิบัติ 

ตามมติขอจที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้คยรคามซื่อสัตย์สุจริต  ระมัดระคัจรักษาผลประโยชน์ขอจบริษัท  ลละรับผิดชอบ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่าจสม่ าเสมอโดย 

 การปฏิบัติหน้าที่ด้คยรคามรับผิดชอบ ระมัดระคัจลละรอบรอบ (Duty of Care) 

 การปฏิบัติหน้าที่ด้คยรคามซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) 
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 การปฏิบัติตามกฎหมาย คัตถุประสจร์ ข้อบัจรับขอจบริษัท มติรณะกรรมการบริษัทลละ 
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) 

 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่าจถูกต้อจ รรบถ้คน โปร่จใส ตรคจสอบได้ ลละทันเคลา 
(Duty of Disclosure) 

2. ก าหนดคิสัยทัศน์ พันธกิจ ลละกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ นโยบายลละทิศทาจการด าเนินจานขอจ 
บริษัท  โดยมีการทบทคนลละอนุมัติเป็นประจ าทุกปี   ก ากับดูลล  ให้ฝ่ายจัดการด าเนินการตามนโยบายที่
ก าหนดไค้อย่าจมีประสิทธิภาพลละประสิทธิผล  

3. ติดตามการด าเนินกิจการขอจบริษัทตลอดเคลา  ลละรับรู้ถึจการปฏิบัติตามกฎหมายลละข้อก าหนด
ในสัญญาที่เกี่ยคข้อจกับบริษัท  เพื่อให้การด าเนินกิจการขอจบริษัทเป็นไปอย่าจมีประสิทธิผล 

4. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น  ลละปฏิบัติตามข้อพึจปฏิบัติส าหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นขอจบริษัทจด
ทะเบียน  เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้คยรคามโปร่จใส  ชอบธรรม  ลละเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย 

5.  รับผิดชอบต่อรายจานข้อมูลทาจการเจินขอจบริษัท ลละข้อมูลทั่คไป ต่อผู้ถือหุ้นลละผู้ลจทุนทั่คไป
อย่าจถูกต้อจ รรบถ้คนลละโปร่จใส 

6.   ก ากับดูลลลละพัฒนาบรรษัทภิบาลขอจบริษัทเพื่อเป็นลนคทาจในการด าเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการ
ปฏิบัติ ลละเป็นลบบอย่าจในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลลละจริยธรรมธุรกิจ 

7. ส่จเสริมให้พนักจานทุกระดับมีจิตส านึกในจริยธรรมลละรุณธรรม ลละปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล 
จริยธรรมธุรกิจลละนโยบายต่อต้านรอร์รัปชั่นขอจบริษัท พร้อมทังจก ากับดูลลให้มีระบบการรคบรุมภายใน ลละ
การตรคจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดรคามเส่ียจด้านการทุจริตลละการใช้อ านาจอย่าจไม่ถูกต้อจ รคมทังจ
ป้อจกันการกระท าผิดกฎหมาย 

8.  ดูลลผลประโยชน์ขอจผู้ถือหุ้นทังจรายใหญ่ลละรายย่อยตามสิทธิอย่าจเป็นธรรม ตลอดจนส่จเสริม 
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูลลรักษาผลประโยชน์ขอจตนลละได้รับข่าคสารอย่าจถูกต้อจรรบถ้คน โปร่จใส 
ตรคจสอบได้ ลละทันเคลา 

9. ตระหนักถึจบทบาทหน้าที่รคามรับผิดชอบขอจรณะกรรมการบริษัท เรารพสิทธิลละปฏิบัติต่อ 
ผู้ถือหุ้นลละผู้มีส่คนได้เสียอื่น อย่าจเป็นธรรมลละโปร่จใส ก ากับดูลลให้มีกระบคนการลละช่อจทาจในการรับลละ
จัดการกับข้อร้อจเรียนขอจผู้ท่ีประสจร์จะลจ้จเบาะลสหรือผู้มีส่คนได้เสียทุกฝ่ายอย่าจชัดเจน ลละเปิดโอกาสให้ผู้
มีส่คนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้อจเรียนในเรื่อจที่อาจเป็นปัญหากับรณะกรรมการได้โดยตรจ 

10. พิจารณาลผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูจลละลผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการใหญ่ ลละก ากับดูลลให้ 
มีการประเมินผลการปฏิบัติจานขอจผู้บริหารระดับสูจที่มีประสิทธิผลเป็นประจ าทุกปี ลละมีระบบการก าหนด
ร่าตอบลทนลก่ผู้บริหารระดับสูจที่เหมาะสม สอดรล้อจกับผลการด าเนินจานเพื่อก่อให้เกิดลรจจูจใจทังจในระยะ
สังนลละระยะยาค 

11. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ขอจรณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี โดยให้มีการประเมินผล 
การปฏิบัติจานเป็น 3 ลบบ รือประเมินการปฏิบัติจานขอจรณะกรรมการบริษัทโดยรคม (As a Whole) ประเมิน
ตนเอจเป็นรายบุรรล (Self-Assessment) รคมทังจ ติดตามผลการประเมินขอจรณะกรรมการบริษัทลละ
รณะกรรมการชุดย่อยเพือ่พิจารณาร่คมกันในรณะกรรมการบริษัท 
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12. ก ากับดูลลให้มีกระบคนการสรรหาลละเลือกตังจบุรรลเป็นกรรมการบริษัทอย่าจโปร่จใส ลละมีการ 
ก าหนดร่าตอบลทนกรรมการบริษัทลละกรรมการชุดย่อยอย่าจเหมาะสม 

13. พัฒนารคามรู้รคามสามารถในการปฏิบัติจานอย่าจต่อเนื่อจ เข้าอบรมหรือเข้าร่คมในหลักสูตรท่ี 
เกี่ยคข้อจกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนรคามรู้ในการปฏิบัติจานอย่าจ
ต่อเนื่อจในการปฏิบัติหน้าที่รณะกรรมการบริษัทอาจขอร าปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยคชาญ
ในคิชาชีพอื่นๆ หากเห็นค่ามีรคามจ าเป็นลละเหมาะสม 

 
บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 
 ประธานกรรมการมีหน้าที่ดัจต่อไปนีง  
 1. พิจารณาก าหนดคาระการประชุมรณะกรรมการบริษัทร่คมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารลละ
ดูลลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่าจถูกต้อจ รรบถ้คน ชัดเจน ลละทันเคลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการ
บริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่าจเหมาะสม 
 2. เป็นผู้น าขอจรณะกรรมการบริษัท ลละเป็นประธานในการประชุมรณะกรรมการบริษัท 
  2.1 ด าเนินการประชุมรณะกรรมการบริษัทตามระเบียบคาระ ข้อบัจรับขอจบริษัท ลละ 
        กฎหมาย 
  2.2 จัดสรรเคลาอย่าจเพียจพอ ลละส่จเสริมให้กรรมการบริษัททุกรนอภิปราย ลลกเปล่ียน 
         รคามริดเห็นได้อย่าจเต็มที่ เป็นอิสระ ลละใช้ดุลยพินิจอย่าจรอบรอบ โดยร านึจถึจผู้มี 
         ส่คนได้เสียทุกฝ่ายอย่าจรรบถ้คน 
  2.3 สรุปมติที่ประชุมลละส่ิจที่จะต้อจด าเนินการต่อไปอย่าจชัดเจน 
 3. เป็นผู้น าในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบคาระ ข้อบัจรับขอจบริษัท ลละกฎหมาย 
โดยจัดสรรเคลาให้เหมาะสม รคมทังจเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลสดจรคามริดเห็นอย่าจเท่าเทียมกันลละดูลลให้มีการ
ตอบข้อซักถามขอจผู้ถือหุ้นอย่าจเหมาะสมลละโปร่จใส 

4. สนับสนุนลละเป็นลบบอย่าจที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลลละจริยธรรมธุรกิจ 
(Code of  Conduct)  ขอจบริษัท 

 5. เสริมสร้าจรคามสัมพันธ์อันดีระหค่าจรณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร ลละสนับสนุนการ 
ปฏิบัติหน้าที่ขอจประธานเจ้าหน้าที่บริหารลละฝ่ายบริหารตามนโยบายขอจบริษัท 
 6. ก ากับดูลลให้มีการเปิดเผยข้อมูลลละการบริหารจัดการอย่าจโปร่จใสในกรณีที่มีรคามขัดลย้จ
ทาจผลประโยชน ์
 7. ก ากับดูลลให้รณะกรรมการบริษัทมีโรรจสร้าจลละอจร์ประกอบที่เหมาะสม 

8. ก ากับดูลลให้การปฏิบัติหน้าที่ขอจรณะกรรมการบริษัทโดยรคม รณะอนุกรรมการชุดต่าจๆ  
ลละกรรมการบริษัทลต่ละรน เป็นไปอย่าจมีประสิทธิภาพลละเกิดประสิทธิผล 
 9. ก ากับดูลลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ขอจรณะกรรมการบริษัทโดยรคม กรรมการ 
บริษัทรายบุรรล ประธานกรรมการ ลละรณะอนุกรรมการชุดต่าจๆ เพื่อน าผลไปปรับปรุจการปฏิบัติหน้าที่ ลละ
เสริมสร้าจรคามรู้รคามสามารถขอจกรรมการบริษัทลละอนุกรรมการ 
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การแต่งตั้งกรรมการบริษัทและองค์ประกอบ  สรุปรายละเอียดได้ดัจนีง 
 1. บริษัทมีรณะกรรมการขอจบริษัทไม่น้อยกค่า 5 รน ลละกรรมการไม่น้อยกค่ากึ่จหนึ่จขอจจ านคน
กรรมการทังจหมด ต้อจมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร 
 2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลต่จตังจกรรมการ ซึ่จมีรณะกรรมการสรรหาเป็นผู้รัดเลือก ลละเสนอชื่อ
บุรรลที่มีรุณสมบัติเหมาะสม    ตามหลักเกณฑ์ลละคิธีการท่ีก าหนดไค้ดัจนีง 
  2.1 ผู้ถือหุ้นรนหนึ่จมีระลนนเสียจเท่ากับหนึ่จหุ้นต่อหน่ึจเสียจ 

2.2 ผู้ถือหุ้นลต่ละรนจะต้อจใช้ระลนนเสียจที่มีอยู่ทังจหมดตามข้อ 2.1 เลือกตังจบุรรลเดียค   
หรือหลายรนเป็นกรรมการก็ได้ ลต่จะลบ่จระลนนเสียจให้ลก่ผู้ใดมากน้อยเพียจใดไม่ได้ 
 2.3 บุรรลซึ่จได้รับระลนนเสียจสูจสุดตามล าดับลจมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตังจเป็นกรรมการเท่า
จ านคนกรรมการท่ีพึจจะมีหรือพึจจะเลือกตังจในรรังจนังน  ในกรณีที่บุรรลซึ่จได้รับการเลือกตังจในล าดับถัดลจมามี
ระลนนเสียจเท่ากันเกินจ านคนกรรมการท่ีจะพึจมี  หรือจะพึจเลือกตังจในรรังจนังน ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียจชีงขาด 
 3.  ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกรรังจ ให้กรรมการออกจากต าลหน่จ 1 ใน 3 ขอจจ านคนกรรมการ
ทังจหมด   กรรมการท่ีออกตามคาระนังนมีสิทธิได้รับเลือกให้เข้าเป็นกรรมการใหม่ได้ 
   4.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลจมติให้กรรมการรนใดออกจากต าลหน่จก่อนถึจรราคออกตามคาระได้ด้คย
ระลนนเสียจไม่น้อยกค่าสามในส่ีขอจจ านคนหุ้นซึ่จมาประชุมลละมีสิทธิออกเสียจ ลละมีหุ้นนับรคมกันได้ไม่น้อย 
กค่ากึ่จหน่ึจขอจจ านคนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมลละมีสิทธิออกเสียจ 
 5.  กรรมการรนใดจะลาออกจากต าลหน่จให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท    การลาออกมีผลนับลต่คันที่
ใบลาออกไปถึจบริษัท 
 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
 บริษัทมีข้อบัจรับขอจบริษัทได้ก าหนดจ านคนปีท่ีด ารจต าลหน่จในลต่ละคาระขอจกรรมการบริษัทเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี กรรมการบริษัทต้อจ
ออกจากต าลหน่จจ านคน 1 ใน 3  โดยให้กรรมการบริษัทที่อยู่ในต าลหน่จนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าลหน่จ  ปัจจุบัน
บริษัทมีกรรมการทังจสิงน จ านคน 8 รน อย่าจไรก็ตามกรรมการบริษัทซึ่จพ้นจากต าลหน่จตามคาระอาจได้รับเลือกตังจ
กลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ 
 
นโยบายการด ารงต าแหน่งในสถาบันภายนอกบริษัทของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายการก าหนดจ านคนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปด ารจต าลหน่จ
กรรมการ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูจสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถอุทิศเคลาสาหรับการปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่าจมีประสิทธิภาพ  โดยก าหนดให้กรรมการบริษัทด ารจต าลหน่จในบริษัทจดทะเบียนรคมไม่เกิน 5 บริษัท 
นอกจากนีง บริษัทมีลนคปฏิบัติในกรณีประธานเจา้หน้าบริหารลละผู้บริหารระดับสูจจะเข้าด ารจต าลหน่จกรรมการ
ในบริษัทอื่น โดยจะมีการเสนอเรื่อจการด ารจต าลหน่จในบริษัทอื่นเพื่อให้รณะกรรมการบริษัทให้รคามเห็นชอบ 
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นโยบายและแนวปฏบิัตกิารเป็นกรรมการในสถาบันภายนอกบริษทัของผู้บริหารระดับสงู 
รณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายให้ประธานเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารระดับสูจลละฝ่ายจัดการขอจ

บริษัทสามารถเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย ลละบริษัทร่คม หรือใช้เคลาขอจบริษัทท า จานใน
สถาบันภายนอกได้ใน 3 กรณีดัจนีง 

(1) การเข้าร่คมเป็นกรรมการในอจร์กรขอจภารรัฐซึ่จไม่ได้ตังจขึงน เพื่อผลประโยชน์ขอจพรรรการเมือจ 
ลละเป็นการให้รคามช่คยเหลือลก่ทาจราชการซึ่จจะเป็นประโยชน์ต่อส่คนรคม 

(2) การเข้าร่คมเป็นกรรมการในอจร์กรขอจเอกชนท่ีตังจขึงนเพื่อประโยชน์ส่คนรคม เช่น สภาอุตสาหกรรม
ลห่จประเทศไทย หอการร้าไทย สมารมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ 

(3)การเข้าร่คมเป็นกรรมการในอจร์กรภารเอกชนที่ตังจขึงนเพื่อการร้าลละไม่ขัดกับผลประโยชน์ขอจ
บริษัท ลละไม่ใช้เคลาอันจะเป็นผลเสียลก่บริษัท 

ทังจนีงให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลละ ผู้บริหารระดับสูจเสนอขออนุมัติการเข้าด ารจต าลหน่จกรรมการใน
บริษัทอื่นหรือสถาบันภายนอกจากรณะกรรมการบริษัท ลละในกรณีขอจผู้บริหารระดับสูจให้เสนอขออนุมัติตาม
อ านาจด าเนินการขอจบริษัท โดยให้พิจารณาตามเจตนารมณ์ขอจบริษัทที่มุ่จให้พนักจานทุ่มเทลละตังจใจท าจาน 
ตลอดจนอุทิศเคลาการท าจานให้กับบริษัทอย่าจเต็มที่ รคมทังจปฏิบัติตามลนคจรรยาบรรณเรื่อจรคามขัดลย้จทาจ
ผลประโยชน์ขอจบริษัทที่พนักจานจะไม่ประกอบกิจการอย่าจใดอย่าจหนึ่จที่เป็นหรืออาจเป็นการลข่จขันกับ
กิจการขอจบริษัท อนึ่จการพิจารณาอนุมัติให้ผู้บริหารระดับสูจเป็นกรรมการหรือใช้เคลาขอจบริษัททาจานให้กับ
สถาบัน/บริษัทภายนอก เป็นดุลยพินิจขอจบริษัทที่จะพิจารณาตามรคามเหมาะสมเป็นกรณีๆไป ซึ่จบริษัทได้
ส่ือสารให้ผู้บริหารระดับสูจที่เกี่ยคข้อจทราบโดยทั่คถึจกันด้คยลล้ค 

 
8.2 ผู้บริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหารจ านวน 5 คน ดังนี ้
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1.  นาจปัทมา  พรมมาส ประธานเจา้หน้าที่บริหาร /   รอจผู้อ านคยการโรจพยาบาล สายจานบริหาร 
2.  นพ.สราคุฒิ  สนธิลกค้ ผู้อ านคยการโรจพยาบาล 
3.  ดร.กมเลศน์  สันติเคชชกุล กรรมการบริหาร 
4.  นพ.มัยธัช   สามเสน รอจผูอ้ านคยการโรจพยาบาลสายจานลพทย์ลละการลพทย ์
5.  นาจสาคสุรีย์  ศจักรพานชิ ผู้จัดการอาคุโสสายจานบัญชีการเจิน เลขานกุารบรษิัทลละนักลจทนุสัมพันธ์ 

 
8.3 เลขานกุารบริษัท 

รณะกรรมการบริษัทได้ลต่จตังจเลขานุการบริษัท เพื่อท าหน้าที่ดูลลลละจัดการการประชุมขอจ
รณะกรรมการบริษัทลละรณะกรรมการชุดย่อยต่าจๆ การประชุมผู้ถือหุ้น รคมทังจจัดท ารายจานการประชุม
รณะกรรมการ รายจานการประชุมผู้ถือหุ้น รายจานประจ าปี ลละจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายก าหนด  
นอกจากนีง ยัจมีหน้าที่ช่คยให้ร าลนะน าลก่รณะกรรมการบริษัทลละผู้บริหารเกี่ยคกับกฎเกณฑ์ต่าจๆ ที่เกี่ยคข้อจ
กับการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลห่จประเทศไทย ลละการก ากับดูลลกิจการท่ีดีขอจบริษัท 
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รณะกรรมการบริษัทได้ลต่จตังจนาจสาค  สุรีย์  ศัจกรพานิช    ด ารจต าลหน่จเลขานุการบริษัท ตังจลต่คันที่ 
11 สิจหารม 2551 

บทบาทหน้าทีร่คามรับผิดชอบขอจเลขานุการบริษัทมีดัจนีง 
 1. ให้ร าลนะน าเบืงอจต้นลก่กรรมการเกี่ยคกับข้อกฎหมาย ระเบียบ ลละข้อบัจรับต่าจๆ ขอจบริษัท ลละ 
     ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่าจถูกต้อจ ลละรายจานการเปล่ียนลปลจที่มีสาระส ารัญต่อกรรมการ 
 2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ลละประชุมรณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย   
   3. บันทึกรายจานการประชุมรคมทังจติดตามให้มีปฏิบัติตามมติที่ประชุมทังจการประชุมผู้ถือหุ้นลละ 
     การประชุมรณะกรรมการบริษัท 
 4. ดูลลให้มีการเปิดเผยข้อมูลลละรายจานสารสนเทศในส่คนที่รับผิดชอบต่อหน่คยจานก ากับดูลล 
     ขอจบริษัท 
 5. ติดต่อลละส่ือสารกับผู้ถือหุ้น 
 6. ดูลลกิจกรรมขอจรณะกรรมการบริษัท 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

8.4.1.1 ค่าตอบแทนที่เปน็ตัวเงิน 
รณะกรรมการสรรหาลละพิจารณาร่าตอบลทน ได้ก าหนดร่าตอบลทนขอจกรรมการ จาก 

ขนาดธุรกิจลละรคามรับผิดชอบขอจรณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มี
มูลร่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เรียจกับบริษัทฯ ลละผลการด าเนินจานในลต่ละปีเพื่อ
น าเสนอท่ีประชุมรณะกรรมการบริษัทก่อนน าเสนอที่ประชุมใหญส่ามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

(1) ค่าตอบแทนประจ า 
รายการ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท    

- ร่าตอบลทนกรรมการบริษัท (บาท) 3,174,000 2,983,000 2,654,000 

- ร่าเบีงยประชุม (บาท/รน/รรังจ) 10,000 10,000 10,000 

- สิทธิประโยชน์อื่น -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ    

- ประธานกรรมการตรคจสอบ(บาท) 300,000 300,000 300,000 

- กรรมการตรคจสอบ(บาท/รน) 120,000 120,000 120,000 

- ร่าเบีงยประชุม (บาท/รน/รรังจ) -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

-  สิทธิประโยชน์อื่น -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรรษัทภิบาล    

- ร่าเบีงยประชุม (บาท/รน/รรังจ) 10,000 10,000 -ไม่มี- 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

   

- ร่าเบีงยประชุม (บาท/รน/รรังจ) 10,000 10,000 -ไม่มี- 
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รายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคลในป ี2560 เป็นดังนี ้

รายชื่อ 
 

ต าแหน่ง 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ  
ค่าตอบแทน

รายปี 
ค่าเบี้ย
ประชุม  

สิทธิ
ประโยชน์อื่น 

รวม 

1.  นาจปัทมา  พรมมาส ประธานกรรมการ   317,400 80,000 -ไม่มี- 397,400 
2.  นายลพชัย  ลก่นรัตนะ กรรมการ 317,400 80,000 -ไม่มี- 397,400 
3.  นพ.พรมพันธ์  พรมมาส 
(ลาออกคันท่ี  26 ธ.ร.60) 

กรรมการ ลละกรรมการสรรหา
ลละพิจารณาร่าตอบลทน 

317,400   40,000 -ไม่มี- 357,400 

4.  นาจพร้อมพรรณ  ศิริพัฒน ์ กรรมการอิสระ  ลละประธาน
กรรมการสรรหาลละพจิารณา
ร่าตอบลทน 

317,400 90,000 -ไม่มี- 407,400 

5.  นพ.สราคุฒิ  สนธิลก้ค กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิ
บาล  / กรรมการสรรหาลละ
พิจารณาร่าตอบลทน 

317,400 110,000 -ไม่มี- 427,400 

6.  ดร.กมเลศน์  สันติเคชชกุล กรรมการ / ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล /กรรมการบริหาร 

317,400 100,000 -ไม่มี- 417,400 

7.  ดร.ประคิตร นิลสุครรณากุล กรรมการอิสระ ลละประธาน
กรรมการตรคจสอบ  

617,400 80,000 -ไม่มี- 697,400 

8.  นพ.จรูญ  ชัยโรจน ์  กรรมการอิสระลละกรรมการ
ตรคจสอบ 

437,400 80,000 -ไม่มี- 517,400 

9.  นพ.คิรุณพร  พรหมพจศา กรรมการอิสระ ลละกรรมการ
ตรคจสอบ                                                  

437,400 80,000 -ไม่มี- 517,400 

10.นาจสาคประพชิญา พรมมาส 
(ลาออกคันท่ี 9  พ.ย.60) 

กรรมการลละกรรมการ
บรรษัทภิบาล  

317,400 40,000 -ไม่มี- 357,400 

รวม  3,714,000 780,000 -ไม่มี- 4,494,000 

 
8.4.1.2 ค่าตอบแทนที่ไม่เปน็ตวัเงิน และสิทธิประโยชน์อืน่ ๆ 

-ไม่มี- 
 

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
รณะกรรมการสรรหาลละพิจารณาร่าตอบลทน จะเป็นผู้พิจารณาก าหนดจ านคนลละรูปลบบ 

การจ่ายร่าตอบลทนขอจกรรมการ โดยพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติจานขอจกรรมการ ผลส าเร็จทาจธุรกิจ
ตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมรณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติส าหรับผู้บริหารระดับสูจ ประธานกรรมการมอบหมายให้ประธานลละรอจประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณารคามเหมาะสมในการก าหนดร่าตอบลทนเป็นรายบุรรลจากผลการบริหารจาน
ขอจผู้บริหารลต่ละท่าน ทังจนีงการปรับอัตราเจินเดือนลละโบนัสประจ าปี ซึ่จจะสอดรล้อจกับสภาคะเศรษฐกิจลละ
ผลการด าเนินจานขอจบริษัทฯ 
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 8.4.2.1  ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เปน็ตวัเงนิ 
  (1) ค่าตอบแทนของผู้บริหาร  
                                  ในปี 2560 บริษัทฯได้จา่ยรา่ตอบลทนให้กบัผู้บริหาร  ประกอบด้คยเจินเดือนลละโบนัส 
รคมทังจสิงน 11.05  ล้านบาท 
  
                            (2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร 
 - ไม่มี –  

8.4.2.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่เป็นตัวเงิน และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ 
-ไม่มี- 

 
8.5 บุคลากร  
                        บริษัทฯ มีพนักจานระดับบริหาร จ านคน 94 รน ลละพนักจานท่ีปฏิบัติจาน จ านคน 1,411 รน 
รคมทังจสิงน 1,505 รน  โดยในปี 2560 บริษัทฯได้จ่ายผลตอบลทนให้ลก่บุรลากรจ านคนทังจสิงน  420.74  ล้านบาท 
ซึ่จผลตอบลทนได้ลก่ เจินเดือนลละร่าตอบลทน  โบนัส  เจินสมทบกอจทุนประกันสัจรม   ลละเจินสมทบกอจทุน
ส ารอจเลีงยจชีพ  ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปี 2560 จ านวน 
พนักจานระดับบริหาร 94 
พนักจานท่ีปฏิบัตจิาน 1,411 
    รวม (คน) 1,505 
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) 420.74 
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9. การก ากบัดูแลกิจการ 

9.1 การก ากับดูแลกิจการทีด่ี 
บริษัทฯ  ตระหนักถึจรคามส ารัญขอจการก ากับดูลลกิจการท่ีดี จึจได้จัดท ารู่มือบรรษัทภิบาล 

เพื่อเป็นลนคทาจปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจ ประกอบด้คย จริยธรรมทาจธุรกิจ (Code of Conduct) ลละลนค
ปฏิบัติ นโยบายต่อต้านการรอร์รัปชั่น โดยรณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้รณะกรรมการบรรษัทภิบาล ท า
หน้าทีก่ ากับดูลลด้านบรรษัทภิบาลขอจบริษัท ทังจการก าหนดนโยบายลละลนคปฏิบัติ ติดตามดูลลการปฏิบัติจาน
ขอจรณะกรรมการบริษัทลละฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายบรรษัทภิบาล บริษัท รคมถึจประเมินผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล  ตลอดจนพิจารณาทบทคนลนคปฏิบัติให้มีรคามเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ
ลละสอดรล้อจกับลนคปฏิบัติทาจด้านบรรษัทภิบาลในระดับประเทศ เป็นประจ าทุกปี โดยให้เรื่อจบรรษัทภิบาล
เป็นคาระหลักคาระหนึ่จในการประชุมรณะกรรมการบริษัท 

ทังจนีงในปี 2560 บริษัท ได้ปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล สรุปได้ดัจนีง   
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

   บริษัทให้รคามส ารัญขอจสิทธิขอจผู้ถือหุ้นทุกราย ทังจผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลละ ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
โดยสิทธิขอจผู้ถือหุ้นรรอบรลุมสิทธิพืงนฐานต่าจๆ ทังจในฐานะขอจนักลจทุนในหลักทรัพย์ลละในฐานะเจ้าขอจ
บริษัท ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิก าหนดทิศทาจการด าเนินธุรกิจขอจบริษัท หรือตัดสินใจในเรื่อจที่มีผลกระทบอย่าจมี
นัยส ารัญต่อบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นจึจเป็นเคทีส ารัญส าหรับผู้ถือหุ้นในการลสดจรคามริดเห็น ซักถาม 
พิจารณาลจระลนนเสียจชีงขาด ลละรัดเลือกรณะกรรมการเพื่อท าหน้าที่ก ากับดูลลบริษัทลทนผู้ถือหุ้น      ดัจนังน
ผู้ถือหุ้นจึจมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าร่คมประชุมผู้ถือหุ้น รคมทังจมีเคลาเพียจพอส าหรับการพิจารณาลละรับทราบผล
การประชุม 

 ในปี 2560 บริษัทได้ด าเนินการในเรื่อจต่าจๆที่เป็นการส่จเสริม ลละอ านคยรคามสะดคกใน 
การใช้สิทธิขอจผู้ถือหุ้น ในการร่คมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดัจนีง 
 

1.1 ก าหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
       บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการประชมุสามัญผู้ถือหุน้ ปีละรรังจภายในเคลาไม่เกิน 4 เดือน 

นับลต่คันสิงนสุดรอบปีบัญชีขอจบริษัท ลละในกรณีท่ีมีรคามจ าเป็นเร่จด่คนต้อจเสนอคาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่จเป็น
เรื่อจที่กระทบหรือเกี่ยคข้อจกับผลประโยชน์ขอจผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยคข้อจกับเจื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้
บัจรับท่ีต้อจได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมคิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป 
          ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมใหญส่ามัญผู้ถือหุ้นในคันท่ี 24 เมษายน  2560 
ณ ห้อจประชุมนนทเคช โรจพยาบาลนนทเคช  ในระหค่าจปีไม่มีการเรียกประชุมคิสามัญผู้ถือหุ้น 
  
   1.2 การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า 
         ในปี 2560  จากการประชุมรณะกรรมการบริษัทรรังจที่ 3/2560 เมื่อคันที่ 10 มีนารม 
2560 มีมติให้จัดการประชุมใหญส่ามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นในคนัท่ี 24 เมษายน 2560 โดยได้เปิดเผยมติการประชุม 
คันประชุม ระเบียบคาระการประชุม ลละลจ้จข่าคประกาศในเคบ็ไซต์ขอจตลาดหลักทรัพย์ลห่จประเทศไทย เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นทราบล่คจหน้าในคันที่รณะกรรมการมีมติ ก่อนการจัดส่จหนัจสือเชิญประชุมโดยบริษัท ศูนย์รับฝาก
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หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่จเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ขอจบริษัทฯ เป็นผู้ด าเนินการจัดส่จหนัจสือเชิญ
ประชุมที่มีรายละเอียดคาระการประชุม ข้อมูลประกอบที่ส ารัญลละจ าเป็นส าหรับการตัดสินใจ/ รคามเห็นขอจ
รณะกรรมการ รายจานการประชุมที่ผ่านมา ซึ่จมีรายละเอียดรรบถ้คน รายจานประจ าปีพร้อมทังจเอกสาร
ประกอบการประชุมเอกสารที่ต้อจใช้ในการมอบฉันทะ  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่คมประชุมด้คยตนเอจ 
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุรรลใดๆ เข้าร่คมประชุมลทนตนได้ โดย
ระบุคิธีการใช้ไค้ชัดเจนตามที่บริษัทฯ จัดส่จให้ผู้ถือหุ้นล่คจหน้ามากกค่า 14 คันก่อนคันประชุมผู้ถือหุ้น  หนัจสือ
เชิญประชุมส่จออกคันที่ 8 เมษายน 2560 ลละได้ท าการประกาศลจในหนัจสือพิมพ์รายคัน ติดต่อกันอย่าจ
ต่อเนื่อจ 3 คัน ก่อนคันประชุม  (คันท่ี 10-12 เมษายน 2560) เพื่อบอกกล่าคเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่คจหน้า
เพียจพอส าหรับการเตรียมตัคก่อนมาเข้าร่คมประชุม   ทังจนีง ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้น า
ข้อมูลหนัจสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ลละเอกสารประกอบเปิดเผยในเค็บไซต์ขอจ บริษัทฯล่คจหน้าก่อนคันประชุม 
30 คัน (เริ่มตังจลต่คันท่ี  30 มีนารม 2560) 
 

1.3 การด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น 
       ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุน้ลต่ละรรังจ  ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการ 

บริษัทลนะน ารณะกรรมการบริษัท ประธานลละรณะกรรมการย่อย ลละผู้สอบบัญชีขอจบริษัท ซึ่จท าหน้าที่เป็น
รนกลาจให้ท่ีประชุมรับทราบ รคมถึจคิธีการนับระลนนเสียจขอจผู้ถือหุ้นที่ต้อจลจมติในลต่ละคาระตามข้อบัจรับ
ขอจบริษัทฯ รคมถึจการใช้สิทธิออกเสียจลจระลนนในลต่ละคาระอย่าจชัดเจน   เมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบ
คาระลล้ค ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่คมประชุม ลสดจรคามริดเห็น ข้อเสนอลนะ  ลละซักถามในลต่ละ
คาระ ลละให้เคลาอภิปรายอย่าจเหมาะสมเพียจพอ   จากนังนประธานฯ ลละผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่าจ
ชัดเจน  ตรจประเด็น ลละให้รคามส ารัญกับทุกร าถามลล้คจึจให้ที่ประชุมออกเสียจลจมติในคาระนังนๆ ส าหรับ
คาระการเลือกตังจกรรมการ ประธานฯ จะด าเนินการให้ผู้ถือหุ้นลจมติเป็นรายบุรรล  ประธานฯ จะด าเนินการ
ประชุมตามล าดับคาระการประชุม ลละไม่เพิ่มคาระการประชุมโดยไม่ลจ้จให้ผู้ถือหุ้นทราบล่คจหน้า เค้นลต่ที่
ประชุมจะมีมติให้เปล่ียนล าดับระเบียบคาระด้คยระลนนเสียจไม่น้อยกค่าสอจในสามขอจจ านคนผู้ถือหุ้นซึ่จเข้า
ร่คมประชุม หรือผู้ถือหุ้นซึ่จถือหุ้นรคมกันไม่น้อยกค่าหน่ึจในสามขอจจ านคนหุ้น ที่จ าหน่ายได้ทังจหมดอาจขอให้ที่
ประชุมพิจารณาเรื่อจอื่นนอกจากที่ก าหนดไค้ในหนัจสือนัดประชุม เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบคาระที่
ก าหนดไค้เป็นที่เรียบร้อยลล้คตามที่ก าหนดไค้ในข้อบัจรับขอจบริษัท ทังจนีงในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2560 ไม่มีการเปล่ียนล าดับระเบียบคาระ ลละไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อจอื่นท่ีไม่ได้ก าหนดไค้
ในท่ีประชุมอย่าจใด  
          อนึ่จ ในการประชุมทุกรรังจจะมีการจดบันทึกรายจานการประชุมอย่าจถูกต้อจรรบถ้คน 
ลละสรุปด้คยการลจมติพร้อมกับนับระลนนเสียจ ซึ่จรคมระยะเคลาที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นลต่ละรรังจประมาณ 
1-2 ชั่คโมจ ทังจนีงในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ได้ก าหนดการประชุมเคลา 10.00 น. โดยเริ่มรับ
ลจทะเบียนเคลา 08.00 น. ณ ตอนเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่คมการประชุมรคมจ านคนทังจสิงน 71 ราย จ านคนหุ้น
รคมทังจสิงน 107,936,710 หุ้น จากจ านคนหุ้นทังจหมด 160,000,000 หุ้น ริดเป็น 67.46 % เกินกค่าหน่ึจในสามขอจ
จ านคนหุ้นที่ออกจ าหน่ายได้ทังจหมดขอจบริษัทถือค่ารรบอจร์ประชุมตามข้อบัจรับขอจบริษัทฯ 
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   1.4 การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น 
         ในปี 2560 บริษัทฯ จัดส่จรายจานสรุปผลการลจมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ลละรณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ภายในช่คจเย็นหลัจจากเสร็จสิงนการประชุม (คันที่ 24 เมษายน 
2560) ลละจะจัดส่จรายจานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่จจดบันทึกรายจานการประชุมลละบันทึกการออกเสียจ   
รคมทังจข้อซักถามขอจผู้ถือหุ้นในลต่ละคาระอย่าจละเอียดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ   ลละรณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ภายในก าหนด 14 คัน รคมถึจเผยลพร่รายจานการประชุมบนเค็บไซต์ขอจบริษัทฯ 

1. ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้คยตนเอจ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยการ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุรรลใดๆ เข้าร่คมประชุมลทน ลละออกเสียจลจระลนนลทน
ตนได้   โดยใช้หนัจสือมอบฉันทะลบบหนึ่จลบบใดที่บริษัทได้จัดส่จไปพร้อมกับหนัจสือนัด
ประชุม นอกจากนีงผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนัจสือมอบฉันทะผ่านทาจเค็บไซต์ขอจบริษัทได้
อีกด้คย 

2. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับรคามสะดคกในการประชุม บริษัทได้จัดให้มีการลจทะเบียนโดย
ใช้ระบบรอมพิคเตอร์ พร้อมจัดท าบัตรลจระลนนส าหรับลต่ละคาระ เพื่อให้ขังนตอนในการ
ลจทะเบียนลละการนับระลนนในลต่ละคาระเป็นไปอย่าจรคดเร็ค ลละถูกต้อจ มีตัคลทนขอจ
ผู้สอบบัญชีขอจบริษัทเป็นสักขีพยานในการนับระลนนเสียจ โดยเมื่อจบการประชุม ผู้ถือหุ้น
สามารถขอตรคจสอบรายละเอียดได้ 
       3. ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามคาระ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้เลขานุการ 

             บริษัทลนะน ารณะกรรมการบริษัท ประธานลละรณะกรรมการย่อย ลละผู้สอบบัญชีขอจบรษิัท  
                       ซึ่จท าหน้าที่เป็นรนกลาจให้ท่ีประชุมรับทราบ รคมถึจคิธีการนับระลนนเสียจขอจผู้ถือหุ้นที่ต้อจ 
                       ลจมติในลต่ละคาระตามข้อบัจรับขอจบริษัทฯ รคมถึจการใช้สิทธิออกเสียจลจระลนนในลต่ละ 
                         คาระอย่าจชัดเจน  ลละระหค่าจการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 
                         ทุกรายสามารถเสนอลนะ ซักถาม ลละเสนอข้อริดเห็นได้ทุกคาระ โดยประธานลละผู้บริหารจะ 
                        ให้รคามส ารัญกับทุกร าถาม ลละตอบข้อซักถามอย่าจชัดเจนลละตรจประเด็น  

4. เลขานุการบริษัทได้บันทึกการประชุมถูกต้อจ รรบถ้คน เปิดเผยมติการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นให้สาธารณชนทราบถึจผลการลจระลนนในลต่ละคาระผ่านระบบ SET Portal ขอจ
ตลาดหลักทรัพย์ลห่จประเทศไทย โดยจัดส่จรายจานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ลห่จ
ประเทศไทยภายใน 14 คันหลัจการประชุม ลละเผยลพร่บนเค็บไซต์ขอจบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้
รับทราบอย่าจรคดเร็คลละสามารถตรคจสอบได้ นอกจากนีง บริษัทมุ่จเน้นการให้ข้อมูลลก่ผู้ถือ
หุ้นทุกรายอย่าจถูกต้อจ ทันเคลา เท่าเทียมกัน ลละโปร่จใส เพียจพอส าหรับการตัดสินใจในการ
ลจทุนขอจผู้ถือหุ้นลละนักลจทุน 

    
             จากการพัฒนาปรับปรุจการจดัประชุมผู้ถือหุ้นอย่าจต่อเนื่อจ ท าให้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการ
ประเมินรุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100 ระลนนเต็ม ซึ่จอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ในโรรจการประเมิน
รุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting – AGM) ประจ าปี 2560 ซึ่จจัดโดยสมารม
ส่จเสริมผู้ลจทุนไทย 
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                    2. การปฏิบัตติ่อผู้ถือหุน้อย่างเท่าเทียมกนั 
   บริษัทมุ่จมั่นในการสร้าจรคามเท่าเทียมกันให้เกิดขึงนกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ค่าจะ 
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลจทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่าจชาติ โดยได้ด าเนินการต่าจๆ ดัจนีง 
 

   2.1 การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
          บริษัทก าหนดหลักเกณฑ์ รคมทังจก าหนดขังนตอนลนคทาจการพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือ
หุ้นส่คนน้อยเสนอคาระการประชุมฯ ลละ/หรือ ชื่อบุรรลเพื่อลต่จตังจเป็นกรรมการล่คจหน้าให้รณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาก าหนดเป็นระเบียบคาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้โอกาสผู้ถือหุ้นมีส่คนร่คมในการก ากับ
ดูลลบริษัท ลละการรัดสรรบุรรลที่มีรุณสมบัติเหมาะสมลละปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าจมีประสิทธิภาพ เพือ่ ประโยชน์
สูจสุดขอจผูถ้ือหุ้น ลละผู้มีส่คนได้ส่คนเสียทุกฝ่ายโดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่านเดียคหรือหลายท่านที่มีหุ้นรคมกันลละ
ต้อจถือหุ้นบริษัทฯ อย่าจต่อเนื่อจนับจากคันที่ถือหุ้นจนถึจคันที่เสนอเรื่อจเพื่อบรรจุในคาระการประชุม หรือเสนอ
ชื่อกรรมการ เป็นเคลาไม่น้อยกค่า 1 ปี ส าหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 บริษัทฯได้น า
หลักเกณฑ์ดัจกล่าคเผยลพร่บนเค็บไซต์ขอจ บริษัทฯ ลละลจ้จข่าคประกาศในเค็บไซต์ขอจตลาดหลักทรัพย์ลห่จ
ประเทศไทยตังจลต่คันที่ 1 ตุลารม 2560 จนถึจคันที่ 31 ธันคารม 2560  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอคาระการประชุมฯ 
ลละ/หรือ ชื่อบุรรลเพื่อลต่จตังจเป็นกรรมการล่คจหน้า     อย่าจไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคาระการประชุม ลละไม่
มีการเสนอชื่อบุรรลเสนอลต่จตังจเป็นกรรมการในระยะเคลาดัจกล่าค ซึ่จเลขานุการบริษัทได้รายจานต่อที่ประชุม
รณะกรรมการบริษัทรับทราบลล้ค 
 
   2.2 การอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น 
         การด าเนินการท่ีผ่านมา ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 บริษัทฯ ได้อ านคย
รคามสะดคกให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย ด้คยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รอยดูลลต้อนรับให้รคามสะดคกอย่าจเพียจพอ  
การเปิดรับลจทะเบียนก่อนเคลาประชุม 2 ชั่คโมจ  น าระบบรอมพิคเตอร์มาใช้ในการรับลจทะเบียนเพื่อรคาม
สะดคกรคดเร็ค  
 

   2.3 การมอบฉันทะ 
          เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดคกเข้าประชุม ประจ าปี 2560 ด้คยตนเอจ ผู้ถือหุ้น
สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระขอจบริษัทฯ  ท่านใดท่านหนึ่จจากกรรมการอิสระที่เข้าร่คมประชุม
ทังจหมด ซึ่จบริษัทฯ ได้ระบุรายชื่อไค้ในหนัจสือมอบฉันทะตามลบบที่กระทรคจพาณิชย์ก าหนด เพื่อให้ เป็นผู้เข้า
ประชุมลละออกเสียจลจมติลทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเจื่อนไข ทังจนีง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่น บริษัทฯ
ให้สิทธิลละปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่จ  นอกจากนีงบริษัทฯ ได้เปิดเผยลบบหนัจสือมอบ
ฉันทะที่ลนบ พร้อมทังจรายละเอียดลละขังนตอนต่าจๆ บนเค็บไซต์ขอจบริษัทฯ  ล่คจหน้าก่อนคันประชุม 30 คัน โดย
ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทังจทาจโทรศัพท์หรือช่อจทาจอื่นๆ เช่น เค็บไซต์ อีเมล์ เป็นต้น 
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   2.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
         รณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดมาตรการการป้อจกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ 
(Insider Trading) เป็นลายลักษณ์อักษรลละลจ้จบุรรลที่เกี่ยคข้อจ ซึ่จหมายถึจ รณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร 
ลละพนักจานในหน่คยจานท่ีเกี่ยคข้อจกับข้อมูล รคมทังจรู่สมรสลละบุตรท่ียัจไม่บรรลุนิติภาคะขอจบุรรลดัจกล่าค 
ดัจนีง 
   • ห้ามบุรรลที่เกี่ยคข้อจซืงอขายหลักทรัพย์ขอจบริษัทภายใน 2 สัปดาห์ก่อนมีการเปิดเผยจบ
การเจินรายไตรมาสลละจบการเจินประจ าปี ลละภายใน 24 ชั่คโมจหลัจการเปิดเผยจบการเจินดัจกล่าค 
(Blackout Period) 
   • ในกรณีท่ีทราบข้อมูลใดๆ ที่ยัจไม่เปิดเผยซึจ่อาจมีผลกระทบต่อราราหลักทรัพย์ขอจบริษัท 
ต้อจไม่ซืงอขายหลักทรัพยข์อจบรษิัท จนกค่าจะพ้นระยะเคลา 24 ชั่คโมจนับลต่ได้มกีารเปดิเผยข้อมูลนังนสู่
สาธารณะทังจหมดลล้ค 
   การติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดัจกล่าค ให้เลขานุการบริษัทรายจานเมื่อมีการ
เปล่ียนลปลจหลักทรัพย์  ให้ที่ประชุมรณะกรรมการบริษัททราบทุกรรังจ ที่มีการประชุม ลละมีการเปิดเผยข้อมูล
ดัจกล่าคในรายจานประจ าปี 
 
                  3. บทบาทของผูม้ีส่วนได้เสีย 
 บริษัทฯ ได้ให้รคามส ารัญเกี่ยคกับสิทธิขอจผู้มีส่คนได้เสียทุกกลุ่ม    เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์
ร่คมกันระหค่าจบริษัท ลละผู้มีส่คนได้เสียขอจบริษัท โดยบริษัทฯ ได้มีการก าหนดข้อพจึปฏิบัติเกี่ยคกับผู้มีส่คนได้
เสียในรูม่ือพนักจานขอจบริษัทฯ เพื่อให้พนักจาน ,เจ้าหน้าที่ลละผู้บริหารตระหนักถจึรคามส ารัญขอจสิทธิขอจผู้มี
ส่คนได้ ดัจนีง 
  ผู้ถือหุ้น  บริษัทฯ มุ่จมั่นในการด าเนินธุรกจิเพื่อสร้าจประโยชน์สูจสุดให้ลกผู้่ถือหุ้น 
    ลละการเจริญเติบโตอย่าจต่อเนื่อจ  ด้คยรคามโปร่จใสลละเชื่อถือได้ โดย 
    บริษัทฯ มีนโยบายปันผลใหก้ับผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 60 ขอจก าไรสุทธิ 
    ซึ่จที่ผ่านมาบริษัทไดย้ึดถือนโยบายดจักล่าคลละปฏิบัติมาโดยตลอด  
    (ดูข้อ 1  สิทธิขอจผู้ถือหุ้น) 
  ลูกค้า  บริษัทฯ มุ่จมั่นที่จะให้บริการท่ีมีรุณภาพได้มาตรฐาน มุ่จตอบสนอจต่อ 
    รคามต้อจการลละรคามราดหคัจขอจลูกร้าโดยยึดลูกร้าเป็นศูนย์กลาจ  
    โดยท าการส ารคจรคามราดหคัจลละรคามพึจพอใจขอจลูกร้า  เพื่อ 
    ปรับปรุจกระบคนการการให้บริการลละจัดให้มีลผนกบริการลูกร้าที่ท า 
    หน้าที่รับลละติดตามเรื่อจร้อจเรียนข้อเสนอลนะ  มาด าเนินการให้ลูกร้า   
  พนักงาน   บริษัทฯ ให้การดูลล  ให้รคามส ารัญต่อการพัฒนารคามรู้รคามสามารถ 
    พนักจาน อย่าจต่อเนื่อจ   เสริมสร้าจคัฒนธรรมลละจริยธรรม ในการ 
    ท าจาน  โดยจัดอบรมในเรื่อจจริยธรรมทาจธุรกิจลละนโยบายต่อต้านการ 
    รอร์รัปชั่น  กับพนักจานลละผู้บริหารทุกระดับ  รคมทังจให้มีการทดสอบ 
    รคามรู้รคามเข้าใจ ส่จเสริมให้มีรคามรู้ด้านส่ิจลคดล้อมลละนโยบายการ 
    จัดการด้านพลัจจาน โดยรณะกรรมการจัดการพลัจจาน เพื่อให้พนักจาน 
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    ทุกรนเข้าใจลละร่คมกันอนุรักษ์การใช้พลัจจาน ลละดูลลส่ิจลคดล้อม 
    ส่จเสริมให้มีการท าจานเป็นทีม ปฏิบัติต่อ พนักจานอย่าจเท่าเทียม 
    เป็นธรรมลละให้ผลตอบลทนที่เหมาะสม โดยมีนโยบายการจ่ายร่าตอบ 
    ลทน ในระยะสังนโดยอิจตามระดับผลการประเมิน การปฏิบัติจาน ลละ 
    สอดรล้อจกับผลการด าเนินจานขอจบริษัทฯเทียบเรียจกับตลาด ลละ 
    อุตสาหกรรมเดียคกันได้ ส่คนในระยะยาคบริษัทฯมีการคัดผลการปฏิบัติ 
    จานลละศักยภาพขอจพนักจาน โดยจัดให้มีการเติบโตตามสายอาชีพ 
    (Carrer Path) อันสอดรล้อจกับลผนทดลทนต าลหน่จจาน ขอจบริษัท 
    (Succession Plan) นอกจากนีงจัดให้มีกอจทุนส ารอจเลีงยจชีพ ลละ 
    สคัสดิการต่าจๆให้กับพนักจาน โดยมีรณะกรรมการสคัสดิการ เพื่อดูลล 
    สคัสดิภาพลละรคามปลอดภัยขอจพนักจานลละสคัสดิการท่ีเหมาะสม 
    ดัจนีง 
     - ให้สิทธิสคัสดิการรักษาพยาบาลลก่พนักจาน ลละมีส่คนลด 
    พิเศษส าหรับรรอบรรัคพนักจาน 
             - จัดให้มีการตรคจสุขภาพขอจพนักจานเป็นประจ าทุกปี โดยท า 
    การประเมินรคามเส่ียจด้านสุขภาพโดยลพทย์อาชีคเคชศาสตร์พร้อมจัด 
    โปรลกรมการตรคจสุขภาพให้เหมาะสมกับพนักจานลต่ละกลุ่ม ลละให ้
    รคามรู้กับกลุ่มที่มีผลการตรคจสุขภาพผิดปกติ เข้าพบลพทย์ลละรับ 
    ร าลนะน าในการดูลลสุขภาพอย่าจต่อเนื่อจในปี 2560  ก าหนดให้ 
    พนักจานทุกระดับตรคจสุขภาพในเด ือน  พ.ย.-ธ.ร. 2560 
               - ส่จเสริมให้พนักจานมีสุขภาพลละร่าจกายที่ลข็จลรจโดยน า 
    ข้อมูลจากผลการตรคจสุขภาพขอจพนักจานมาพิจารณาเพื่อให้รคามรู้ใน 
    เรื่อจโรรที่พนักจานเป็นจ านคนมากในปีที่ผ่านมาได้จัดบรรยายให้รคามรู้ 
    ในเรื่อจ โรรเบาหคาน  รคามดันลละภาคะการมีไขมันในเลือดสูจ  ลละโรร 

    ที่สาเหตุมาจากพฤติกรรมในระหค่าจท าจาน (Office Syndrome)    
    รคมทังจรณรจร์ให้พนักจานออกก าลัจกายมากขึงน  ท าให้มีสถิติการใช้ห้อจ   
    Fitness   เพิ่มมากขึงน     
     - จัดให้มีการช่คยเหลือบุตรในด้านการศึกษาโดยมีการมอบทุน 

    ให้กับบุตรขอจพนักจาน      
            คู่แข่งขัน  บริษัทฯ ส่จเสริมลละสนับสนุน  นโยบายการลข่จขันทาจการรา้อยา่จเสรี 
    ลละเป็นธรรม   
 คู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้  บริษัทฯ สร้าจรคามเชื่อมั่น ให้ลก่รู่ร้า/พันธมิตร/เจ้าหนีงขอจบริษัท ด้คย 
    การยึดมั่นในรคามซื่อสัตย์สุจริต ลละปฏิบัติตามเจื่อนไขในสัญญาลละ 
    ข้อตกลจที่ท าไค้กับรู่ร้า/พันธมิตร/เจ้าหนีง อย่าจเรร่จรรัด  บริษัทฯได้มีการ 
    ช าระเจินให้กับรู่ร้า/พันธมิตร/เจ้าหนีง ทุกรายอย่าจถูกต้อจ ตรจต่อเคลา 
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    ลละรรบถ้คนมาโดยตลอด นอกจากนังน บริษัทฯ ยัจไม่ปกปิดข้อมูลหรือ 
    ข้อเท็จจริจอันท าให้เกิดรคามเสียหายลก่รู่ร้า/พันธมิตร/เจ้าหนีง ขอจบริษัท  
    ในปีที่ผ่านบริษัทได้เชิญรู่ร้า/พันธมิตร/เจ้าหนีง มาร่คมรับทราบ จริยธรรม 
    ทาจธุรกิจ (Code of Conduct) ลละนโยบายต่อต้านการรอร์รัปชั่น  
    นอกจากนีงยัจเผยลพร่จริยธรรมทาจธุรกิจลละนโยบายต่อต้านการ 
    รอร์รัปชั่นผ่านทาจเค็บไซด์ขอจบริษัท เพื่อให้บริษัทลละรู่ร้า/พันธมิตร/ 
    เจ้าหนีงต่าจๆที่มาจะเข้ามาท าธุรกิจกับบริษัทฯ เกิดรคามมั่นใจ  
  สังคม ชุมชน บริษัทฯ ตระหนักในรคามเป็นส่คนหนึ่จขอจสัจรมซึจ่มีหนา้ที่รับผิดชอบใน 
  และสิ่งแวดล้อม การช่คยเหลือสัจรมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ลก่ชุมชน โดย 
    มุ่จเน้นการให้รคามรู้ Health Promotion ลละเน้นให้รคามรู้เรื่อจการปฐม 
    พยาบาลเบืงอจต้น ลก่พนักจานบริษัท  ท ากิจกรรมสร้าจเสริมสุขภาพ กับ 
    สัจรมหมู่บ้านในจัจหคัดนนทบุรี ลละในรัศมีโรจพยาบาล ลละการเข้าร่คม 

    ซ้อมลผนรอจรับการเกิดอุบัติภัยหมู่ ลละซ้อมลผนป้อจกันเมื่อเกิดอัรรีภัย 
    ร่คมกับหน่คยบรรเทาสาธารณภัย   เทศบาล จัจหคัดนนทบุรี ลละชุมชน 
    ใกล้เรียจ ซึ่จบริษัทฯได้ด าเนินการเป็นประจ าทุกปี  
    ในปี 2560  บริษัทฯรรบรอบ 36 ปี ได้จัดโรรจการ “36 ดคจตา รืนชีคา ให้ 
    ชีคิต” ร่คมกับจัจหคัดนนทบุรี โดยให้การรักษาผู้ป่คยต้อกระจกด้คยลพทย์ 
    ผู้เชี่ยคชาญ ลละเทรโนโลยีที่ทันสมัย รคมถึจการให้ร าลนะน าลก่ผู้ป่คย 
    ตังจลต่การผ่าตัดไปจนถึจการติดตามผลผู้ป่คย โดยไม่เสียร่าใช้จ่าย  เพื่อ 
    ถคายเป็นพระราชกุศล มอบลด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ 
    ดุลยเดช   ลละจัดโรรจการ “ ท าดีเพื่อพ่อ ลร่ให้ก็สุขใจ” ให้พนักจานร่คม 
    บริจารโลหิตกับสภากาชาดไทย 
    บริษัทฯ เป็นส่คนหนึ่จในการส่จเสริมนโยบายเกี่ยคกับการอนุรักษ์พลัจจาน 

    โดยการให้รคามรู้ลละสร้าจรคามตระหนักให้เกิดขึงนกับพนักจานเพื่อให้ 
    พนักจานทุกรนช่คยกันอนุรักษ์พลัจจาน ลละส่ิจลคดล้อม มีการรคบรุม 
    การปล่อยนง าเสียออกสู่ชุมชนให้อยู่ในระดับที่ต่ ากค่าร่ามาตรฐานที ่
    ยอมรับได้ 
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 นโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ  
รณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มจีริยธรรมทาจธุรกจิ โดยให้ทังจกรรมการ ผู้บริหาร ลพทย์ ลละพนักจาน

ทุกระดับ ยึดถือปฏิบัต ิ เพื่อให้บริษัทฯมีการด าเนินจานอยา่จถกูตอ้จตามหลักจริยธรรม เรารพสิทธิลละปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่คนได้ส่คนเสียอยา่จเสมอภาร เป็นธรรมลละตรคจสอบได้ ซึ่จรรอบรลุมเรื่อจตา่จๆ ที่บริษัทฯให้รคามส ารัญ 
ดัจนีง  

1. การปฏิบัตติามกฎหมาย และยึดหลกัสทิธิมนษุยชน  
บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ตา่จ ๆ  ลละข้อบัจรับขอจทาจราชการท่ี

เกี่ยคข้อจ ลละจริยธรรมกับการด าเนินธุรกิจ รคมทังจระเบียบข้อบัจรับขอจบริษัท เรารพต่อคฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีลละยึดหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในการด าเนินธุรกิจ   

 
2. การใช้สิทธิทางการเมือง  

บริษัทฯ เป็นอจร์กรทีเ่ป็นกลาจทาจการเมือจ สนับสนุนการด าเนินการใด ๆ ที่เป็นไปตาม
ระบอบการปกรรอจขอจประเทศ ลละสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร ลละพนักจานขอจบรษิัทฯ ใชสิ้ทธิ
ทาจการเมือจขอจตนตามรรรลอจขอจกฎหมาย เพื่อให้บริษัทฯด าเนินธุรกิจโดยจากปราศจากรคาม
กดดันทาจการเมือจ  
3. การมีส่วนได้สว่นเสียและความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร ลละพนักจาน กระท าการใดๆ โดยยึดถือผลประโยชน์
ขอจบริษัทฯ เป็นส ารัญ ลละไม่เกี่ยคข้อจในกจิกรรมที่อาจกอ่ให้เกดิรคามขดัลยจ้ทาจผลประโยชน์ . 
4. การเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมลู และการใช้ขอ้มูลภายใน  

บริษัทฯจะรักษาข้อมูลท่ีเป็นรคามลับมิให้ร่ัคไหลไปยัจบุรรลท่ีไม่เกี่ยคข้อจ โดยเฉพาะอย่าจยิจ่
ข้อมูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อบริษทัฯหรือผู้มีส่คนได้ส่คนเสีย  

บริษัทฯไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร ลละพนักจานใช้ข้อมูลภายในหาประโยชน์ให้ลก่ตนเอจหรือ
ผู้อื่น เพื่อใหเ้กดิรคามยุติธรรมลละเสมอภารต่อผู้มีส่คนได้ส่คนเสีย  
5. การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชนอ์ื่นใด  

บริษัทฯก าหนดลนคปฏิบัตเิกี่ยคกบัการรับ การให้ขอจขคัญหรือขอจก านัล หรือประโยชน์อื่นใด 
การเลีงยจ หรือการรับเลีงยจ กระท าได้ในคิสัยที่สมรครลต่ต้อจไม่มีอทิธิพลต่อการตดัสินใจขอจบริษัทฯ 
6. ทรัพย์สิน ทรัพย์สนิทางปัญญา และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
   โทรคมนาคม  

บริษัทฯมีหน้าที่ลละรคามรับผิดชอบในการใช้ทรัพย์สินขอจบริษัทฯให้เกดิประโยชน์อยา่จ
เต็มที่ ลละดูลลมใิห้สูญหายหรือน าไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่คนตคัหรือเพื่อบุรรลอื่น  

บริษัทฯจัดให้มเีทรโนโลยีสารสนเทศลละการส่ือสาร เพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกจิ โดยกรรมการ 
ผู้บริหาร ลละพนักจานต้อจใช้อย่าจถูกต้อจ มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามกฎหมาย ลละนโยบายด้าน
เทรโนโลยีสารสนเทศลละการส่ือสาร เพื่อประโยชน์สูจสุดขอจบริษทัฯ 

นอกจากนีงบริษัทฯ มีรคามระมดัระคัจในการใช้จานทรัพย์สินทาจปัญญาขอจผู้อื่น โดยต้อจ
เรารพลิขสิทธิ์ขอจเจา้ขอจทรัพยสิ์นทาจปัญญา 
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7.การปฏิบัตติ่อผู้ถือหุ้น 
  บริษัทฯ มุ่จมั่นทีจ่ะด าเนินจานโดยยึดมั่นในรุณธรรม ลละจริยธรรม สร้าจรคามเจริญเติบโต 

เรารพสิทธิขอจผู้ถือหุ้นในการไดร้ับข้อมูลท่ีจ าเป็น ลละปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอยา่จเท่าเทียมกัน  
8. การปฏิบัตตินของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 
  บริษัทฯ ปฏิบัติต่อกรรมการ ผู้บริหารลละพนักจานบนพืงนฐานขอจศักดิ์ศรรีคามเป็น 
มนุษย์ลละให้รคามเรารพต่อสิทธิหน้าที่ส่คนบุรรล  

บริษัทฯ ให้รคามส ารัญกับรุณรา่ขอจพนักจาน ส่จเสริมใหก้รรมการ ผู้บริหาร ลละพนักจาน
พัฒนารคามรู้รคามสามารถ มีรณุธรรม มีพฤติกรรมที่เหมาะสม  

บริษัทฯ จัดให้มีสภาพลคดล้อมการท าจานท่ีปลอดภัย ลละปฏิบัตติ่อพนักจานทุกรนโดยเสมอ
ภาร   

บริษัทฯ จัดให้มีสภาพการจา้จจานท่ียตุิธรรม ให้ผลตอบลทนที่เหมาะสม ตามรคามรู ้
รคามสามารถ  รคามรับผิดชอบลละผลการปฏิบัติจานขอจพนักจานลต่ละรน มีโอกาสกา้คหน้าใน
บริษัทฯ อย่าจเป็นธรรม  

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักจานลสดจรคามรดิเห็นลละรับฟัจขอ้เสนอลนะจากพนักจานทุก
ระดับอย่าจเทา่เทียมลละเสมอภาร  

บริษัทฯ รักษาข้อมูลส่คนบุรรลขอจ กรรมการ ผู้บริหารลละพนักจาน การเปิดเผยหรือการถา่ย
โอนข้อมูลส่คนตัคขอจกรรมการ ผู้บริหารลละพนักจานสู่สาธารณะจะท าไดต้่อเมื่อได้รับรคามเหน็ชอบ
จากกรรมการ ผู้บริหาร ลละพนักจานผู้นังน เค้นลต่ได้กระท าไปตามระเบยีบขอจบรษิัทฯ หรือตาม
กฎหมาย 
9. การปฏิบัตติ่อลกูค้า 

    บริษัทฯ ร านจึถึจรคามพจึพอใจขอจลูกร้าลละมุ่จเน้นให้ลูกร้าได้รบับริการท่ีดีมรีุณภาพ  
ปลอดภัยลละเรารพสิทธิขอจผู้ป่คย  
10. การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติตอ่คูค่้า 
 บริษัทฯ ปฏิบัติต่อรู่ร้าอย่าจเสมอภารลละเป็นธรรม โดยร านึจถึจประโยชน์สูจสุดขอจบริษัทฯ 
ลละตังจอยู่บนพืงนฐานขอจการได้รับผลตอบลทนที่เป็นธรรมต่อทังจสอจฝ่าย หลีกเล่ียจสถานการณ์ที่ท าให้
เกิดรคามขัดลย้จทาจผลประโยชน์  รคมทังจปฏิบัติตามพันธะสัญญา  ให้ข้อมูลที่เป็นจริจรายจานที่
ถูกต้อจ การเจรจาลก้ปัญหาลละหาทาจออกตังจอยู่บนพืงนฐานขอจรคามสัมพันธ์ทาจธุรกิจ 
11. การปฏิบัติตอ่คู่แข่งทางการค้า 

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อรู่ลขจ่ทาจการร้า อยา่จยตุิธรรม โดยร านึจถึจจริยธรรมในการประกอบ
การรา้  
12. การรับผิดชอบตอ่ชุมชนและสังคม 

บริษัทฯถือเป็นสมาชกิหนึ่จในสัจรม ให้รคามส ารัญในการมีส่คนร่คม ลละสร้าจรคามสัมพันธ์
อันดีให้เกิดขึงนระหคา่จบริษัทฯลละสัจรม บนพืงนฐานขอจรคามถูกต้อจ โปร่จใส เป็นธรรม น าไปสู่การ
พัฒนาสัจรมอยา่จยัจ่ยืน  
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13. ความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ มุ่จมั่นทีจ่ะด าเนินธุรกจิ ด้คยรคามปลอดภัยลละร านึจถึจผลกระทบด้านอาชีคอนามัย 

ลละส่ิจลคดล้อม ลละก าหนดให้มีระบบการจัดการในระดับสากล ให้รคามส ารัญลละปฏิบตัิตาม
กฎหมาย นโยบาย มาตรฐาน  ลละข้อก าหนดทาจด้านรคามปลอดภัย อาชคีอนามัยลละส่ิจลคดล้อม
ขอจ ในลต่ละพืงนที่ขอจบริษัทฯอยา่จเรร่จรรดั 
14. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  

บริษัทฯ ตระหนักถจึรคามส ารัญขอจการรคบรุมภายใน ลละการตรคจสอบภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อจ ลละเชื่อถอืได้ บริษัทฯ ก าหนดนโยบายก ากับดูลลให้มีระบบการรคบรมุภายในท่ี
ดี มีการบริหารรคามเส่ียจให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม ลละมีการติดตามประเมินผลอย่าจสม่ าเสมอ โดย
สอดรล้อจกับมาตรฐานสากล ลละตามที่รณะกรรมการการตรคจสอบก าหนด โดยยึดหลักการ
ด าเนินจานลละตดิตามผลอย่าจมีประสิทธิภาพ มีการรายจานทาจการเจิน บัญชี ลละผลการด าเนนิจาน 
อย่าจถูกต้อจ รรบถ้คน รคมทังจการปฏิบัติตามกฎระเบยีบอยา่จถกูต้อจ  
15. การตอ่ต้านการคอร์รัปชั่น  
 บริษัทฯ มีการด าเนินธุรกิจอย่าจมีรุณธรรม ยึดมั่นในรคามรับผิดชอบต่อสัจรมลละผู้มีส่คนได้ 
เสียทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาลท่ีดี ก าหนดลนคปฏิบัตใินการด าเนินการท่ีเหมาะสมเพื่อป้อจกนัการ 
รอร์รัปชั่นกับทุกกจิกรรมทาจธุรกจิ  
 

 การแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือขอ้ร้องเรียน (Whistleblower Policy) 
 บริษัท โรจพยาบาลนนทเคช จ ากัด (มหาชน) ให้รคามส ารัญในการก ากับก ากับดูลลกิจการท่ีด ี ด้คย
รคามโปร่จใส ลละตรคจสอบได้ ด าเนินธุรกิจอย่าจมรีุณธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาลท่ีด ี ยึดมั่นในรคาม
รับผิดชอบต่อสัจรมลละผู้มีส่คนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ไดก้ าหนดลนคทาจในการปฏิบัตใินการลจ้จเบาะลสลละ
รับข้อร้อจเรียนขึงน เพื่อเป็นช่อจทาจให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักจาน ลละผู้มีส่คนไดเ้สียทุกกลุ่ม สามารถลจ้จ
เบาะลสหรือร้อจเรียนในกรณีที่เกดิรคามผิดปกติในการด าเนินธุรกจิ การฝ่าฝืน หรือการกระท าที่ผิดกฎหมาย ผิด
จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมทีส่่อไปทาจทุจริต รอร์รัปชั่น โดยผ่านช่อจทาจพเิศษลละก าหนดนโยบายการ
รุ้มรรอจลละให้รคามเป็นธรรมลก่ผู้รายจานหรือผู้ร้อจเรียน รคมถึจข้อมูลลละเรื่อจที่ลจ้จจะถูกเกบ็เป็นรคามลับ 
เพื่อป้อจกันกรณีถูกละเมิดสิทธิ ลละได้รับรคามเสียหาย จึจมีลนคทาจปฏิบัติดจันีง 
 

ผู้มีสิทธิ์แจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือร้องเรียน 
กรรมการ ผู้บริหาร พนักจาน ลละผู้มีส่คนได้เสียทุกกลุ่ม ที่พบเห็นการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบัจรับบรษิัท หรือจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจขอจบริษัท หรือนโยบายต่าจๆที่บริษัทก าหนด 
  

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือขอ้ร้องเรียน 
  เพื่อเป็นการกล่ันกรอจเรื่อจที่เกี่ยคข้อจกับการด าเนินจานลละหลักการก ากับดูลลกจิการท่ีดี บริษัทจจึได้
ก าหนดประเภทขอจเรื่อจลจจ้เบาะลสการกระท าผิดหรือรับข้อร้อจเรียน ดัจนีง 
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ประเภทของเร่ืองแจ้งเบาะแส
การกระท าผิดหรือ ร้องเรียน 

ผู้รับเรื่องแจ้งเบาะแสการ
กระท าผิดหรือรับข้อ

ร้องเรียน 

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการ
กระท าผิดหรือร้องเรียน 

เรื่อจการกระท าผิดกฎหมาย 
ระเบียบบริษัทลละจรรยาบรรณขอจ
พนักจาน 

ผู้บัจรับบัญชาทีต่นเอจไค้คาจใจ
ในทุกระดับ / หรือ ผู้จัดการฝ่าย
บริหารทรัพยากรมนษุย ์

(1) ทาจไปรษณยี์ :  ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์  
เลขที่ 432 ถนนจามคจศ์คาน ต าบล
บาจเขน อ าเภอเมือจนนทบุร ีจจัหคัด
นนทบุรี 11000 
(2) ทาจโทรศัพท์ : 02-596-7888 
(3) ทาจอเีมล์:hr@nonthavej.co.th 

เรื่อจการกระท าผิดจรรยาบรรณขอจ
กรรมการ 

ประธานกรรมการบริษัท/หรือ
ประธานกรรมการตรคจสอบ/
หรือเลขานุการบรษิัท 

(1) ทาจไปรษณยี์ :  ประธาน
กรรมการบรษิัท /หรือประธาน
กรรมการตรคจสอบ/หรือเลขานุการ
บริษัท 
เลขที่ 432 ถนนจามคจศ์คาน ต าบล
บาจเขน อ าเภอเมือจนนทบุร ีจจัหคัด
นนทบุรี 11000 
(2) ทาจโทรศัพท์ : 02-596-7888 
(3) ทาจอเีมล ์
sb@nonthavej.co.th  

เรื่อจการกระท าผิดจรรยาบรรณ
ทาจการลพทย ์

ผู้อ านคยการโรจพยาบาล หรือ
รอจผู้อ านคยการสายจานลพทย์
ลละการลพทย ์

(1) ทาจไปรษณยี์ :  ผู้อ านคยการ
โรจพยาบาล   
เลขที่ 432 ถนนจามคจศ์คาน ต าบล
บาจเขน อ าเภอเมือจนนทบุร ีจจัหคัด
นนทบุรี 11000 
(2) ทาจโทรศัพท์ : 02-596-7888 
(3) ทาจอเีมล์: md@nonthavej.co.th 

เรื่อจการทุจริต รอร์รัปชั่นหรือรคาม
ผิดปกติขอจรายจานทาจการเจิน 

ประธานกรรมการตรคจสอบ 
หรือ / ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล 

(1) ทาจไปรษณยี์ :  ประธาน
กรรมการตรคจสอบ /หรือ ประธาน
กรรมการบรรษัทภิบาล 
เลขที่ 432 ถนนจามคจศ์คาน ต าบล
บาจเขน อ าเภอเมือจนนทบุร ีจจัหคัด
นนทบุรี 11000 
(2) ทาจโทรศัพท์ : 02-596-7888 
(3) ทาจอเีมล ์: ia@nonthavej.co.th 
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เรื่อจที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียจหรือ
ภาพพจน์ขอจบรษิัท 

ประธานกรรมการบริษัท หรือ/
ผู้อ านคยการโรจพยาบาล หรือ/
ประธานกรรมการตรคจสอบ 
หรือ / ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล 

(1) ทาจไปรษณยี์ : ประธานกรรมการ
บริษัท/หรือ ผู้อ านคยการโรจพยาบาล 
เลขที่ 432 ถนนจามคจศ์คาน ต าบล
บาจเขน อ าเภอเมือจนนทบุร ีจจัหคัด
นนทบุรี 11000 
(2) ทาจโทรศัพท์ : 02-596-7888 
(3) ทาจอเีมล์:cg@nonthavej.co.th  
เค็บไซด์ : www.nonthavej.co.th 

 

วิธีการร้องเรียน 
 ลจ้จเบาะลสการกระท าผิดหรือร้อจเรียนต่อผู้รับข้อร้อจเรียนรนใดรนหนึ่จได้โดยตรจผา่นช่อจทาจที่
ก าหนดดจันีง 

1. ร้อจเรียนได้โดยตรจดค้ยคาจา หรอืลายลักษณ์อกัษร  
2. ผ่านทาจโทรศัพท์ หรือโทรสาร ขอจผู้รับเรื่อจลจจ้เบาะลสการกระท าผิดหรือข้อร้อจเรยีน 
3. ผ่านทาจ E-mail Address ขอจผูร้ับเรื่อจลจจ้เบาะลสการกระท าผดิหรือข้อร้อจเรียน 
4. ท าเป็นจดหมายถจึผู้รับเรื่อจลจ้จเบาะลสหรือข้อร้อจเรยีนตามประเภทเรื่อจ  

ส่จที่ :  บริษัท โรจพยาบาลนนทเคช จ ากัด (มหาชน)  
                เลขที่ 432 ถนนจามคจศค์าน ต าบลบาจเขน อ าเภอเมือจนนทบุร ีจัจหคัดนนทบุรี 11000 

5. ในกรณีท่ีผู้ร้อจเรยีนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อต้อจระบุรายละเอียดขอ้เท็จจรจิหรือหลักฐาน 
ทีช่ัดเจนเพียจพอท่ีลสดจให้เห็นคา่มีเหตุอันรครเชื่อค่ามีการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืน 
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบัจรบับริษัท หรือจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิขอจบริษัท
เกิดขึงน ทังจนีงการร้อจเรียนจะถือเป็นรคามลับท่ีสุดลละผู้ร้อจเรยีนสามารถร้อจเรยีนได้
มากกคา่หน่ึจช่อจทาจ ลละไม่จ าเป็นต้อจเปดิเผยตคัตนผู้ร้อจเรียน ลต่หากเปิดเผยตนเอจ
จะท าให้บริษัทสามารถลจ้จผลการด าเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่อจที่ร้อจเรียน
ให้ทราบได ้

 
ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการรายงาน 
 1. ผู้รับข้อร้อจเรียนจะเป็นผู้ด าเนนิการตรคจสอบลละรคบรคมข้อเท็จจริจหรืออาจมอบหมายให้บุรรล
หรือหน่คยจานท่ีไค้คาจใจเป็นผู้ตรคจสอบข้อเทจ็จริจ 

2. ผู้รับข้อร้อจเรียนนหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเชิญให้พนกัจานรนหนึ่จรนใดมาให้ข้อมูล หรือ
ขอให้จัดสจ่เอกสารใดๆ ที่เกี่ยคขอ้จมาเพื่อการตรคจสอบหาข้อเท็จจริจ 

3.  หากเรื่อจทีถู่กลจ้จถกูพิจารณาลล้คมรีคามเป็นจริจทีจ่ะเกดิการทุจริต หรือเกี่ยคข้อจกับรคามขัดลย้จ
ทาจผลประโยชน์ขอจบรษิัท ผู้จัดการฝ่ายตรคจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสืบสคนลละรายจานต่อ
ประธานกรรมการตรคจสอบลละประธานบรรษัทภิบาล โดยรณะกรรมการตรคจสอบจะเป็นผู้ใหร้ าลนะน าใน
คิธีการจัดการต่อรณะกรรมการบริษัท ถ้าเรื่อจดจักล่าคถูกสจสัยคา่จะเกีย่คข้อจกับการทุจริตทีเ่กี่ยคขอ้จกับ
ผู้บริหารขอจบริษัท รายจานการสืบสคนดัจกลา่คจะต้อจส่จตรจให้รณะกรรมการตรคจสอบเพื่อพิจารณา 
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        หากตรคจสอบลล้คพบค่าเปน็รคามจริจบรษิัทจะด าเนินการดจัต่อไปนีง 

 รคบรคมข้อมูลท่ีเกิดขึงนจริจทีเ่กี่ยคข้อจกับการฝ่าฝืน การละเค้น หรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักจรรยาบรรณนังน โดยผู้ที่ดูลลข้อมูลที่เกีย่คข้อจต้อจเปิดเผยข้อมูลทังจหมดลก่
ผู้ด าเนินการรคบรคมข้อมูลลละตรคจสอบการกระท าผิดหรือขอ้ร้อจเรียน 

 ประมคลผลลละคิเรราะห์ผลข้อมลูเพื่อท าการพิจารณาหาต้นเหตคุา่มีการกระท าใด
ที่ฝ่าฝืน ละเค้นหรือไม่ปฏิบัติ  ตามหลักจรรยาบรรณนังนหรือไม ่ ลละรายจานการ
ประมคลผลลละการคเิรราะห์ข้อมูล ลก่ผู้ท่ีมีอ านาจสั่จการในเรื่อจนังนๆ ต่อไป 

 รายจานข้อเทจ็จริจลจ้จต่อประธานกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อสรุปรายจาน
ข้อเท็จจรจิลจจ้ประธานกรรมการตรคจสอบ เพื่อสอบสคนหาข้อเทจ็จริจ ลละ
ก าหนดการมาตรการด าเนินการเพื่อระจับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติามหลัก
จรรยาบรรณขอจบรษิัท ฯ    

 ลจ้จผลให้ผู้ร้อจเรียนทราบ หากผู้ร้อจเรียนเปดิเผยตน  
     4. ในกรณีท่ีข้อร้อจเรียนเป็นเรื่อจทีบ่ริษัทกระท าผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบัจรับ หรือจรรยาบรรณ
ขอจบริษัทจะเสนอเรือ่จพร้อมรคามเห็น ลละก าหนดลนคทาจในการปฎิบัติที่ถูกต้อจต่อผูม้ีอ านาจด าเนินการใน
บริษัทพิจารณาด าเนินการ ลละในกรณีท่ีเป็นเรื่อจส ารัญ เช่น เปน็เรื่อจที่กระทบต่อชื่อเสียจภาพลักษณ์หรือฐานะ
ทาจการเจินขอจบรษิัท ขัดลยจ้กบันโยบายในการด าเนินธุรกจิขอจบริษัท หรือเกี่ยคข้อจกับผู้บริหารระดับสูจ ให้
เสนอเรือ่จต่อรณะกรรมการตรคจสอบ หรือรณะกรรมการบรรษทัภิบาลเพือ่พิจารณา ลละน าเสนอรายจานต่อ
รณะกรรมการบริษัท รับทราบในที่ประชุมกรรมบรษิัทเป็นประจ าทุกไตรมาส   

5. ในกรณีท่ีข้อร้อจเรียนใหเ้กดิรคามเสียหายต่อผู้ใดผู้หน่ึจ จะเสนอคิธกีารบรรเทารคามเสียหายที่
เหมาะสมลละเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย 

6. ในกรณีท่ีข้อกลา่คหานังนไม่เป็นที่น่าสจสัยเพียจพอท่ีจะเกิดการทุจริต ลละไม่มรีคามจ าเปน็ต้อจ
สืบสคน ฝ่ายตรคจสอบภายในจะต้อจลจจ้ไปยัจเบาะลสให้ทราบค่าเหตุใด จึจไมม่ีการสืบสคน   

7.   ถ้าเหตุสจสัยค่าทจุริตเรื่อจปลีกย่อยไม่ส ารัญ ลละปราศจากรคามเป็นจรจิหรือไม่มีรคามขัดลยจ้
ทาจผลประโยชน์ขอจบรษิัท หัคหน้าขอจพนักจานท่ีลจ้จเรื่อจปลีกยอ่ยนังนจะเป็นผู้รับรายจานเรื่อจดัจกล่าคต่อไป  
 
การคุ้มครองปกป้องผู้ที่แจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือข้อร้องเรียน 

 1. ผู้ร้อจเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเอจได้หากเห็นค่าการเปิดเผยอาจท าใหเ้กิดรคามเสียหาย 
กับตนเอจ ลต่ต้อจระบุรายละเอยีดข้อเทจ็จริจหรือหลักฐานท่ีชัดเจนเพียจพอท่ีลสดจให้เห็นค่ามเีหตุอันรครเชื่อคา่
มีการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบจัรับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจขอจ
บริษัทเกิดขึงน อย่าจไรก็ตามหากเลือกที่จะเปิดเผยตนเอจกจ็ะท าให้ผู้รับข้อร้อจเรียนสามารถด าเนนิการได้อยา่จ
รคดเรค็ยิ่จขึงน 
 2. ข้อมูลท่ีเกี่ยคข้อจ บริษัทถือเป็นรคามลับ ลละจะเปิดเผยเท่าที่จ าเป็น โดยร านึจถึจรคามปลอดภัย 
ลละรคามเสียหายขอจผู้รายจาน ลหล่จที่มาขอจข้อมูล หรือบุรรลท่ีเกี่ยคข้อจ ทังจนีงผู้รับผิดชอบในทุกขังนตอน
จะต้อจเก็บรักษาข้อมูลท่ีได้รับรู้ชังนรคามลับสูจสุด ลละไม่เปิดเผยต่อบุรรลอืน่ หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระท า
รคามผิดคินยั 
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 3. กรณีทีผู้่ร้อจเรียนเห็นค่าตนอาจได้รับรคามไม่ปลอดภัย หรืออาจเกดิรคามเดือดร้อนเสียหาย 
ผู้ร้อจเรียนสามารถร้อจขอให้บรษิทัก าหนดมาตรการรุม้รรอจทีเ่หมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจก าหนดมาตรการ
รุ้มรรอจโดยผู้ร้อจเรยีนไม่ต้อจร้อจขอก็ได้ หากเห็นค่าเป็นเรื่อจทีม่ีลนคโน้มทีจ่ะเกิดรคามเสียหายหรือรคามไม่
ปลอดภัย 
 4. พนักจานท่ีปฏิบัติต่อบรุรลอื่นด้คยคิธีการท่ีไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้คยคิธีการท่ีไม่เหมาะสม หรือ 
ก่อให้เกิดรคามเสียหายต่อบรุรลอื่นนังน อันมีเหตุจจูใจมาจากการท่ีบุรรลอืน่นังนได้ร้อจเรียน ได้ลจ้จข้อมูล 
ร้อจเรียนหรือใหเ้บาะลสเกี่ยคกับกรทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบจัรับหรือจรรยาบรรณ
ในการด าเนินธุรกิจขอจบริษัท รคมไปถึจการทีบุ่รรลอืน่นังน ฟ้อจร้อจด าเนินรดี เป็นพยาน ให้ถ้อยร า หรือให้รคาม
ร่คมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่คยจานขอจรัฐถือเป็นการกระท ารคามผิดคินัยที่ต้อจได้รับโทษ ทังจนีงอาจได้รับโทษ
ตามทีก่ฎหมายก าหนดไค้หากการกระท ารคามผดิตามกฎหมาย 
 5. ผู้ทีไ่ด้รับรคามเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทารคามเสียหายดค้ยคธิีการหรือกระบคนการที่มี
รคามเหมาะสม ลละเป็นธรรม 
 
บทลงโทษ 
ผู้ใดกระท าการใดโดยจจใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนีง รคมทังจมีพฤตกิรรมทีก่ลั่นลกล้จข่มขู่
ลจโทษทาจคินัย หรือเลือกปฏิบตัิ ด้คยคิธีการอันไม่ชอบเนื่อจมาจากการร้อจเรยีนต่อผู้ลจจ้เรื่อจรอ้จเรียน หรือ
บุรรลที่เกี่ยคข้อจกับเรื่อจร้อจเรียนกับระเบียบนีง ถือค่าผู้นังน กระท าผิดคินยั ลละต้อจรับผิดชอบชดใชร้คาม
เสียหายลก่บริษัทหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระท าดจักล่าค ตลอดจนรับผิดในทาจลพ่จลละทาจอาญาหรือ
ตามกฎหมายต่อไปด้คย 
 

           4. การเปิดเผยข้อมูลและโปร่งใส 
 4.1 ช่องทางในการเปดิเผยข้อมูล  

บริษัทฯ ตระหนักถจึรคามส ารัญขอจการเปิดเผยข้อมูลทาจการเจนิ ข้อมูลท่ัคไป ลละ 
สารสนเทศที่ส ารัญให้เป็นไปอยา่จถูกตอ้จ รรบถ้คน ทันเคลา โปร่จใส ลละเป็นไปตามข้อก าหนดขอจส านักจาน 
ก.ล.ต. ลละ ตลท. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นลละผู้มีส่คนได้เสียได้รับทราบขอ้มูลข่าคสารอย่าจทั่คถึจ จจึได้จดัให้มีหน่คยจาน
นักลจทุนสัมพันธ์( Investor Relations) เป็นตัคลทนในการส่ือสารกับนักลจทุน  ผู้ถือหุ้น  นักคิเรราะห์หลักทรัพย์
ลละหน่คยจานอื่นที่เกีย่คข้อจ รคมทังจมีการเผยลพร่ข้อมูลขอจบริษทัผ่านทาจตา่จๆ ดัจนีง  

1. การเปิดเผยข้อมูลบนเค็บไซต ์ 
                     เพื่อให้ผู้ถือหุ้นลละนักลจทุนสามารถสืบร้นข้อมูลที่เปดิเผยต่อสาธารณะได้อย่าจ 
รคดเรค็บริษัทได้น าเสนอข้อมูลท่ีส ารัญขอจบริษัทซึจ่มีการปรับปรุจให้เป็นปัจจุบันอยูเ่สมอ บนเค็บไซต์ ขอจบริษัท
ฯที ่ www.nonthavej.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นลละนักลจทุนสามารถสืบร้นข้อมูลที่เปดิเผยต่อสาธารณะได้อยา่จ
รคดเรค็ บริษัทได้น าเสนอข้อมูลที่ส ารัญขอจบริษัทบนเค็บไซต์ โดยมอบหมายให้  รุณสุรีย ์ศัจกรพานิช  ซึ่จท าหน้าที่
เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานจาน ซึ่จสามารถติดต่อได้ที่ โทร 0-2596-7888 ต่อ 2515 หรือที่ e-mail: 
suree.s@nonthavej.co.th หรือ ir@nonthavej.co.th 

2. การให้ข้อมูลผ่านส่ือสาธารณะต่าจๆ ได้ลก ่หนัจสือพิมพ ์นิตยสารลละคารสาร   
3. การจัดสจ่หนัจสือลจจ้ผู้ถือหุ้นทาจไปรษณีย ์ 

http://www.nonthavej.co.th/
mailto:ir@nonthavej.co.th
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4. เผยลพร่หนัจสือข้อบัจรับขอจบริษัทฯ นอกเหนือจากนโยบายบรรษัทภิบาล 
ในเค็บไซด์ขอจบริษัทฯ 

5. มีลผนกนักลจทุนสัมพันธ์ท าหน้าที่ติดต่อประสานจานกับนักคิเรราะห์ นักลจทุน 
 ลละบุรรลอื่นที่ต้อจการข้อมูลทาจการเจิน ผลการด าเนินจาน ฐานะขอจบริษัทฯลละธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อ
บริษัทฯ 

6. เผยลพร่ข้อมูลส ารัญขอจบริษทัฯ อย่าจสม่ าเสมอผา่นช่อจทาจตลท. ลบบลสดจ 
รายการข้อมูลประจ าปี รายจานประจ าปี รคมถึจเค็บไซด์ขอจบริษัทฯ ทังจภาษาไทยลละภาษาอัจกฤษ 

7. มีนโยบายลละมาตรการลจ้จเบาะลสหรือข้อร้อจเรียนการกระท าผิดกฎหมาย  
จรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึจรายจานทาจการเจินที่ไม่ถูกต้อจ หรือระบบรคบรุมภายในที่บกพร่อจ 
รคมถึจมีกลไกในการรุ้มรรอจผู้ลจ้จเบาะลสโดยเก็บข้อมูลขอจผู้ลจ้จเบาะลสเป็นรคามลับเพื่อให้ผู้มีส่คนได้เสียมี
ส่คนร่คมในการสอดส่อจดูลลผลประโยชน์ขอจบริษัทฯ ได้อย่าจมีประสิทธิภาพยิ่จขึงน 

 
    4.2 การจัดท ารายงานทางการเงิน  
            เพื่อลสดจรคามรับผิดชอบในการจัดท ารายจานทาจการเจินค่ามีรคามถูกต้อจ รรบถ้คน โปร่จใส 

ลละรักษาทรัพย์สินขอจบริษัทไม่ให้สูญหายหรือน าไปใช้โดยบุรรลที่ไม่มีอ านาจหน้าที่ ป้อจกันการทุจริตลละการ
ด าเนินการที่ผิดปกติ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอจทั่คไปในประเทศไทย  ลละปฏิบัติถูกต้อจตาม
กฎหมายลละประกาศที่ เกี่ยคข้อจ  อีกทังจเพื่อให้ ผู้มีส่คนได้เ สียมีรคามเชื่อมั่นในรายจานทาจการเจิน 
รณะกรรมการบริษัทจึจมอบหมายให้รณะกรรมการตรคจสอบท าหน้าที่สอบทานรายจานทาจการเจิน  การใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมซึ่จถือปฏิบัติโดยสม่ าเสมอลละสอดรล้อจกับกฎหมายลละประกาศที่เกี่ยคข้อจ รคมทังจ
การสอบทานรคามถูกต้อจลละรคามเพียจพอขอจรายจานทาจการเจิน  ในการนีง รณะกรรมการตรคจสอบ
ก าหนดให้มีการประชุมร่คมกับผู้สอบบัญชีอย่าจน้อยไตรมาสละหนึ่จรรังจ นอกจากรณะกรรมการยัจได้ประชุม
ร่คมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่คมประชุมด้คยอย่าจน้อยปีละหน่ึจรรังจ เพื่อสอบถามลละขอรคามเห็น
จากผู้สอบบัญชีในเรื่อจต่าจ ๆ นอกจากนีง รณะกรรมการบริษัทยัจจัดท ารายจานรคามรับผิดชอบขอจ
รณะกรรมการต่อรายจานทาจการเจิน ซึ่จรรอบรลุมเรื่อจส ารัญตามข้อพึจปฏิบัติส าหรับกรรมการบริษัทจด
ทะเบียนขอจตลาดหลักทรัพย์ โดยลสดจรคบรู่กับรายจานขอจผู้สอบบัญชีในรายจานประจ าปี โดยในปี 2560 
บริษัทฯให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักจานดร.คิรัชลอนด์ลอสโซซิเอสท์ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีขอจบริษัท ซึ่จมี
รคามรู้รคามช านาญในคิชาชีพ ไม่มีรคามขัดลย้จลห่จผลประโยชน์ที่จะท าให้ขาดรคามเป็นอิสระลละรคามเป็น
กลาจ ลละมีรุณสมบัติรรบถ้คนตามที่ก าหนด เพื่อสร้าจรคามมั่นใจลก่กรรมการลละผู้ถือหุ้นค่า รายจานทาจ
การเจินขอจบริษัทสะท้อนให้เห็นฐานะทาจการเจินลละผลการด าเนินการขอจบริษัทที่ถูกต้อจลละเชื่อถือได้ในทุก
ลจ่มุมตามรคามเป็นจริจทุกประการ  
 บริษัทฯไม่เรยมีประคัติการถูกสั่จให้ลก้ไขจบการเจินโดย ก.ล.ต. ลละได้เปิดเผยจบการเจินประจ าปี
ลละรายไตรมาสต่อผู้ถือหุ้นลละนักลจทุนก่อนระยะเคลารรบก าหนด 
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                    5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
รณะกรรมการขอจบริษัท ประกอบด้คยผู้ทรจรุณคุฒิที่มีรคามรู้ลละประสบการณ์ 

ในหลายๆด้าน ตลอดจนก ากับดูลลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามลผนที่ก าหนดไค้อย่าจมีประสิทธิภาพ
ลละประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลร่าสูจสุดให้กับบริษัทลละรคามมั่นรจสูจสุดให้กับผู้ถือหุ้น รณะกรรมการมีการ
ประชุมทุกไตรมาสเพื่อพิจารณาการรายจานผลการด าเนินกิจการขอจฝ่ายบริหาร โดยรายละเอียดขอจอ านาจ
หน้าที่รคามรับผิดชอบขอจกรรมการ สามารถดูได้จากข้อ 8.1 โรรจสร้าจการจัดการรณะกรรมการบริษัท  
          รณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส ารัญในการก ากับดูลลตรคจสอบ ลละประเมินผลการ
ด าเนินจานขอจ บริษัท ลละผลการปฏิบัติจานขอจผู้บริหารระดับสูจให้เป็นไปตามลผนท่ีคาจไค้อย่าจเป็นอิสระ 
ข้อบัจรับขอจบริษัทก าหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกค่า 5 รน  ซึ่จลต่จตังจลละถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดย
ประกอบไปด้คยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ลละกรรมการอิสระ (ข้อก าหนดรุณสมบัติ
กรรมการอิสระขอจบริษัท ปรากฏอยู่ในภารผนคก)  ปัจจุบันรณะกรรมการขอจบริษัทมีจ านคน 8 ท่าน 
ประกอบด้คย กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร จ านคน 4 ท่าน กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร จ านคน 4 ท่าน ลละกรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหารลละมีรุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจ านคน 4 ท่าน ซึ่จริดเป็นสัดส่คนมากกค่า 1 ใน 3 ขอจจ านคน
กรรมการบริษัททังจหมด เพื่อท าหน้าที่ถ่คจดุลในการออกเสียจพิจารณาเรื่อจต่าจๆ ตลอดจนสอบทานการ
บริหารจานขอจฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูจสุดต่อบริษัท นอกจากนีง บริษัทได้ลต่จตังจรณะกรรมการชุดย่อย
ประกอบด้คย  รณะกรรมการตรคจสอบ  รณะกรรมการบรรษัทภิบาล ลละรณะกรรมการสรรหาลละพิจารณา
ร่าตอบลทน    โดยได้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ลละรคามรับผิดชอบในการด าเนินการขอจรณะกรรมการ
ดัจกล่าคไค้อย่าจชัดเจน 
 
  ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน ์
 รณะกรรมการบริษัทจะก าหนดลผนการประชุมประจ าปีลละก าหนดคาระการประชมุ
หลักในลผนการประชมุ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมารณะกรรมการบรษิัทได้พิจารณาการทบทคนลละอนุมัติ คิสัยทัศน ์
พันธกิจ กลยุทธ์ เปา้หมาย ลผนธรุกิจ ขอจบริษัทเป็นหัคข้อหลักทีก่ าหนดไคใ้นลผนการประชมุประจ าปีขอจบรษิัท  
พร้อมทังจร่คมก าหนดตัคชีงคดัลละการตังจร่าเป้าหมายขอจบรษิัท    การติดตามผลจานมอบหมายใหป้ระธานลละ
รอจประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ท าหน้าที่ตดิตามผลการด าเนินจานอย่าจสม่ าเสมอ ตลอดจนก าหนดคิธีการในการ
ด าเนินการส าหรับตคัชีงคัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายลละติดตามผลการด าเนินจานขอจฝา่ยบริหารอย่าจใกล้ชิด เพื่อ
สอบทานให้การด าเนินจานขอจบริษัท เป็นไปอย่าจมีประสิทธิภาพลละรายจานผลการด าเนินจานให้
รณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ าอยา่จน้อยไตรมาสละรรังจ กรณีที่มีเรื่อจส ารัญลละเรจ่ด่คนประธานลละรอจ
ประธานเจา้หน้าที่บริหาร สามารถหารือลละขอรคามเห็นต่อรณะกรรมการบรษิัท โดยไม่ต้อจรอใหถ้ึจก าหนดการ
ประชุมที่จะมีขึงนในรรังจต่อไป 
 รณะกรรมการบริษัทไดจ้ัดใหม้ีรณะกรรมการตรคจสอบเพื่อท าหน้าที่สอดส่อจ  ดูลล  
อย่าจใกล้ชดิ โดยมีลผนกตรคจสอบภายในท าหน้าที่สอบทานระบบการรคบรุมภายในขอจบริษัท เพื่อให้บริษัทมี
ระบบการรคบรุมภายในท่ีดีลละเหมาะสม   รคมถจึการดูลลเพื่อไมใ่ห้เกดิรคามขดัลยจ้ทาจผลประโยชน์ ลละ
รายจานตรจต่อรณะกรรมการตรคจสอบอยา่จสม่ าเสมอ ทังจนีงรณะกรรมการตรคจสอบจะน าเสนอผลการ
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ตรคจสอบใหร้ณะกรรมการบรษิทัทราบเป็นประจ า กรณีที่เป็นเรื่อจส ารัญลละเร่จดค่นรณะกรรมการตรคจสอบ
จะนัดหารือนอกลผนการประชมุประจ าปีเพื่อรายจานผลทันที 
              การบริหารรคามเส่ียจ  รณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจา้หน้าที่บริหาร
ลละผู้อ านคยการโรจพยาบาลจดัตังจรณะกรรมการบริหารรคามเส่ียจ เพื่อท าหน้าที่ดูลลให้ทุกหน่คยจาน
ด าเนินการบริหารรณุภาพลละจดัการรคามเส่ียจใหร้รอบรลุมทุกด้านท่ัคทังจอจร์กร โดยก าหนดให้น าเสนอ
รายจานรุณภาพตามตัคชีงคดัลละรคามเส่ียจทุกไตรมาส นอกจากนีงรณะกรรมการบรษิัทยจัมอบหมายให้
รณะกรรมการตรคจสอบท าหน้าที่สอบทานลละประเมินรคามเส่ียจขอจอจร์กร ลละรายจานผลการบริหารรคาม
เส่ียจขอจอจรก์รใหร้ณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ าทุกป ี
 

  ความขดัแย้งทางผลประโยชน ์
 บริษัทฯ  มีนโยบายที่ชัดเจนในการดูลลรายการท่ีอาจก่อให้เกิดรคามขัดลย้จทาจผลประโยชน์ โดย
ขังนตอนการเข้าท ารายการระหค่าจกันขอจบริษัทฯกับบุรรลที่อาจมีรคามขัดลย้จจะต้อจผ่านกระบคนการ
กลั่นกรอจจากฝ่ายบริหารลละผ่านการอนุมัติจากรณะกรรมการบริษัท  ลละในกรณีที่มีกรรมการที่มีส่คนได้เสีย
ในคาระใดๆ  กรรมการท่านนังนจะไม่มีสิทธิออกเสียจในคาระดัจกล่าค  มีรณะกรรมการตรคจสอบที่ท าหน้าที่ใน
การสอดส่อจ  ดูลลเพื่อไม่ให้เกิดรคามขัดลย้จทาจผลประโยชน์   
 

   ส าหรับการดูลลเรื่อจการใช้ข้อมูลภายในนังน  บริษัทได้มีนโยบายก าหนดห้ามมิให้กรรมการ 
ผู้บริหารหรือพนักจานในหน่คยจานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลลก่บุรรลภายนอก หรือบุรรลที่ไม่มี
หน้าที่เกี่ยคข้อจลละไม่ซืงอขายหลักทรัพย์ขอจบริษัทในช่คจ 1 เดือน ก่อนที่จบการเจินจะเผยลพร่ต่อสาธารณชน
ลละก าหนดให้ผู้บริหารรายจานการเปล่ียนลปลจการถือหลักทรัพย์ต่อส านักจานรณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
ลละตลาดหลักทรัพย์ 
 
รายจานการถือหลักทรัพย์ขอจกรรมการบริษัท ณ คันท่ี 31 ธันคารม 2560 
 
ล าดับ รายชื่อกรรมการ จ านคนหุ้น (หุ้น) จ านคนหุ้น (หุ้น) หมายเหตุ 

ณ 31ธ.ร.2559 ณ 31ธ.ร.2560 เพิ่มขึงน(ลดลจ) ระหค่าจปี 

1. นาจปัทมา  พรมมาส 6,000,000 6,040,000 40,000  
2. นายลพชัย  ลก่นรัตนะ 1,500,000 1,500,000 -  
3. นาจพร้อมพรรณ  ศิริพัฒน ์ 90,000 90,000 -  
4. นพ.สราคุฒิ  สนธิลก้ค  1,332,000 1,332,000 -  
5. ดร.กมเลศน์  สันติเคชชกุล  275,000 275,000 -  
6. ดร.ประคิตร นิลสุครรณากุล  NA NA -  
7. นพ.จรูญ  ไชยโรจน์ 700,000 700,000 -  
8. นพ.คิรุณพร  พรหมพจศา 230,000 230,000 -  

 
 



บริษัท  โรงพยาบาลนนทเวช  จ ากัด(มหาชน)                    รายงานการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม  56-1 ป ี2560 

45 
 

  จริยธรรมทางธุรกิจ 
 บริษัทฯ ก าหนดให้มีจริยธรรมทาจธุรกิจ โดยให้ทังจกรรมการ ผู้บริหาร ลละพนักจานทุกระดับ 
ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้บริษัทฯมีการด าเนินจานอย่าจถูกต้อจตามหลักจริยธรรม เรารพสิทธิลละปฏิบัติต่อผู้มีส่คนได้
ส่คนเสียอย่าจเสมอภาร เป็นธรรมลละตรคจสอบได้ ซึ่จรรอบรลุมเรื่อจต่าจๆ ที่บริษัทฯให้รคามส ารัญ    ทังจนีง
บริษัทฯ ได้เผยลพร่จริยธรรมทาจธุรกิจขอจบริษทั ผ่านทาจเค็บไซด์ขอจบริษทั เพื่อเป็นช่อจทาจในการส่ือสารใหก้บั 
กรรมการ ผู้บริหารลละพนักจาน หรือบุรรลภายนอก  ได้รับทราบ 
 ในปี 2560 บริษัทฯ ทบทคน จัดอบรมลละทดสอบจริยธรรมทาจธุรกิจลละลนคปฎิบัติขอจ
กรรมการ ผู้บริหาร ลละพนักจาน ทังจนีงเพื่อให้พนักจานลละผู้บริหารเข้าใจลละสามารถปฏิบัติตามจริยธรรมทาจ
ธุรกิจได้ ในการอบรมได้จัดท าร าอธิบายส าหรับปัญหาที่มักถามบ่อยให้พนักจานลละผู้บริหารทราบ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติตามจริยธรรมทาจธุรกิจ ได้อย่าจถูกต้อจ  รคมทังจการลจ้จเบาะลสหรือข้อร้อจเรียนเมื่อพบผู้กระท า
ผิด  ในการอบรมได้ให้พนักจานลละผู้บริหารทุกรนลจนามรับทราบ ลละเก็บไค้ในประคัติพนักจาน เพื่อให้
จริยธรรมทาจธุรกิจรจอยู่ต่อไป รณะกรรมการบริษัทเห็นรครให้บรรจุจริยธรรมทาจธุรกิจอยู่ในลผนฝึกอบรม
ประจ าปีขอจพนักจานลละผู้บริหารทุกระดับ  
  
  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 
  รณะกรรมการบริษัทมี จ านคน     8 รน ประกอบด้คย 
 รณะกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร      4 รน 
               รณะกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร      4 รน 
 บริษัทฯมีการจัดตังจรณะกรรมการตรคจสอบ   รณะกรรมการสรรหา ลละพิจารณาร่าตอบลทน 
ลละรณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อให้การด าเนินจานมีรคามโปร่จใส  มีประสิทธิภาพ   
  
  การรวมหรือการแยกต าแหนง่ 

ประธานกรรมการเป็นตคัลทนขอจผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ขอจหุ้นทังจหมด 
ประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุรรลเดียคกับประธานเจา้หน้าที่บริหาร ทังจ 2 ท่านเป็นตัคลทนจาก 

ผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียคกัน อย่าจไรก็ตามโรรจสร้าจขอจกรรมการบริษัทประกอบดค้ยกรรมการท่ีเปน็อิสระเกินกคา่ 
1 ใน 3 ขอจรณะกรรมการทังจหมด ท าใหเ้กิดการถค่จดุลลละการสอบทานการบริหารจาน 
   
 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 รณะกรรมการสรรหาลละพิจารณาร่าตอบลทน ท าหน้าที่ในการรัดเลือกบุรรลที่จะด ารจ
ต าลหน่จกรรมการเสนอรณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมลละท าหน้าที่ในการเสนอร่าตอบลทนขอจ
กรรมการ  เสนอต่อรณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 
 
  การประชุมคณะกรรมการ 
 รณะกรรมการบริษัท ก าหนดลผนประชุมประจ าปี ไค้อย่าจน้อยปลีะ 6 รรังจ มีการประชุมพเิศษ
เพิ่มตามรคามจ าเป็น มกีารก าหนดคาระการประชมุล่คจหน้า มีการออกหนจัสือเชิญประชุมพรอ้มระเบียบคาระ
การประชุม ลละส่จเอกสารก่อนการประชุมลค่จหน้า 5-7 คัน เพื่อให้กรรมการได้ศกึษาข้อมูลกอ่นการประชุม 
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บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายเกีย่คกับจ านคนอจร์ประชมุขังนต่ า ณ ขณะที่รณะกรรมการจะลจมติในท่ีประชุม
รณะกรรมการต้อจมีกรรมการอยูไ่ม่น้อยกคา่ 2 ใน 3 ขอจจ านคนกรรมการทังจหมด 

ในป ี2560 คณะกรรมการไดจ้ัดประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง มีอัตราการเข้าร่วมประชมุของกรรมการ
คิดเป็นร้อยละ 100 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

จ านวนครั้งการ
เข้าร่วมประชุม

ของ
คณะกรรมการ 

อัตราการ
เข้าร่วม
ประชุม 

1. นาจปัทมา  พรมมาส ประธานกรรมการ   8/8 100% 
2. นายลพชัย  ลก่นรัตนะ กรรมการ 8/8 100% 
3. นาจพร้อมพรรณ  ศิริพัฒน ์ กรรมการ  ลละประธานกรรมการสรรหา

ลละพิจารณาร่าตอบลทน 
8/8 100% 

4. นพ.สราคุฒิ  สนธิลก้ค  กรรมการ  กรรมการบรรษัทภิบาล  ลละ
กรรมการสรรหาลละพจิารณา
ร่าตอบลทน 

8/8 100% 

5. ดร.กมเลศน์  สันติเคชชกุล  กรรมการ  ลละประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล  

8/8 100% 

6. ดร.ประคิตร นิลสุครรณากุล  กรรมการอิสระ ลละประธานกรรมการ
ตรคจสอบ  

8/8 100% 

7. นพ.จรูญ  ไชยโรจน์ กรรมการอิสระลละกรรมการตรคจสอบ 8/8 100% 
8. นพ.คิรุณพร  พรหมพจศา กรรมการอิสระ ลละกรรมการตรคจสอบ  8/8 100% 
 
  คณะอนกุรรมการ 
 รณะกรรมการบริษัท ได้ลต่จตังจรณะอนุกรรมการย่อย  ขึงน  3 รณะ  ได้ลก่  รณะกรรมการ
ตรคจสอบ   รณะกรรมการบรรษัทภิบาล  รณะกรรมการสรรหาลละพิจารณาร่าตอบลทน ทังจนีงรายละเอียดขอจ
รณะกรรมการชุดย่อย ลละขอบเขตหน้าที่ตามที่ปรากฏในข้อ  9.2  รณะกรรมการชุดย่อย  
 
  ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน 
 บริษัทตระหนักถึจรคามส ารัญต่อระบบการรคบรุมภายในทังจระดับบริหารลละระดับปฏิบัติการ 
ได้มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการขอจผู้บริหารลละผู้ปฏิบัติจานไค้เป็นลายลักษณ์อักษรมีการ
รคบรุมดูลลการใช้ทรัพย์สินขอจบริษัทให้เกิดประโยชน์มีการลบ่จลยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติจานผู้ติดตามรคบรุมลละ
ประเมินผลออกจากกัน เพื่อเกิดการถ่คจดุลลละตรคจสอบระหค่าจกันอย่าจเหมาะสม มีการรคบรุมภายใน
ทาจด้านการเจิน มีระบบรายจานทาจการเจินเสนอผู้บริหารตามสายจานท่ีรับผิดชอบ 
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 รณะกรรมการตรคจสอบซึ่จได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ในการสอดส่อจการด าเนินจานขอจบริษัท 
ลละลผนกตรคจสอบภายใน ท าหน้าที่ตรคจสอบเพื่อให้มั่นใจค่า การปฏิบัติจานหลักลละกิจกรรมทาจการเจิน
ส ารัญขอจบริษัทได้ด าเนินการตามลนคทาจที่ก าหนดอย่าจมีประสิทธิภาพรคมถึจการตรคจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมายลละข้อก าหนดที่เกี่ยคข้อจกับบริษัท(Compliance Control) เพื่อให้หน่คยจานตรคจสอบภายในมีรคาม
เป็นอิสระจึจก าหนดให้รายจานผลโดยตรจต่อรณะกรรมการตรคจสอบ 
 
 การบริหารความเสี่ยง 
 บริษัทฯให้รคามส ารัญกับการบริหารรคามเส่ียจเป็นอย่าจมาก ได้มีการจดัตังจรณะกรรมการ
บริหารรคามเส่ียจ ท าหน้าทีร่้นหา ประเมิน ลละหามาตรการป้อจกันรคามเส่ียจขอจการด าเนินกิจการ ตลอดจนมี
การติดตามก ากับดูลลลละรายจานผลให้ประธาน รอจประธานเจา้หน้าที่บริหาร ลละรณะกรรมการตรคจสอบ
เพื่อเสนอให้รณะกรรมการบริษัททราบต่อไป 

      รณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้รณะกรรมการตรคจสอบทบทคนกับฝ่ายบริหารในเรื่อจ
นโยบายการบริหารรคามเส่ียจ การปฏิบัติตามนโยบาย ลละลนคทาจการบริหารรคามเส่ียจขอจบริษัท ลละให้
น าเสนอรายจานเรื่อจการบริหารรคามเส่ียจต่อรณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี เพื่อพิจารณารคามเพียจพอ
ขอจระบบการบริหารรคามเส่ียจลละประสิทธิผลขอจการบริหารรคามเส่ียจ  เพื่อให้สามารถปรับเปล่ียนกลยุทธ์ 
ลผนจาน ลละคิธีการบริหารจัดการ  

 
         บริษัทได้ก าหนดลนคทาจในการบริหารรคามเส่ียจทังจอจร์กร ดัจนีง  

 จัดให้มีรณะกรรมการบริหารรคามเส่ียจประกอบด้คยผู้บริหารขอจลต่ละฝ่าย ร่คมกันก าหนด
นโยบายลละติดตามการบริหารรคามเส่ียจขอจบริษัทอย่าจใกล้ชิด  ติดตามลละประเมินผล
การบริหารรคามเส่ียจเพื่อน าเสนอรณะกรรมการตรคจสอบลละรณะกรรมการบริษัท รคมทังจ
จัดให้มีรณะกรรมการบริหารรคามเส่ียจเพื่อก าหนดนโยบายลละดูลลการบริหารรคามเส่ียจ 

 จัดให้จานบริหารรคามเส่ียจอยู่ในรคามรับผิดชอบขอจลต่ละฝ่าย ลละจัดท าบัญชีรคามเส่ียจ
ในจานให้เชื่อมโยจบัญชีรคามเส่ียจอจร์กร  

 ส่จเสริมลละกระตุ้นให้มีการบริหารรคามเส่ียจเป็นคัฒนธรรมอจร์กร โดยให้ทุกรนตระหนักถึจ
รคามส ารัญขอจการบริหารรคามเส่ียจ  

 
การควบคุมการทุจริต  

รณะกรรมการบริษัทเล็จเห็นค่า การทุจริตเป็นรคามเส่ียจที่ส ารัญขอจอจร์กร จึจได้ก าหนดมาตรการในการ
รคบรุมการทุจริต ดัจนีง  

 มาตรการป้อจกัน มีการจัดผัจอจร์กรให้เหมาะสมกับการรคบรุมลละการบริหารธุรกิจ มีรณะกรรมการ
ตรคจสอบลละลผนกตรคจสอบภายในท าหน้าที่สอบทานลละประเมินระบบการรคบรุมภายใน  ลละ
รณะกรรมการบริหารรคามเส่ียจ เพื่อท าหน้าที่ก ากับให้ทุกหน่คยจานมีการบริหารรคามเส่ียจอย่าจ
เหมาะสม ก าหนดให้มีจริยธรรมธุรกิจ  ลละนโยบายต่อต้านการรอร์รัปชั่น ที่เป็นลายลักษณ์อักษรลละ
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ส่จเสริมให้มีการปฏิบัติตามอย่าจเรร่จรรัด  รคมทังจก าหนดให้มีระบบการลจ้จเบาะลสเมื่อพบปัญหา 
ทังจนีงเพื่อให้เกิดการลก้ไขลละปรับปรุจอย่าจต่อเนื่อจ 

 การด าเนินการตรคจสอบ มีรณะกรรมการตรคจสอบลละลผนกตรคจสอบภายในที่เป็นอิสระจาก
ผู้บริหารระดับสูจ ท าหน้าที่ตรคจสอบ สอบทานลละประเมินรคามเส่ียจขอจอจร์กร ลละการด าเนินการ
ขอจรณะกรรมการบริหารรคามเส่ียจ เพื่อให้อจร์กรมีระบบการรคบรุมภายในที่ดีลละป้อจกันรคาม
เส่ียจที่อาจเกิดขึงนรคมถึจรคามเส่ียจที่อาจเกิดการทุจริต  

 การให้รคามเป็นธรรม ได้ก าหนดคิธีการลจ้จเบาะลสลละการด าเนินการ ทังจนีงเพื่อให้เกิดรคามเป็นธรรม
ลก่ผู้ถูกกล่าคหา ลละการรุ้มรรอจอย่าจเหมาะสมลก่ผู้ลจ้จเบาะลส  

 
การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท  

รณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติจานตนเอจทังจรายบุรรลลละรายรณะเป็นประจ าทุกปี 
เพื่อให้ทราบผลจานลละปัญหาในช่คจปีท่ีผ่านมา เพื่อการปรับปรุจการปฏิบัติจานขอจรณะกรรมการบริษัท  

ในปี 2560 รณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้ใช้ลบบประเมินผลขอจตลาดหลักทรัพย์ลห่จประเทศไทย 
ซึ่จลบบประเมินตนเอจนีงลบ่จเป็น 2 ส่คน ได้ลก่ ลบบประเมินรายรณะกรรมการลละรายบุรรล ทังจนีงเกณฑ์การ
ประเมินผลริดเป็นร้อยละจากระลนนเต็มในลต่ละข้อ โดยหากระลนนมากกค่าร้อยละ 90 = ดีเยี่ยม ระลนนซึ่จ
อยู่ในช่คจระหค่าจมากกค่าร้อยละ 85 = ดีมาก มากกค่าร้อยละ 75 = ดี มากกค่าร้อยละ 55= พอใช้ ลละต่ ากค่า
ร้อยละ 55 = รครปรับปรุจ ซึ่จสรุปผลได้ ดัจนีง  

 
 

การประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ  
ลบบประเมินรณะกรรมการบริษทัในภาพรคมลบ่จการประเมินเปน็ 6 หัคข้อได้ลก ่
(1) บทบาท หน้าที่ รคามรับผิดชอบขอจรณะกรรมการบริษัท ประกอบด้คยการจดัการรคามเส่ียจ 

การรคบรุมภายใน หน้าที่ทาจกฎหมายลละจริยธรรม ลละการติดตามผลการด าเนินจาน  
 (2) โรรจสร้าจ อจร์ประกอบ ลละรคามเป็นอิสระขอจกรรมการ  
 (3) การก าหนดคาระการประชุม ลละการมีส่คนร่คมขอจกรรมการ  
(4) รคามสัมพันธก์ับฝ่ายบริหาร  
(5) การประเมินผลลละร่าตอบลทนรณะกรรมการ  
(6) การประเมินผลลละร่าตอบลทน รคมถึจลผนสืบทอดต าลหน่จขอจฝ่ายบริหาร ซึ่จผลการประเมิน
สรุปได้ค่า รณะกรรมการบริษัทปฏิบตัิหน้าที่ ตามหลักการก ากับดูลลกิจการ จริยธรรมทาจธุรกิจขอจ 

บริษัท มีส่คนส ารัญในการก าหนดนโยบาย คิสัยทัศน์ ลละลผนธุรกิจลละจบประมาณประจ าปี โรรจสร้าจลละ
อจร์ประกอบรณะกรรมการมีรคามเหมาะสม การจัดประชุมรณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพ โดยมีระลนน
เฉล่ียร้อยละ 97 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ทังจนีง รณะกรรมการบริษัทเห็นค่า รครก าหนดลผนจานเพื่อปรับปรุจการ
รายจานเหตุการณ์ส ารัญ ปัญหาหรืออุปสรรรที่อาจจะท าให้การด าเนินจานขอจบริษัทไม่เป็นตามเป้าหมายให้
รณะกรรมการบริษัททราบอย่าจทันท่คจที รคมทังจปรับปรุจลผนการพัฒนากรรมการ ลละการพัฒนาลละสืบทอด
จานผู้บริหารให้มีรคามรรอบรลุมลละสมบูรณ์มากขึงน  
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 การประเมินกรรมการรายบุคคล 
ลบบประเมินตนเอจรายบุรรลขอจกรรมการลบ่จการประเมินเป็น 5 หัคข้อ ได้ลก่  
(1) รคามรดิเชิจกลยุทธ ์การก ากบัดูลลกิจการ  
(2) รคามรู้รคามสามารถในธุรกิจลละรคามสามารถส่คนบุรรล  
(3) รคามเป็นอิสระ  
(4) การเตรียมรคามพร้อมในฐานะกรรมการ  
(5) การพัฒนาตนเอจขอจรณะกรรมการ  
ผลการประเมินรายบุรรลพบค่าระลนนส่คนใหญ่สูจกคา่ร้อยละ  95  จึจสรุปผล การประเมินได้คา่ 

กรรมการมีรุณสมบัตลิละได้ปฏิบัติภาระหน้าที่ลละรคามรับผิดชอบอย่าจดีเยีย่มลละเหมาะสมตามลนคทาจการ
ปฏิบัติที่ดีขอจกรรมการ  

 

การประเมินคณะกรรมการชดุย่อย  
ในปี 2560 รณะกรรมการริเริ่มให้มีการประเมินผลรณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ  ได้ลก่ รณะกรรมการ

ตรคจสอบ  รณะกรรมการบรรษัทภิบาล   รณะกรรมการสรรหาลละพิจารณาร่าตอบลทน   การประเมินผลขอจ
รณะกรรมการชุดย่อยดัจกล่าคเป็นการประเมินโดยตนเอจ โดยลบบประเมินผลที่จัดท าขึงนสอดรล้อจกับหลักการ
กากับดูลลกิจการท่ีดีลละหน้าที่รคามรับผิดชอบขอจรณะกรรมการลต่ละชุด ซึ่จรรอบรลุม 4 หัคข้อ ได้ลก่  

(1) โรรจสร้าจลละอจร์ประกอบขอจรณะกรรมการชุดย่อย  
(2) บทบาท หน้าที่ลละรคามรับผิดชอบ  
(3) การประชมุรณะกรรมการชุดย่อย  
(4) การท าหน้าที่กรรมการ  
ซึ่จผลการประเมินสรุปได้ค่า รณะกรรมการตรคจสอบ  รณะกรรมการบรรษัทภิบาล   รณะกรรมการ

สรรหาลละพิจารณาร่าตอบลทน  มีอจร์ประกอบที่เหมาะสม ลละปฏิบัติหน้าที่ได้รรบถ้คนตามกฎบัตรที่บริษัท
ก าหนด โดยมีระลนนเฉล่ีย ดัจนีง  

รณะกรรมการตรคจสอบ                        ร้อยละ 100  
รณะกรรมการสรรหาลละพิจารณาร่าตอบลทน    ร้อยละ   96 
รณะกรรมการบรรษัทภิบาล      ร้อยละ   96  

ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติจานขอจรณะกรรมการตรคจสอบซึ่จได้จัดท า เป็นประจ าทุกปี 
รณะกรรมการตรคจสอบใช้คิธีการประเมินตนเอจทังจรณะ โดยใช้ลบบประเมินตามรู่มือรณะกรรมการตรคจสอบ
ขอจ ก.ล.ต. ซึ่จลบ่จเป็น 2 ส่คน รือ1) การท าหน้าที่โดยรคมขอจรณะกรรมการตรคจสอบ ลละ  
                                                  2) การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านขอจรณะกรรมการตรคจสอบ  

จากผลการประเมินในปี 2560 ไม่มีร าถามในลบบประเมินในข้อใดที่มีร าตอบค่า “ไม่ใช่” หรือ 
 “ไม่ได้ท า” ลละได้รายจานผลการประเมินตนเอจขอจรณะกรรมการตรคจสอบประจ าปี 2560 นีง ต่อที่ประชุม
รณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในการประชุมรรังจที่  2/2561 คันท่ี 22 กุมภาพันธ์  2561 ซึ่จผลการประเมินสรุปได้
ค่า อจร์ประกอบ รุณสมบัติ ลละการปฏิบัติหน้าที่ขอจรณะกรรมการตรคจสอบอยู่ในเกณฑ์ที่สอดรล้อจกับ
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ลนคทาจปฏิบัติขอจตลาดหลักทรัพย์ ลนคทาจปฏิบัติที่ดีขอจสากล ลละรรบถ้คนสอดรล้อจกับภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายจากรณะกรรมการบริษัทตามที่ก าหนดไค้ในกฎบัตรรณะกรรมการตรคจสอบ 
การประเมินผลงานกรรมการและผู้บริหาร  

รณะกรรมการบริษัท ซึ่จประกอบด้คยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทังจหมดเป็นผู้ประเมินผลการ
ปฏิบัติจานประจ าปีขอจกรรมการลละผู้บริหาร ซึ่จเป็นการประเมินโดยเปรียบเทียบกับรคามส าเร็จขอจเป้าหมาย
ในระดับบริษัท ลละรคามสามารถในระดับบุรรล โดยมีปัจจัยในการพิจารณาประกอบด้คย  

 ตัคชีงคัดรุณภาพได้ลก ่รคามเป็นผู้น า รคามสัมพันธ์กับรณะกรรมการ การบริหารรคามเส่ียจ
ลละการรคบรุมภายใน การบริหารทรัพยากรมนุษย ์การก ากับดลูลกิจการท่ีดีลละ
จรรยาบรรณทาจธุรกจิ  

 รคามส าเรจ็ขอจอจรก์รพิจารณาจากดัชนคีัดรคามส าเรจ็ขอจอจรก์ร  

 รคามสามารถในการพัฒนาธุรกจิให้ดีขึงน  
รณะกรรมการสรรหาลละพิจารณาร่าตอบลทน เป็นผู้ให้รคามเห็นชอบผลประเมินการปฏิบัติจานขอจ 

ผู้บริหารระดับกรรมการลละผู้บริหาร โดยพิจารณาจากรคามส าเร็จเทียบกับเป้าหมายการปฏิบัติจานประจ าปี
ขอจผู้บริหารลต่ละรน 
 
การปฐมนเิทศกรรมการ (Director Orientation) 
 ส าหรับกรรมการที่เข้ารับต าลหน่จใหม่ในรณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อให้
กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจขอจบริษัท รคมทังจข้อมูลที่เกี่ยคข้อจ เช่น โรรจสร้าจทุน ผู้ถือหุ้น โรรจสร้าจ
การจัดการอจร์กร ผลการด าเนินจาน ข้อมูลระบบต่าจๆ ที่ใช้จานภายใน  รคมทังจกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าจๆ 
หลักการก ากับดูลลกิจการท่ีดี จริยธรรมธุรกิจลละจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการรอร์รัปชั่น ลละนโยบายต่าจๆ
ซึ่จเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการเป็นกรรมการ ให้กับกรรมการ ทังจนีงในปี 2560 บริษัทไม่มีกรรมการใหม่ 
  
การพัฒนากรรมการ 
 รณะกรรมการบริษัทลละผู้บริหารระดับสูจให้รคามส ารัญต่อการเข้าร่คมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่
เกี่ยคข้อจกับการพัฒนารคามรู้รคามสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่าจสม่ าเสมอ โดยกรรมการส่คน
ใหญ่มีประคัติได้เข้ารับการอบรมกับสมารมส่จเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ลล้ค โดยให้การสนับสนุน
ลละด าเนินการให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมารมส่จเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ลละสถาบัน
อื่นๆ ในทุกหลักสูตรท่ีเกี่ยคข้อจอย่าจต่อเนื่อจตลอดปี เพื่อน ารคามรู้ลละประสบการณ์มาพัฒนาอจร์กรต่อไป 
  

 
แผนพัฒนาและสืบทอดงานต าแหน่งกรรมการและผู้บริหาร  

รณะกรรมการบริษัท ให้รคามส ารัญต่อการพัฒนากรรมการลละผู้บริหาร โดยมีโรรจการพัฒนารคามรู้
รคามสามารถลละทักษะให้เหมาะสมกับหน้าที่อย่าจต่อเนื่อจ เพื่อส่จเสริมการพัฒนากรรมการลละผู้บริหาร ให้มี
ประสิทธิภาพลละประสิทธิผล  โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการอบรมในหลักสูตร Director Certification 
Program(DCP) ลละหลักสูตรท่ีเกี่ยคข้อจขอจสมารมส่จเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)   
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รณะกรรมการสรรหาลละพิจารณาร่าตอบลทน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สรรหาลละรัดเลือกบุรรลที่มี
รคามรู้ รคามสามารถลละประสบการณ์เป็นผู้บริหารขอจบริษัท โดยการลต่จตังจผู้บริหารเป็นไปตามที่ก าหนดไค้
ในระเบียบบริษัท ส่คนกรรมการบริษัทต้อจได้รับรคามเห็นชอบจากรณะกรรมการบริษัท ลละเสนออนุมัติผ่านที่
ประชุมผู้ถือหุ้น  

ในการคาจลผนสืบทอดต าลหน่จกรรมการลละผู้บริหารนังน รณะกรรมการได้มีการคาจลผนเพื่อเป็นการ
เตรียมรคามพร้อมทันทีท่ีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูจต าลหน่จนังนๆเกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
เพื่อให้การบริหารจานขอจบริษัทสามารถด าเนินไปได้อย่าจต่อเนื่อจลละพัฒนาอย่าจยั่จยืน  

 

 รายงานของคณะกรรมการบริษัท 
 รณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อจบการเจินขอจบริษัท ลละสารสนเทศทาจการเจินที่
ปรากฏในรายจานประจ าปี จบการเจินได้จัดท าขึงนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอจทั่คไปในประเทศไทย โดย
เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมลละถือปฏิบัติสม่ าเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส ารัญอย่าจเพียจพอในหมาย
เหตุประกอบจบการเจิน 
 รณะกรรมการได้จัดให้มีการรคบรุมภายในเพื่อให้มั่นใจได้ค่าการบันทึกข้อมูลทาจการบัญชีมีรคาม
ถูกต้อจ รรบถ้คนลละเพียจพอท่ีจะด ารจรักษาไค้ซึ่จทรัพย์สินลละเพื่อให้ทราบจุดอ่อน เพื่อป้อจกันการด าเนินการท่ี
ผิดปกติอย่าจมีสาระส ารัญ 
 รณะกรรมการบริษัทได้ลต่จตังจรณะกรรมการตรคจสอบซึ่จประกอบด้คยกรรมการอิสระท่ีไม่ได้เป็น
ผู้บรหิาร เป็นผู้ดูลลรับผิดชอบเกี่ยคกับรุณภาพขอจรายจานทาจการเจินลละระบบการรคบรุมภายในรคามเห็น
ขอจรณะกรรมการตรคจสอบได้ลสดจไค้ในรายจานประจ าปีลล้ค 
 รณะกรรมการมีรคามเห็นค่าระบบการรคบรุมภายในขอจบริษัทโดยรคมอยู่ในระดับที่สามารถ
สร้าจรคามเชื่อมั่นลละรคามเชื่อถือได้ขอจจบการเจินขอจบริษัท 
 
9.2 โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย  
 
 
      
  

 

 

 

 

 
 
 
 

รณะกรรมการสรรหาลละพิจารณา
ร่าตอบลทน  

รณะกรรมการบริษัท 

รณะกรรมการตรคจสอบ รณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ในปี 2560 บริษัทมรีณะกรรมการตรคจสอบจ านคน  3  รน  ดัจนีง 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนครั้ง
การประชุม

คณะกรรมการ 

การเข้าร่วม
การเข้า
ประชุม

คณะกรรมการ 
1. ดร.ประคิตร นิลสุครรณากุล  ประธานกรรมการตรคจสอบ 

(กรรมการอิสระ) 
5 5 

2. นพ.จรูญ  ไชยโรจน์ กรรมการตรคจสอบ  
(กรรมการอิสระ) 

5 5 

3. นพ.คิรุณพร  พรหมพจศา กรรมการตรคจสอบ  
(กรรมการอิสระ)                                                            

5 5 

 

รณะกรรมการตรคจสอบพิจารณารัดเลือกให ้ นาจสาคสุรีย์ ศัจกรพานิช    ด ารจต าลหน่จเลขานุการ
รณะกรรมการตรคจสอบ ทังจนีงได้เสนอรณะกรรมการบริษัทลต่จตังจ   นาจสาคสุรีย์ ศัจกรพานชิ    ด ารจต าลหน่จ
เลขานุการรณะกรรมการตรคจสอบ เพื่อท าหน้าที่ดลูลลละจัดการการประชุมขอจรณะกรรมการตรคจสอบรคมทังจ
จัดท ารายจานการประชุมรณะกรรมการตรคจสอบ  ลละจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายก าหนด  นอกจากนีง ยัจ
ช่คยให้ร าลนะน าลก่รณะกรรมการตรคจสอบ เกี่ยคกับกฎเกณฑ์ต่าจๆ ที่เกีย่คข้อจกับการเป็นรณะกรรมการ
ตรคจสอบ ตามก ากับดลูลกิจการที่ดีขอจบริษัท 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 
 รณะกรรมการตรคจสอบมีคาระการด ารจต าลหน่จรราคละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมการตรคจสอบท่านใดพ้นจาก
ต าลหน่จก่อนรรบคาระ รณะกรรมการบริษัทจะเลือกผู้ด ารจต าลหน่จลทนโดยเร็ค ลละผู้ด ารจต าลหน่จลทนจะอยู่ใน
ต าลหน่จได้ตามระยะเคลาที่เหลืออยู่ขอจรณะกรรมการตรคจสอบ 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรปุมีรายละเอยีดดจันีง 
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายจานทาจการเจินอย่าจถูกต้อจ ลละเปิดเผยอย่าจเพียจพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการรคบรุมภายใน ลละระบบการตรคจสอบภายในท่ีเหมาะสม ลละ 

มีประสิทธิผล  

3.  พิจารณารคามเป็นอิสระขอจหน่คยจานตรคจสอบภายใน รคมทังจการพิจารณาลต่จตังจ โยกย้าย 

เลิกจ้าจ ลละใหร้คามดรีคามชอบหัคหน้าหน่คยจานตรคจสอบภายใน 

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายค่าด้คยหลักทรัพย์ลละตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดขอจ 

       ตลาดหลักทรัพย์ ลละกฎหมายที่เกี่ยคข้อจกับธุรกิจขอจบริษัท 

5. พิจารณารัดเลือกเสนอลตจ่ตังจผู้สอบบัญชีขอจบริษัท ลละเสนอร่าตอบลทนขอจผู้สอบบัญชี  
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      รคมทังจเข้าร่คมประชมุกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้ารค่มประชุมดค้ยอย่าจน้อยปีละ 1 รรังจ 

 6.  พิจารณารายการท่ีเกีย่คโยจกนัหรือรายการท่ีอาจมีรคามขดัลยจ้ทาจผลประโยชนใ์ห้เป็นไปตาม 

      กฎหมายลละข้อก าหนดขอจตลาดหลักทรัพย์ ทังจนีงเพื่อใหม้ั่นใจค่ารายการดจักล่าคสมเหตุสมผล  

      ลละเป็นประโยชน์สูจสุดต่อบริษัท 

 7.  จัดท ารายจานรณะกรรมการตรคจสอบ โดยเปดิเผยไคใ้นรายจานประจ าปีขอจบริษัท 

 8.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รณะกรรมการขอจบริษัทมอบหมายด้คยรคามเห็นชอบจากรณะกรรมการ 

        ตรคจสอบ 

 9.  ประเมินผลการปฏิบัติจานขอจรณะกรรมการตรคจสอบเป็นประจ าทุกปี  โดยประเมินการ 

      ปฏิบัติจานขอจรณะกรรมการตรคจสอบโดยรคมทังจรณะลละ ประเมินตนเอจเป็นรายบุรรล 

 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
 ในปี 2560 รณะกรรมการบรรษทัภิบาล  มีกรรมการ จ านคน  2  รน   ดัจนีง 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนครั้ง
การประชุม

คณะกรรมการ 

การเข้าร่วม
การเข้า
ประชุม

คณะกรรมการ 
1.  ดร.กมเลศน์  สันติเคชชกุล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  

(กรรมการอิสระ) 
2 2 

2.  นายลพทย์สราคุฒิ  สนธิลก้ค กรรมการบรรษัทภิบาล ลละ
กรรมการสรรหาลละพจิารณา
ร่าตอบลทน (กรรมการ) 

2 2 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
1.    ก าหนดขอบเขตลละนโยบายด้านบรรษัทภิบาลขอจบริษัทเพือ่น าเสนอต่อรณะกรรมการบริษทั 
2.    เสนอลนะลนคปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลขอจบริษัทต่อรณะกรรมการบริษัท พร้อมทังจใหร้ าลนะน า 
       ลก่รณะกรรมการบริษัทในเรื่อจเกี่ยคกับบรรษัทภิบาล 
3.    ติดตามดูลลการปฏิบัตจิานขอจรณะกรรมการบรษิัทลละฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายด้าน 
       บรรษัทภิบาลขอจบริษัท 
4.    พิจารณาทบทคนลนคปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลขอจบริษัทให้เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจลละ 
       สอดรล้อจกับลนคปฏิบัติในระดับสากล ลละเสนอลนะต่อรณะกรรมการบรษิัทเพื่อให้มีพิจารณา 
       ปรับปรุจให้ทันสมัยอย่าจต่อเนื่อจ 
5.   พิจารณาทบทคนรคามเป็นอสิระขอจรณะกรรมการบรษิัทรคมทังจการมีผลประโยชน์ขัดลยจ้ที่อาจ 
      เกิดขึงนในการปฏิบัติหน้าที ่
6.   ประเมินผลการปฏิบัติจานขอจรณะกรรมการบรรษัทภิบาล เป็นประจ าทุกปี โดยประเมินการ 
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      ปฏิบัติจานโดยรคมทังจรณะลละประเมินตนเอจเป็นรายบุรรล 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 ในปี 2560 รณะกรรมการสรรหาลละพิจารณาร่าตอบลทน มีกรรมการ 2  รน  ดัจนีง 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนครั้ง
การประชุม

คณะกรรมการ 

การเข้าร่วม
การเข้า
ประชุม

คณะกรรมการ 
1.  นาจพร้อมพรรณ  ศิริพัฒน ์ ประธานกรรมการสรรหาลละ

พิจารณาร่าตอบลทน 
(กรรมการอิสระ) 

1 1 

2.  นายลพทย์สราคุฒิ  สนธิลก้ค กรรมการสรรหาลละพจิารณา
ร่าตอบลทน ลละกรรมการ
บรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ) 

1 1 

 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1. พิจารณารายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะด ารจต าลหน่จกรรมการบริษัท  กรรมการตรคจสอบ  ลละ
กรรมการอื่นเสนอต่อรณะกรรมการบริษัทพิจารณา  เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

2. พิจารณากลั่นกรอจผู้ที่เหมาะสมที่จะด ารจต าลหน่จประธาน/รอจประธานลละกรรมการอื่น  ใน
กรณีที่มีต าลหน่จคา่จ   

3. พิจารณาลต่จตังจ  โยกยา้ย  ถอดถอนพนักจานระดับบริหารขอจบริษัท 
4. เสนอลผนสืบทอดต าลหน่จขอจกรรมการลละผู้บริหารระดับสูจต่อรณะกรรมการบริษัท เพื่อ

พิจารณาอนมุัต ิ
5. ก าหนดคิธีการลละหลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการเพื่อให้เกิดรคามโปร่จใส 
6. พิจารณาลนคทาจการก าหนดรา่ตอบลทนส าหรับกรรมการ  ลละรณะกรรมการ  ร่าเบีงยประชมุ  

                        สคัสดิการลละผลประโยชน์ตอบลทนอื่นๆทังจที่เปน็ตัคเจินลละมใิช่ตคัเจิน เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ 
           หุ้น 

7. ก าหนดคิธีการลละหลักเกณฑก์ารก าหนดรา่ตอบลทนให้ลกก่รรมการท่ีเป็นธรรมลละ      
สมเหตุสมผล  ลละน าเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

8. ประเมินผลการปฏิบัติจานขอจรณะกรรมการสรรหา ลละพจิารณาร่าตอบลทน โดยประเมินการ
ปฏิบัติจานโดยรคมทังจรณะลละประเมินตนเอจเป็นรายบุรรล 

 
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 (1) การสรรหากรรมการ 
       ในการลต่จตังจกรรมการ รณะกรรมการสรรหาลละพิจารณาร่าตอบลทน มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การพิจารณารัดเลือกลละกล่ันกรอจบุรรลที่มีรุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบัจรับขอจบริษัท ลละเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่
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มีรุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพ มีรคามหลากหลาย  ลละเสนอรคามเห็นต่อรณะกรรมการ
บริษัท เพือ่ขอรคามเห็นชอบจากกรรมการ จากนังนจะน าเสนอรายชื่อกรรมการดัจกล่าคต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้
เลือกตังจกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป 
      ทังจนีง รณะกรรมการสรรหาลละพิจารณาร่าตอบลทนได้พิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจ 
ลละลผนในอนารตจึจได้ก าหนดรุณสมบัติขอจกรรมการ โดยต้ อจเป็นผู้มีรคามรู้ในเรื่อจธุรกิจ  ลละมี
ประสบการณ์ในเรื่อจดัจกล่าคอย่าจน้อย 5 ปี  ลละเปิดโอกาสให้กรรมการลละผู้ถือหุ้นมีส่คนร่คมในการเสนอชื่อ
กรรมการที่มีรุณสมบัติเหมาะสม นอกจากนีงยัจพิจารณากรรมการที่จะเสนอชื่อเพิ่มเติมจากท าเนียบกรรมการ
ขอจบริษัท 
 (2) การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด  
      ในการสรรหาผู้มาด ารจต าลหน่จ ผู้บริหารระดับสูจสุด (เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 
รณะกรรมการสรรหาลละพิจารณาร่าตอบลทน จะเป็นผู้พิจารณาเบืงอจต้น ในการกล่ันกรอจสรรหาบุรรลที่มี
รุณสมบัติรรบถ้คน เหมาะสม มีรคามรู้รคามสามารถ ทักษะ ลละประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินจานขอจบริษัทลละเข้าใจในธุรกิจได้ ลละน าเสนอต่อต่อรณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
 
9.4 การก ากับดูแลการด าเนนิงานของบริษทัย่อยและบริษัทร่วม 
  - ไม่มี- 
 
9.5 การดูแลเรื่องการใชข้้อมูลภายใน 
 บริษัทฯ มีการดูลลเรื่อจการใช้ข้อมลูภายในตามหลักการก ากบัดูลลกิจการท่ีดี โดยได้ก าหนดไค้เป็น
ลายลักษณ์อักษรใน จริยธรรมธุรกิจลละจรรยาบรรณขอจกรรมการ ผู้บริหารลละพนักจาน ซึ่จต้อจลจนามรับทราบ
ตังจลต่ลรกเข้าท าจาน โดยสรุปนโยบายส ารัญดัจนีง 
 บริษัทฯ ได้ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร ลละพนักจานลจนามรับทราบถึจประกาศที่เกี่ยคข้อจขอจ
ส านักจานรณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ก าหนดให้กรรมการ ลละผู้บริหาร มีหน้าที่รายจานการเปล่ียนลปลจการถือ
รรอจหลักทรัพย์ ต่อส านักจานรณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามมาตรา 59 ลห่จพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ลละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 คัน นับจากคันที่มีการเปล่ียนลปลจการถือรรอจหลักทรัพย์ ลละให้ลจ้จให้
เลขานุการบริษัทรับทราบ เพื่อจัดท าบันทึกการเปล่ียนลปลจลละสรุปจ านคนหลักทรัพย์ขอจกรรมการลละ
ผู้บริหารเป็นรายบุรรล  เพื่อน าเสนอให้ลก่รณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมรรังจถ้ดไป นอกจากนังน ยัจ
ได้ลจ้จบทลจโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดดัจกล่าคด้คย 
 บริษัทฯ มีข้อก าหนดห้ามน าข้อมูลจบการเจิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราราหลักทรัพย์ขอจ
บริษัทท่ีทราบ เปิดเผยลก่บุรรลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่คนเกี่ยคข้อจ ลละห้ามท าการซืงอขายหลักทรัพย์ในช่คจ 
2 สัปดาห ์ก่อนที่ข้อมูลจบการเจินหรือข้อมูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราราหลักทรัพย์ขอจบริษัทจะเผยลพร่ต่อสาธรณ
ชน  ลละต้อจไม่ซืงอขายหลักทรัพย์ขอจบริษัทจนกค่าจะพ้นระยะเคลา 24 ชั่คโมจ นับลต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสู่
สาธารณะทังจหมดลล้ค   
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9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
 (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
  ร่าตอบลทนที่บริษัทฯ  จา่ยให้ผู้สอบบัญชี บริษัท ส านักจานดร.คริัช ลอนด์ ลอสโซซิเอสท์   
จ ากดั โดยลยกเป็น 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
ร่าสอบบัญช ี 435,000 415,000 370,000 
ร่าสอบทานจบการเจิน (3 ไตรมาส) 460,000 420,000 390,000 

รวม 895,000 835,000 760,000 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม(Corporate Social Responsibilities : CSR) 
 

10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 
รณะกรรมการบริษัท ฯ มีนโยบายให้ด าเนินธุรกิจขอจบริษัทฯ เป็นไปด้คยรคามรับผิดชอบต่อ 

สัจรม ส่ิจลคดล้อม ลละกลุ่มผู้มีส่คนได้เสีย(Stakeholders) ตามหลัก 8 ข้อ ลละถือเป็นหนึ่จในกลยุทธ์หลักขอจ
อจร์กร ทังจนีงได้ระบุไค้ในคิสัยทัศน์ พันธกิจ ร่านิยมอจร์กร  จริยธรรมทาจธุรกิจ (Code of Conduct ) ลละ
ลนคทาจปฏิบัติขอจกรรมการ ผู้บริหารลละพนักจานขอจบริษัท  เพื่อยึดถือเป็นลนคทาจปฏิบัติ อย่าจเรร่จรรัด  
เพื่อน าไปสู่รคามยั่จยืนขอจบริษัทฯ  

 
10.2 การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน : 
(1) กระบวนการจดัท ารายงาน 

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติลละตระหนักถึจรคามรับผิดชอบท่ีพึจมีต่อสัจรมลละชุมชมจนถือ 
เสมือนเป็นภารกิจหลักที่จะสร้าจสรรร์โรรจการลละกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสัจรมลละ 
ชุมชนส่คนรคม 

  ลนคทาจปฏิบัติ 
1. กรรมการ ผู้บริหาร ลละพนักจานพึจมีส่คนร่คม รคมทังจจดัให้มกีิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์

ในการพัฒนาลละบริการสัจรมลละชุมชน  
2. กรรมการ ผู้บริหาร ลละพนักจาน ด าเนินกจิกรรมเพื่อร่คมสรา้จสรรร์สัจรม ชมุชน ลละ 

ส่ิจลคดล้อมอย่าจสม่ าเสมอ  
3. ป้อจกันอุบัตเิหตุ ลละรคบรุมการปล่อยขอจเสียให้อยูใ่นระดับที่อยูใ่นเกณฑ์ร่ามาตรฐานท่ี

ยอมรับได ้
4. ตอบสนอจอย่าจรคดเร็คลละอย่าจมีประสิทธิภาพต่อเหตกุารณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่จลคดล้อม 

ลละชุมชน อันเนื่อจมาจากการด าเนินจานขอจบรษิัท โดยใหร้คามร่คมมืออย่าจเตม็ที่กับ
เจ้าหน้าที่ภารรฐัลละหน่คยจานท่ีเกี่ยคข้อจ  

 
(2) การด าเนนิงานให้เปน็ไปตามนโยบายที่บริษัทได้เปดิเผยไว้ ตามแนวทางเกี่ยวกบัความ

รับผิดชอบต่อสังคม 8 ข้อ ดังนี ้
(1) การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม 
      บริษัทฯ ได้มีการก าหนดคิธีปฎิบัติเกี่ยคกับการในการจัดซืงอ จัดจ้าจ สินร้าประเภท 

 ต่าจ ๆ รคมถึจ  อุปกรณ์เรรื่อจมือทาจการลพทย์ไค้อย่าจชัดเจน ลละมีการก าหนดมาตรฐานขอจหนัจสือ 
 สัญญาให้เกิดรคามเป็นธรรมในการเจรจาต่อรอจ ลละการร่าจหนัจสือสัญญาอย่าจถูกต้อจ  โดยมี 
 หน่คยจานท่ีท าหน้าที่ดูลล  รคบรุมลละจัดเก็บสัญญาเป็นการเฉพาะ   นอกจากนีงยัจมีนโยบายการ 
 ประเมินผลลละก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นลนคทาจในการประเมินรุณภาพลละรคามพึจ 
 พอใจส าหรับผลิตภันฑ์ทั่คไปลละผลิตภัณฑ์ทาจการลพทย์ โดยร านึจถึจผลประโยชน์สูจสุดขอจ 
 ผู้รับบริการ  ในปีที่ผ่านบริษัทได้เชิญรู่ร้า พันธมิตรลละเจ้าหนีง มาร่คมรับทราบ จริยธรรมทาจธุรกิจ  
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 (Code of Conduct) ลละนโยบายต่อต้านการรอร์รัปชั่นรคมทังจได้เผยลพร่จริยธรรมทาจธุรกิจลละ 
 นโยบายต่อต้านการรอร์รัปชั่นผ่านทาจเค็บไซด์ขอจบริษัท เพื่อให้รู่ร้าพันธมิตร  ลละเจ้าหนีงต่าจๆที่เข้า 
 มาท าธุรกิจกับบริษัทฯ เกิดรคามเข้าใจลละมั่นใจค่าจะได้รับรคามเป็นธรรม  

 

(2) การต่อต้านการคอร์รัปชัน่ 
บริษัทฯ ก าหนดนโยบายในการด าเนินการต่อต้านการรอร์รัปชั่น รคมถึจลนคทาจ 

ปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่จได้ผ่านการอนุมัติจากรณะกรรมการบริษัท เมื่อคันท่ี 25 พฤศจิกายน  
2557 ลละน าสู่การปฏิบัติโดยการอบรมกรรมการ ผู้บริหาร ลละพนักจานทุกรนทุกระดับ ลละทดสอบ 
รคามรู้รคามเข้าใจ ส าหรับพนักจานลละผู้บริหารที่เข้าใหม่ ถือเป็นหนึ่จในหัคข้อหลักในการปฐมนิเทศ  
นอกจากนีงเพื่อให้นโยบายต่อต้านการรอร์รัปชั่นรจอยู่อย่าจต่อเนื่อจ บริษัทฯ ก าหนดให้อยู่ในลผนการ 
ฝึกอบรมประจ าปีขอจพนักจานลละผู้บริหาร รคมถึจการจัดท าเป็นส่ือการสอนไค้ในอจร์รคามรู้รคมขอจ 
บริษัท เพื่อให้พนักจานสามารถเข้าไปศึกษาลละเรียนรู้ได้ด้คยตนเอจทาจเค็บไซด์ขอจบริษัท 

              ในปี 2557  ที่บริษัทได้สดจเจตนารมณ์เข้าร่คมกับโรรจการลนคร่คมปฏิบัติขอจ
ภารเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตโดยได้ร่คมให้สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลจตามร าประกาศ
เจตนารมณ์ขอจลนคร่คมดัจกล่าคในการต่อต้านการทุจริตรอร์รัปชั่นทุกรูปลบบ ท าให้ได้รับผลการ
ประเมินอยู่ระดับท่ี 1   

ในปี 2558 รณะกรรมการบริษัทได้พัฒนาลละน านโยบายสู่การปฏิบัติตามลนคทาจ 
ที่บริษัทก าหนด ลละด าเนินการประเมินรคามเส่ียจขอจธุรกิจค่าการด าเนินจานขอจบริษัทที่มีรคามเส่ียจ
ต่อการรอร์รัปชั่น มีการส่ือสารลละฝึกอบรมลก่พนักจานทุกระดับเพื่อให้รคามรู้เกี่ยคนโยบายลละ
ลนคทาจปฏิบัติในการต่อต้านรอร์รัปชั่น  รคมทังจการดูลลให้มีการด าเนินการตามนโยบายลละมีการ
ทบทคนรคามเหมาะสมขอจนโยบายโดยรณะกรรมการบริษัทอย่าจน้อยเป็นประจ าทุกปี ทังจนีง
รณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาปรับปรุจเพิ่มระดับ Anti-Corruption  อย่าจต่อเนื่อจ  จาก
การเข้าร่คมกับโรรจการลนคร่คมปฏิบัติขอจภารเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ทาจสถาบัน
ไทยพัฒน์ร่คมกับส านักจานรณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ลละตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)เป็น
ผู้ด าเนินการโรรจการประเมินการด าเนินการเพื่อรคามยั่จยืนเรื่อจ Anti-Corruption Progress 
Indicators ขอจบริษัทจดทะเบียนไทยประจ าปี 2558 ส่จผลให้ในปี 2558 บริษัทได้รับผลประเมิน อยู่
ระดับท่ี 3  ( Established )   
  ในปี 2559 บริษัทได้ยื่นลบบประเมินตนเอจเกี่ยคกับมาตรการต่อต้านการรอร์รัปชั่น 
คันที่  2 ธันคารม 2559 เพื่อขอรับประกาศนียบัตรรับรอจฐานะสมาชิกลนคร่คมปฏิบัติฯจาก
รณะกรรมการลนคร่คมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภารเอกชนไทย  ขณะนีงสถาบัน IOD อยู่
ระหค่าจการตรคจสอบ 
  ในปี 2560  รณะกรรมการลนคร่คมปฏิบัติขอจภารเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต   พิจารณาค่าบริษัทยัจไม่ผ่านการรับรอจ   อย่าจไรก็ดีในปี  2561  ทาจบริษัทจะประกาศ
เจตนารมณ์เข้าร่คมโรรจการลนคร่คมปฏิบัติขอจภารเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)  ต่อไป 

 

(3) การเคารพสทิธิมนษุยชน 
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       บริษัทฯ ได้น าปฏิญญาสากลก าหนดลนคทาจปฏิบัติไค้ในจริยธรรมธุรกิจ  ให้
กรรมการ ผู้บริหาร ลละพนักจานปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าจ ๆ  ลละข้อบัจรับขอจทาจ
ราชการที่เกี่ยคข้อจ ลละจริยธรรมกับการด าเนินธุรกิจ รคมทังจระเบียบข้อบัจรับขอจบริษัท เรารพต่อ
คัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีลละยึดหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในการด าเนินธุรกิจ   

 
 

(4) การปฏิบัตติ่อแรงงานอย่างเปน็ธรรม  

 บริษัทฯ ปฏิบัติต่อกรรมการ ผู้บริหารลละพนักจานบนพืงนฐานขอจศักดิ์ศรรีคามเป็น 
มนุษย์ลละให้รคามเรารพต่อสิทธิหน้าที่ส่คนบุรรล  

 บริษัทฯ ให้รคามส ารัญกับรุณรา่ขอจพนักจาน ส่จเสริมใหก้รรมการ ผู้บริหาร ลละ 
 พนักจาน พัฒนารคามรู้รคามสามารถ มรีุณธรรม มีพฤติกรรมที่เหมาะสม  

 บริษัทฯ จัดให้มีสภาพลคดล้อมการท าจานท่ีปลอดภัย ลละปฏิบัตติ่อพนักจานทุก 
 รนโดยเสมอภาร   

 บริษัทฯ จัดให้มีสภาพการจ้าจจานท่ียุติธรรม ให้ผลตอบลทนที่เหมาะสม ตาม 
รคามรู้รคามสามารถ รคามรับผิดชอบลละผลการปฏิบัติจานขอจพนักจานลต่ละรน มีโอกาสก้าคหน้าใน
บริษัทฯ อย่าจเป็นธรรม  

 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักจานลสดจรคามริดเห็นลละรับฟจัข้อเสนอลนะจาก 
 พนักจานทุกระดับอยา่จเท่าเทยีมลละเสมอภาร  

 บริษัทฯ รักษาข้อมูลส่คนบุรรลขอจ กรรมการ ผู้บริหารลละพนักจาน การเปดิเผย 
หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่คนตคัขอจกรรมการ ผู้บริหารลละพนักจานสู่สาธารณะจะท าได้ต่อเมื่อได้รับรคาม
เห็นชอบจากกรรมการ ผู้บริหารลละพนักจานผู้นังน เค้นลต่ได้กระท าไปตามระเบียบขอจบริษัทฯหรือตาม
กฎหมาย 

 มีการพัฒนาบุรลากรให้สอดรล้อจกับทิศทาจอจร์กร รคมทังจมีการก าหนด 
เส้นทาจการเติบโต (Career Path) ลละลผนสืบทอดต าลหน่จจาน (Succession Plan) ในต าลหน่จจาน
ที่ส ารัญ   สร้าจเสริมบรรยากาศที่ดีในการท าจานเพื่อให้เกิดขคัญลละก าลัจใจในการท าจานขอจ
พนักจาน 
 

(5)  ความรับผิดชอบต่อลกูค้า   
       บริษัทฯ มุ่จตอบสนอจรคามต้อจการลละรคามพึจพอใจขอจลูกร้า ส่จมอบบริการที่ดีมี

รุณภาพ ลละรคามปลอดภัย รคบรู่กับการพัฒนาระบบรุณภาพมาตรฐานสากล โดยยึดร่านิยมอจร์กร 
ลูกร้าเป็นศูนย์กลาจ (Customer Centric) อาทิเช่น ระบบรุณภาพมาตรฐานโรจพยาบาล JCI , ระบบ
รุณภาพมาตรฐานโรจพยาบาล HA , มาตรฐานรุณภาพห้อจปฏิบัติการทาจการลพทย์ (ISO 15189 : 
2007) ลละมาตรฐานระบบรุณภาพอาหารส าหรับผู้ป่คย GMP/HACCP โดยน าระบบรุณภาพดัจกล่าค
ข้าจต้นมาพัฒนากระบคนการให้บริการ นอกจากนีงบริษัทฯ  มีกระบคนการรับฟัจรคามริดเห็นลละข้อ
ร้อจเรียนจากผู้รับบริการเกี่ยคกับรุณภาพลละบริการ พร้อมตอบสนอจลละด าเนินการอย่าจรคดเร็ค  ทังจนีง
ได้น าข้อเสนอลนะท่ีได้รับมาเพื่อคาจลผน พัฒนาลละปรับปรุจการให้บริการอย่าจต่อเนื่อจ  
 

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  
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         บริษัทฯ มุ่จมั่นที่จะด าเนินธุรกิจ ด้คยรคามปลอดภัยลละร านึจถึจผลกระทบด้าน 
อาชีคอนามัย ลละส่ิจลคดล้อม ลละก าหนดให้มีระบบการจัดการในระดับสากล ให้รคามส ารัญลละปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย นโยบาย มาตรฐาน  ลละข้อก าหนดทาจด้านรคามปลอดภัย  อาชีคอนามัย ลละส่ิจลคดล้อม 
ในลต่ละพืงนที่ขอจบริษัท    

       การอนุรักษ์การใช้พลัจจานโดยก าหนดเป็นนโยบายด้านการจัดการพลัจจาน ส่ือสาร 
 ให้พนักจานทุกระดับทราบ ลละปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลัจจานท่ีโรจพยาบาลก าหนด นอกจากนีง 
 ยัจได้เข้าร่คมโรรจการพัฒนาต่อยอดการด าเนินการจัดการพลัจจานตามกฎหมายประเทศไทย  กับกรม 

พัฒนาพลัจจานทดลทนลละอนุรักษ์พลัจจาน ไปสู่ระบบการจัดการพลัจจานในระดับสากล(ISO 50001)  
ซึ่จเป็นโรจพยาบาลลละสถานประกอบการลห่จลรกในประเทศไทย ที่สามารถด าเนินการพัฒนาการจัด 

การพลัจจานจนประสบผลส าเร็จ ได้รับการรับรอจมาตรฐานการจัดการพลัจจาน (ISO 50001)   
                  การรคบรุมดูลลด้านรคามปลอดภัยลละด้านส่ิจลคดล้อม บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม 
กฎหมายที่เกี่ยคข้อจกับการดูลลรักษาส่ิจลคดล้อม อาทิ กฎกระทรคจค่าด้คยการก าจัดมูลฝอยติดเชืงอ  
พ.ศ. 2545 ส่คนคิศคกรรมส่ิจลคดล้อม ส านักจานอนามัยส่ิจลคดล้อม กรมอนามัยกระทรคจสาธารณสุข,  
ข้อบัญญัติกรุจเทพมหานรร เรื่อจการเก็บ ขน ลละก าจัดส่ิจปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2544 จากราช 
กิจจานุเบกษา 11 มีนารม 2545, พระราชบัญญัติส่จเสริมลละรักษารุณภาพส่ิจลคดล้อม พ.ศ. 2535 , 
ประกาศกระทรคจทรัพยากรธรรมชาติลละส่ิจลคดล้อม เรื่อจก าหนดประเภทอารารเป็นลหล่จก าเนิด 
มลพิษที่จะต้อจถูกรคบรุมการปล่อยนง าเสียลจสู่ลหล่จนง าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิจลคดล้อม  

ในปี 2560  บริษัทฯ มีการตรคจคเิรราะหร์่านง าระบบบ าบัดนง าเสีย  โดยห้อจปฏิบัติการ 
 กรมอนามยั กระทรคจสาธารณสุข ลละบริษัท  ALS Laboratory Group. Co., Ltd. ผลการตรคจคเิรราะห ์
 ร่านง าระบบบ าบัดนง าเสีย  อยู่ในเกณฑ์ร่ามาตรฐานท่ีก าหนด   
 

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
       บริษัทฯ ถือเป็นสมาชิกหน่ึจในสัจรม ให้รคามส ารัญในการมีส่คนร่คมลละสร้าจ 

รคามสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึงนระหค่าจบริษัทฯลละสัจรม บนพืงนฐานขอจรคามถูกต้อจ โปร่จใส เป็นธรรม 
น าไปสู่การพัฒนาสัจรมอย่าจยั่จยืน  โดยจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาลละบริการ
สัจรมลละชุมชนกิจกรรมเพื่อร่คมสร้าจสรรร์สัจรม ชุมชน ลละส่ิจลคดล้อมอย่าจสม่ าเสมอลละตอบสนอจ
อย่าจรคดเร็ค อย่าจมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่จลคดล้อมลละชุมชน  

ในปี 2560 บริษัทฯ  ได้จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสัจรมลละส่ิจลคดล้อม อัน 
 เนื่อจมาจากการด าเนินจานขอจบริษัท  โดยให้รคามร่คมมืออย่าจเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภารรัฐลละหน่คยจาน 
 ที่เกี่ยคข้อจ ( ดูรายละเอียดข้อ 10.4) 

 

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึ่งไดจ้ากการด าเนินงานที่มีความ 
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดลอ้ม และผู้มีส่วนไดเ้สีย 

                       - ไม่มี – 
 

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

1. โรรจการ Health Promotion 

 โรรจการรุณลม่รุณภาพ  เป็นการบรรยายเพื่อให้รคามรู้ลก่รุณลมต่ังจรรรภ์ 
ลละเตรียมรคามพร้อมในการดูลลลูกน้อยในรรรภ์อย่าจมีรณุภาพ ซึ่จ
โรจพยาบาลจดักจิกรรมอยา่จต่อเนื่อจ เป็นประจ าทกุเดือน 

 บรรยายใหร้คามรู้เกี่ยคกับไข้เลือดออก เพื่อสร้าจรคามรูร้คามเขา้ใจ ลละ
ป้อจกัน ตัคเอจ ลละรนในรรอบรรัคให้ห่าจไกลจากไข้เลือดออก  ทังจใน
โรจพยาบาล ห้าจสรรพสินร้า ลละชุมชนใกล้เรียจ      

 ให้รคามรูเ้รื่อจครัซีนไข้หคดัใหญ่ เพื่อป้อจกันการลพร่ระบาดขอจโรรไข้หคัด
ใหญ ่

 ให้รคามรูเ้รื่อจครัซีนมะเร็จปากมดลูก เพื่อสร้าจรคามรู้รคามเขา้ใจลละการลด
รคามเส่ียจในการเป็นมะเรจ็ปากมดลูกในสตรี 

 ให้รคามรูเ้รื่อจการปฐมพยาบาลเบืงอจต้น ลละการช่คยฟื้นรืนชคีิต กับบริษัท
รู่สัญญา ลละประชาชนท่ัคไป  

 ส่จเสริมสุขภาพพลานามัยลก่ชุมชน โดยการออกหน่คยตรคจสุขภาพเบืงอจต้น
ลละให้รคามรูค้ิธีการดูลลสุขภาพรคมถจึโภชนาการ กับหมู่บ้าน  ชมุชน
ใกล้เรยีจ ลละบริษัทรู่สัญญา อาทิเช่น ตรคจหาเชืงอไครัสตับอกัเสบบี  ,  
ตรคจมะเร็จเตา้นม,ตรคจรดักรอจเบาหคานเบืงอจต้น,ตรคจรดักรอจมคลกระดกู 
เบืงอจต้น ลละตรคจคัดสายตา เปน็ต้น 

 บรรยายใหร้คามรู้เรื่อจการล้าจมอืให้ถูกคิธี กับประชาชนทัค่ไป ลละ
สถานศึกษา เพื่อลดรคามเส่ียจในการติดเชืงอ 

 บรรยายใหร้คามรู้เรื่อจมะเร็จเต้านม ลละการตรคจเต้านมด้คยตนเอจ โดย
ลพทย์ผู้เชี่ยคชาญทังจภายในโรจพยาบาล บริษัทรู่สัญญา ลละชุมชน 

 บรรยายใหร้คามรู้เรื่อจโรรมะเร็จกระเพาะอาหาร  โรรอ้คนลละกระดูกพรุน  
โรรหลอดเลือดสมอจลละไมเกรน  ลละการดูลลสุขภาพดคจตา  เพือ่ป้อจกัน
ลละเฝ้าตรคจดูอาการด้คยตนเอจ โดยลพทย์ผู้เชี่ยคชาญทังจภายในโรจพยาบาล 
บริษัทรู่สัญญา ลละชมุชน 

 บรรยายใหร้คามรู้เกี่ยคกับการป้อจกัน  การปฎิบัติ  การหลีกเล่ียจพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมอันเป็นสาเหตุใหเ้กิดการปคดต้นรอ  ปคดไหล่  ลละหลัจ (Office  
Syndrome) ทังจพนักจานลละลูกร้าทั่คไป 
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       โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและสังคม 
1. โรรจการอนุรักษ์พลัจจาน 

 ร่คมรณรจรก์ารอนุรักษ์การใช้พลัจจาน ในโรจพยาบาล 

 บรรยายใหร้คามรู้เรื่อจการอนุรักษ์การใช้พลจัจาน ลก่บริษัทรู่สัญญาลละ
ชุมชน 

 พัฒนาต่อยอดการด าเนินการจัดการพลัจจานตามกฎหมายประเทศไทย กับ
กรมพัฒนาพลัจจานทดลทนลละอนุรักษ์พลัจจาน ไปสู่ระบบการจดั
การพลัจจานในระดับสากล (ISO 50001) ซึ่จเป็นโรจพยาบาลลละสถาน
ประกอบการลห่จลรกในประเทศไทย ท่ีสามารถด าเนินการพัฒนาการจดั
การพลัจจานจนประสบผลส าเร็จ ได้รับการรับรอจมาตรฐานการจัด
การพลัจจาน (ISO 50001)   

 เป็นลบบอย่าจลละร่คมลลกเปล่ียนประสบการณ์ให้สถานประกอบการท่ีสนใจ
ด้านการจัดการพลัจจานมาศกึษาดูจาน  
 

2. โรรจการอาชคีอนามยัลละส่ิจลคดล้อม 

 ซ้อมลผนรอจรับการเกดิอุบัติภัยหมู่ ร่คมกับสถานประกอบการใกล้เรียจ ชุมชน
ลละภารรัฐ 

 ซ้อมลผนป้อจกันเมื่อเกิดอรัรีภัย ในโรจพยาบาล ร่คมกับหน่คยบรรเทาสา
ธารณภัย  เทศบาลนนทบุรี  

 ซ้อมลผนป้อจกันเมื่อเกิดอรัรีภัย ร่คมกับสถานประกอบการ ลละชมุชน
ใกล้เรยีจ 

 บรรยายใหร้คามรู้เรื่อจการป้อจกนัลละการอพยพเมื่อเกิดอัรรีภัย    

 บรรยายลละสาธติคิธกีารใช้อุปกรณ์ดับเพลิจ ร่คมกับสถานประกอบการ ลละ
ชุมชนใกล้เรียจ 

 จัดกจิกรรม  Safety & Quality Month  บรรยายใหร้คามรู้ลละสาธิตคธิีปฏิบัติ
เกี่ยคกับ“รคามปลอดภัย อาชีคอนามัย สภาพลคดล้อมในการท าจาน  การ
อนุรักษ์พลัจจานลละส่ิจลคดล้อม”  เพื่อสร้าจรคามรูร้คามเข้าใจลละตระหนัก
ถึจรคามปลอดภัยลละการอนุรกัษ์พลัจจานลละส่ิจลคดล้อม 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  รณะกรรมการบริษัทตระหนักถึจรคามส ารัญ ต่อระบบการรคบรุมภายในขอจบริษัท  ทังจระดับ
บริหารลละระดับปฏิบัติการ   ได้มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการขอจผู้บริหารลละผู้ปฏิบัติจาน
ไค้เป็นลายลักษณ์อักษรมีการรคบรุมดูลลการใช้ทรัพย์สินขอจบริษัทให้เกิดประโยชน์มีการลบ่จลยกหน้าที่
ผู้ปฏิบัติจานผู้ติดตามรคบรุมลละประเมินผลออกจากกัน  เพื่อเกิดการถ่คจดุลลละตรคจสอบระหค่าจกันอย่าจ
เหมาะสม มีการรคบรุมภายในทาจด้านการเจิน มีระบบรายจานทาจการเจินเสนอผู้บริหารตามสายจานที่
รับผิดชอบ  
   รณะกรรมการตรคจสอบซึ่จได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ในการสอดส่อจการด าเนินจานขอจบริษัท 
ลละลผนกตรคจสอบภายใน ท าหน้าที่ตรคจสอบเพื่อให้มั่นใจค่า การปฏิบัติจานหลักลละกิจกรรมทาจการเจิน
ส ารัญขอจบริษัทได้ด าเนินการตามลนคทาจที่ก าหนดอย่าจมีประสิทธิภาพรคมถึจการตรคจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมายลละข้อก าหนดที่เกี่ยคข้อจกับบริษัท(Compliance Control) เพื่อให้หน่คยจานตรคจสอบภายในมีรคาม
เป็นอิสระจึจก าหนดให้รายจานผลโดยตรจต่อรณะกรรมการตรคจสอบ 
 บริษัทฯให้รคามส ารัญกับการบริหารรคามเส่ียจเป็นอย่าจมากได้มีการจัดตังจรณะกรรมการ
รุณภาพลละรคามเส่ียจอจร์กร ท าหน้าที่ร้นหา ประเมิน ลละหามาตรการป้อจกันรคามเส่ียจขอจการด าเนิน
กิจการ ตลอดจนมีการติดตามก ากับดูลลลละรายจานผลให้รณะกรรมการตรคจสอบเพื่อเสนอให้รณะกรรมการ
บริษัทต่อไป 

      บริษัทฯได้มีการจัดตังจรณะกรรมการบริหารรุณภาพลละรคามเส่ียจอจร์กร เพื่อท าหน้าที่ในการจัด 
ให้มีระบบบริหารรคามเส่ียจทั่คทังจอจร์กร   ลละปรับปรุจ  พัฒนาระบบการบริหารรคามเส่ียจให้มีรุณภาพอย่าจ
ต่อเนือ่จ   

11.1 ในการประชุมรณะกรรมการบริษัทรรังจที่  2/2561 เมื่อคันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่จมี
รณะกรรมการตรคจสอบเข้าร่คมด้คยนังน รณะกรรมการบริษัทได้ประเมินรคามเพียจพอขอจระบบการรคบรุม
ภายใน ที่ใช้ในการบริหารจานลละรคบรุมภายใน ในด้านต่าจ ๆ 5 ส่คน รือ การรคบรุมภายในอจร์กร การ
ประเมินรคามเส่ียจ การรคบรุมการปฏิบัติจาน ระบบสารสนเทศลละการส่ือสารข้อมูล ลละระบบติดตาม 
รณะกรรมการบริษัทมีรคามเห็นค่า บริษัทมีระบบรคบรุมภายในท่ีเพียจพอลละเหมาะสมตามสภาพปัจจุบันขอจ
กิจการ การด าเนินจานโดยรคมมีรคามโปร่จใสลละมีการก ากับดูลลกิจการท่ีดีสามารถตรคจสอบได้ 
               11.2   รณะกรรมการตรคจสอบ มีรคามเห็นสอดรล้อจกับผู้สอบบัญชีขอจบริษัท รือ บริษัท ส านักจาน 
ดร.คิรัช ลอนด์ ลอสโซซิเอทส์ จ ากัด ที่ได้ให้รคามเห็นค่าไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่อจที่เป็นสาระส ารัญ  
               11.3  รณะกรรมการตรคจสอบได้ลต่จตังจ นาจสาคสุรีย์  ศัจกรพานิช  ด ารจต าลหน่จ ผู้จัดการลผนก
ตรคจสอบภายใน ลละก ากับดูลลการปฏิบัติจานขอจบริษัทฯ มีประคัติการศึกษาขอจผู้จัดการลผนกตรคจสอบ
ภายใน จบปริญญาตรีบัญชี มหาคิทยาลัยรามร าลหจ ,จบปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาคิทยาลัยรามร าลหจ ลละ
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตลห่จประเทศไทย ลละมีประสบการณ์ด้านการตรคจสอบภายในในธุรกิจโรจพยาบาล 
มาเป็นระยะเคลา 20 ปีมีรคามเข้าใจในกิจกรรมลละการด าเนินจานขอจบริษัทฯ 
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                        รณะกรรมการตรคจสอบ จึจเห็นค่า ผู้จัดการลผนกตรคจสอบภายใน ลละก ากับดูลลการ
ปฏิบัติจานขอจบริษัทฯ มีรคามเหมาะสมที่จะปฎิบัติหน้าที่ดัจกล่าค   ทังจนีงการพิจารณาลละอนุมัติ ลต่จตังจ ถอด
ถอน โยกย้ายผู้จัดการลผนกตรคจสอบภายในขอจบริษทจะต้อจได้รับรคามเห็นชอบจากรณะกรรมการตรคจสอบ 

 
12. รายการระหว่างกัน 
  - ไม่มี -  
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และ 
เลขานุการบริษัท 

1. ชื่อ-สกุล  นางปัทมา  พรมมาส 
อายุ   62 ปี 
ต าแหน่ง  ประธานกรรมการ (กรรมการท่ีเปน็ผู้บริหาร)  

ต าแหน่งในบริษัท : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล และ 
เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพันบริษัทตามที่ก าหนดในหนงัสือรับรองบริษัท 

 วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  29 กันยายน 2536 
คุณวุฒิทางการศึกษา   บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
   -  Role of the Chairman Program (RCP37/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย(IOD) 
    -  Director Certification Program(DCP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) 
    - หลักสูตรประกาศนียบัตรพฒันาเลขานุการบรษิัท 
    - นักลงทุนสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2560 – ปัจจุบัน : ประธานเจา้หน้าที่บริหาร / รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลสายงานบริหาร 
2549 - 2559     : รองประธานเจา้หน้าที่บริหาร / รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลสายงานบริหาร 
2527 – 2549    : ผู้อ านวยการบริหาร 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่  
-  ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่   ไม่มี 
-  ต าแหน่งในบริษัทอื่นท่ีไมใ่ช่บรษิัทจดทะเบียน  ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
-  ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่   ไม่มี 
-  ต าแหน่งในบริษัทอื่นท่ีไมใ่ช่บรษิัทจดทะเบียน  ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท 
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จ านวน  15,710,000 หุ้น  

(ในนามคู่สมรสถือจ านวน 9,670,000  หุ้น) 
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ  9.82 (ในนามคู่สมรสถือร้อยละ 6.04 ) 

ข้อพพิาททางกฎหมาย    ไม่มี 
การมีส่วนได้สว่นเสีย    ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- บุตรของนายลพชัย  แก่นรัตนะ   
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2. ชื่อ-สกุล  นายลพชัย แก่นรัตนะ 
อายุ   92 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการ (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)  และเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
                       ตามที่ก าหนดในหนังสือรับรองบริษัท 

 วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  29 กันยายน 2536 
 คุณวุฒิทางการศึกษา   เตรียมอดุมศกึษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ไม่มี 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ปี2523 ถึง  6 มีนาคม 2558     : ประธานกรรมการ  
6 มีนาคม 2558 ถงึปัจจุบัน      : กรรมการ  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่  
-  ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่   ไม่มี 
-  ต าแหน่งในบริษัทอื่นท่ีไมใ่ช่บรษิัทจดทะเบียน  ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
-  ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่   ไม่มี 
-  ต าแหน่งในบริษัทอื่นที่ไมใ่ช่บรษิัทจดทะเบียน  ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท 
-   การถือหุ้นในบริษัทฯ จ านวน  1,500,000 หุ้น   
-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ    0.94  

ข้อพพิาททางกฎหมาย    ไม่มี 
การมีส่วนได้สว่นเสีย    ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

-  บิดาของนางปัทมา  พรมมาส 
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3. ชื่อ-สกุล  นายสราวฒุิ สนธิแก้ว 
อายุ   65 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร(กรรมการ) / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  /  
  กรรมการบรรษัทภิบาล 

ต าแหน่งในบริษัท : ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน 
บริษัทตามที่ก าหนดในหนงัสือรับรองบริษัท 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  29 กันยายน 2536 
คุณวุฒิทางการศึกษา   แพทยศาสตร์บัณฑติ คณะแพทยศ์าสตร์โรงพยาบาล 
     รามาธิบด ี
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
 -  Director Certification Program(DCP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) 
 -  Anti-Corruption : The Practical Guide 31/2016  กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย(IOD) 
 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
2560 - ปัจจุบัน  : ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนนทเวช  
2555 – ปัจจุบัน  : กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิในคณะกรรมการบริหาร ทรัพยากรบุคคล  

             มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
2552 - 2555     :  ผู้อ านวยการ ส านักการแพทย์   กรุงเทพมหานคร 
2531 – ปัจจุบัน  :  กรรมการมูลนิธิเบญจมบพิตร 
 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่  
-  ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่              ไม่มี 
-  ต าแหน่งในบริษัทอื่นท่ีไมใ่ช่บรษิัทจดทะเบียน              กรรมการ บริษัท พงษ์พันธ์พัฒนา จ ากัด 
 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
-  ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่   ไม่มี 
-  ต าแหน่งในบริษัทอื่นท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 
 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท 
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จ านวน  1,332,000    หุ้น  
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ  0.83  

 

ข้อพพิาททางกฎหมาย    ไม่มี 
การมีส่วนได้สว่นเสีย    ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     - ไม่มี  - 
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4. ชื่อ-สกุล  ดร.กมเลศน์  สันติเวชชกุล 
อายุ   67 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร (กรรมการ) / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล  
  กรรมการบริหาร และเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทตามทีก่ าหนดใน 
  หนังสือรับรองบริษัท 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2536 
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาเอก-สาขาบริหารธุรกจิ Oklahoma State University  
    ประเทศสหรัฐอเมริกา  
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
    -  Director Certification Program(DCP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2558-ปัจจุบัน   : ท่ีปรึกษาศูนย์คอมพิวเตอร์    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
                          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2555-2558      : ผู้อ านวยการศนูย์คอมพวิเตอร์  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  

                                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2551- 2555    : รองศาสตราจารย์ ภาควชิาการธนาคารและการเงิน   คณะพาณิชยศาสตร์และ 
            การบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2547- 2551    : รองอธิการบดี และ CIO  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2531– 2550   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ภาควิชาการธนาคารและการเงิน   คณะพาณิชยศาสตร ์
           และการบัญชี   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2538 – 2547  : ผู้อ านวยการสถาบันวิทยบริการ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2529 - 2547   : ผู้อ านวยการศูนย์คอมพวิเตอร์  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   
                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่  
-  ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่   

2537-ปัจจุบัน  : บริษัท ซีเฟรซอนิดัสตรี จ ากดั(มหาชน)  
ต าแหน่ง         : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฯ  :  ไม่มี     
2559-ปัจจุบัน : บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากดั(มหาชน)  
ต าแหน่ง         : กรรมการอิสระ  / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง / 
           กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฯ  :  ไม่มี     
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-  ต าแหน่งในบริษทัอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน      
2547-ปัจจุบัน : บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล  เวนเจอร์ จ ากัด 
ต าแหน่ง         : กรรมการ  
2549-ปัจจุบัน : บริษัท ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจามจุรี  จ ากัด 
ต าแหน่ง         : กรรมการ    
 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
-  ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่   ไม่มี 
-  ต าแหน่งในบริษัทอื่นท่ีไมใ่ช่บรษิัทจดทะเบียน  ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท 
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จ านวน  275,000  หุ้น  
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ  0.17  

ข้อพพิาททางกฎหมาย    ไม่มี 
การมีส่วนได้สว่นเสีย    ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี   
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5. ชื่อ-สกุล  นางพร้อมพรรณ  ศิริพัฒน ์
อายุ   90 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร(กรรมการอิสระ)  /  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 
                       ค่าตอบแทน  
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  29 กันยายน 2536 
คุณวุฒิทางการศึกษา   - กศบ.วิทยาลัยการศกึษาประสานมิตร 

- ประกาศนียบัตรทางการบัญชี จาก   
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง  
 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
    -  Director Certification Program(DCP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2549 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากดั (มหาชน) 
2520 – ปัจจุบัน : เจ้าของโรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่  
-  ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่   ไม่มี 
-  ต าแหน่งในบริษัทอื่นท่ีไมใ่ช่บรษิัทจดทะเบียน  ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
-  ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่   ไม่มี 
-  ต าแหน่งในบริษัทอื่นท่ีไมใ่ช่บรษิัทจดทะเบียน  ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท 
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จ านวน  90,000 หุ้น  
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ  0.06  

ข้อพพิาททางกฎหมาย    ไม่มี 
การมีส่วนได้สว่นเสีย    ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- พี่สาวของนายจรูญ ไชยโรจน์   
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6. ชื่อ-สกุล  ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล 
อายุ   75 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ)/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  13 พฤษภาคม 2552 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา    

2508 :   ปริญญาตรี  บัญชี  (บช.บ.) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 
2512 :   ปริญญาโท  Master  of  Accounting Science (M.A.S.) University  of  Illinois   

               at  Urbana – Champaign, U.S.A. 
2517 :   ปริญญาเอก  บัญชี (Ph.D.) University  of Illinois  at  Urbana – Champaign, 
             U.S.A. 
2508 :   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (C.P.A.) 
2551 :   Chartered  Director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
2543 :   Chairman  2000  Program  1/2000  สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
2546 :   Directors  Accreditation  Program  :  DAP 6/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
              กรรมการบริษัทไทย 
2547 :   Directors  Certification  Program :  DCP 42/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
             กรรมการบริษัทไทย 
2548 :   Audit  Committee  Program :  ACP 6/2006  สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
             กรรมการบริษัทไทย 
 

การศึกษาตอ่เนื่อง ประจ าปี 2560 
 

ประเภทการศึกษา ชื่อเร่ือง สถาบัน 
เขียนบทความวิชาการ
เผยแพร่แก่สาธารณชน 

 คณะกรรมการตรวจสอบที่น่าเชื่อถือ
และไว้วางใจ( Credible and Trusted 
Audit Committee) 
 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 
(Institute of Dissector-IOD) 

  เรื่องเล่าจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชใีนพระบรม 
ราชูปภัมถ ์
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เข้าร่วมประชมุและ
อภิปรายกลุ่ม 

 Audit Committee Forum – TFRS 9  
Financial Instruments Overview and Key 
Challenges : Round – Table Discussion 

KPMG Auditing Firm 

  การบริหารคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในและการบริหารจดัการงาน
ตรวจสอบภายในตามแนวทางการ
ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 

กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง 

  แนวทางการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ ประจ าปี 2560 

คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ ส านกั
นายกรัฐมนตร ี

ศึกษาดงูานการ
ปฏิบัติงานจรงิของ
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

 ศึกษาการปฏิบัติงานจริงของหน่วย
ตรวจสอบภายในของบริษัท ตัง้แต่การ
บริหารงานตรวจสอบ การวางแผนการ
ตรวจสอบ กระบวนการปฏิบัตงิาน
ตรวจสอบและการรายงานผลการ
ตรวจสอบรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีใน
งานตรวจสอบและการบริหารงานบุคคล
ผู้ตรวจสอบ 

1. บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น 
จ ากดั (มหาชน) 
2. บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) 

 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2556 – ปัจจุบัน : อนุกรรมการตรวจสอบสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
2548 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  

            ( ค.ต.ป.) ส านักนายกรฐัมนตรี   
           : ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวดั  
             คณะที่ 4 ส านักนายกรัฐมนตร ี

2546 – ปัจจุบัน : กรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชี  ภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง   
            กระทรวงการคลัง 

                                 : ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรผู้ตรวจสอบ 
                            ภายในภาครฐั  กระทรวงการคลัง 

2545 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไทยพลาสติก 
                           และ เคมีภัณฑ์ จ ากดั (มหาชน) 
2543 – ปัจจุบัน : กรรมการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน ภาครัฐ กระทรวงการคลัง 
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2540 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหารกองทุนสถาบัน พระปกเกลา้ 
2537 -  ปัจจุบัน :  กรรมการการเงินและทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

                 มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

 ประสบการณ์อื่นๆ : 
        - คณบดี  คณะบริหารธุรกจิ   สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 
        - ผู้อ านวยการ  ศูนย์บริการวิชาการ  สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 
          - รองคณบดี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

  - หัวหน้าภาควิชาการบัญชี  คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบัญช ี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
          - ประธานหลักสูตรปริญญาดษุฎีบัณฑิต ทางการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
        - กรรมการ การปิโตรเลียมแหง่ประเทศไทย  
          - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ธนาคารกรุงไทย  จ ากัด (มหาชน) 

  - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  บริษัท  อสมท. จ ากัด(มหาชน) 
          - กรรมการ และกรรมการการตรวจสอบ   การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
          - ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการคา้ระหวา่งประเทศกลาง      
     - กรรมการกองทุนและกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินให้กูย้ืมเพือ่การศึกษากระทรวงการคลัง 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่  

-  ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่   
   บริษัท ไทยพลาสติกและ เคมีภัณฑ์ จ ากดั (มหาชน)   
   ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ   
   สัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท ฯ  :  ไม่มี     

-  ต าแหน่งในบริษทัอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน      
1. บริษัท นิลสุวรรณ จ ากัด    ต าแหน่ง : ประธานกรรมการ 
2. บริษัท นิลสุวรรณปรึกษาบริหาร จ ากดั    ต าแหน่ง : ประธานกรรมการ 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
-  ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่   ไม่มี 
-  ต าแหน่งในบริษัทอื่นท่ีไมใ่ช่บรษิัทจดทะเบียน  ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท 
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จ านวน  ไม่มี  
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ  ไม่มี  

ข้อพพิาททางกฎหมาย    ไม่มี 
การมีส่วนได้สว่นเสีย    ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      ไม่มี   



บริษัท  โรงพยาบาลนนทเวช  จ ากัด(มหาชน)                    รายงานการเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติม  56-1  ปี 2560 

    

7. ชื่อ-สกุล  นายแพทยจ์รูญ  ไชยโรจน์ 
อายุ   87 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร(กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ 
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  29 กันยายน 2536 
คุณวุฒิทางการศึกษา   แพทยศาสตรบัณฑติ  คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล 

              มหาวิทยาลัยแพทยศ์าสตร์และศิริราชพยาบาล  
วุฒิบัตร วิสัญญวีิทยา 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
    -  Director Certification Program(DCP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2532 - 2541 : กรรมการราชวิทยาลัยวิสัญญีแหง่ประเทศไทย 
 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่  
-  ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่              ไม่มี 
-  ต าแหน่งในบริษัทอื่นท่ีไมใ่ช่บรษิัทจดทะเบียน              ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
-  ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่   ไม่มี 
-  ต าแหน่งในบริษัทอื่นท่ีไมใ่ช่บรษิัทจดทะเบียน  ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท 
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จ านวน  700,000    หุ้น  
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ  0.44  

ข้อพพิาททางกฎหมาย    ไม่มี 
การมีส่วนได้สว่นเสีย    ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- น้องชายของนางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์   
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8. ชื่อ-สกุล  นายแพทยว์ิรุณพร  พรหมพงศา 
อายุ   65 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร(กรรมการอิสระ)  /  กรรมการตรวจสอบ / 
                       กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  29 กันยายน 2536 
คุณวุฒิทางการศึกษา   มหาวิทยาลัยมหิดล  

- วุฒิบัตรประสาทศัลยศาสตร์  
- ประกาศนียบัตรชั้นสงูทางคลินิกสาขาศัลยศาสตร์ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
    -  Director Certification Program(DCP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2527- 2553   : อาจารย์ หน่วยประสาทศัลยศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ กรงุเทพมหานคร 
         และวชิรพยาบาล 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่  
-  ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่              ไม่มี 
-  ต าแหน่งในบริษัทอื่นท่ีไมใ่ช่บรษิัทจดทะเบียน              ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
-  ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่   ไม่มี 
-  ต าแหน่งในบริษัทอื่นท่ีไมใ่ช่บรษิัทจดทะเบียน  ไม่มี 
 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท 
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จ านวน  230,000 หุ้น  
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ  0.14  

ข้อพพิาททางกฎหมาย    ไม่มี 
การมีส่วนได้สว่นเสีย    ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี 
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9. ชื่อ-สกุล  นายแพทยม์ัยธัช  สามเสน 
อายุ   66 ปี 
ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล (สายงานแพทย์และการแพทย ์)  
วันเข้าด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการการแพทย์    :   
คุณวุฒิทางการศึกษา :  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหิดล  สาขาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต 
   :  ปริญญาโท   มหาวิทยาลัยมหดิล สาขาปราสาทศัลยศาสตร ์
 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  -  ไม่ม-ี 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

- ปี2557-2560  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาชยั 
- ปี2556-2557  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเมืองพัทยา 
- ปี2546-2555  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล สถาบันประสาทวิทยา 

 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่  

-  ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                ไม่ม ี
-  ต าแหน่งในบริษัทอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน                     ไม่ม ี
 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
-  ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น   ไม่มี 
-  ต าแหน่งในบริษัทอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 
 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท 
- การถือหุน้ในบริษัทฯ จ านวน                ไม่มี  
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ                               ไม่ม ี

 

ข้อพพิาททางกฎหมาย                 ไม่มี 
การมีส่วนได้สว่นเสีย                 ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     ไม่มี 
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10. ชื่อ-สกุล  นางสาวสุรีย์  ศังกรพานิช 
อายุ   51 ปี 
ต าแหน่ง  ผู้จัดการอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน  เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์   
วันเข้าด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท    :  ปี2547 ถึง ปัจจุบัน 
คุณวุฒิทางการศึกษา  

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวทิยาลัยรามค าแหง 
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนาเลขานกุารบริษัท 

  - หลักสูตรนักลงทุนสัมพันธ์ 
- หลักสูตรการบันทึกรายงานการประชุมอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
2540 - ปัจจุบัน : ผู้จัดการอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน   
2547 – ปัจจุบัน  : เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ 
2533 - 2540 : ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายตรวจสอบ บริษัท นิลสุวรรณ จ ากัด  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่  
-  ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                ไม่ม ี
-  ต าแหน่งในบริษัทอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน                     ไม่ม ี

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
-  ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น   ไม่มี 
-  ต าแหน่งในบริษัทอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท 
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จ านวน                ไม่มี  
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ                ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย                  ไม่มี 
การมีส่วนได้สว่นเสีย                  ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร       ไม่มี  
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
“ไม่ม”ี 
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เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินรายการทรัพย์สิน 
- ไม่มี     - 
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เอกสารแนบ 5 อื่นๆ 
- ไม่มี     - 
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