การกำ�กับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก�ำหนดไว้ในข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการบริษัท
จดทะเบียน (Code of Best Practice for Directors of Listed Companies)
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังน�ำหลักการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทางในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์แก่
บริษัทฯ และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสของบริษัทฯ เพื่อประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการอันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น
แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น
1. การประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ในแต่ละครั้ง
บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน นอกจากนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
สามารถแสดงความคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะต่างๆ ได้อย่างอิสระ โดยบริษทั ฯ ด�ำเนินการเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิ
ของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�ำปี ปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่
วันสิน้ สุดรอบปีบญั ชีของบริษทั ฯ และในกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพเิ ศษ บริษทั ฯ จะเรียกประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป
การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า หลังจากคณะกรรมการบริษทั มีมติให้จดั ประชุมผูถ้ อื หุน้ และบริษทั ฯ ได้เปิดเผยมติการประชุม
วันประชุม ระเบียบวาระการประชุมประกาศข่าวในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
ในวั น ที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มี ม ติ หรื อ ภายในเวลา 9.00 น. ของวั น ถั ด ไป บริ ษั ท ฯ จะจั ด ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม
ซึง่ ประกอบด้วยรายละเอียดข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ข้อมูลประกอบทีส่ ำ� คัญและจ�ำเป็นส�ำหรับการตัดสินใจ หรือ
ความเห็นของคณะกรรมการรายงานการประชุมทีผ่ า่ นมา รายงานประจ�ำปี พร้อมทัง้ เอกสารประกอบการประชุม เอกสารทีต่ อ้ งใช้
ในการมอบฉันทะส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยระบุวิธีการมอบฉันทะไว้ชัดเจนตามที่บริษัทฯ
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวัน
ติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง 3 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาข้อมูล โดยบริษัทฯ จะไม่กระท�ำ
การใดๆ อันมีลักษณะเป็นการกระท�ำที่อาจเป็นการจ�ำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาข้อมูลของบริษัทฯ ตลอดจนไม่กระท�ำ
การใดๆ อันมีลักษณะที่เป็นการกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
บริ ษั ท ฯ อ� ำ นวยความสะดวกให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทุ ก กลุ ่ ม สามารถใช้ สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ร่ ว มประชุ ม และออกเสี ย งอย่ า งเต็ ม ที่
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ให้มีวิธีการที่ยุ่งยาก บริษัทฯ จะไม่กระท�ำการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการจ�ำกัดโอกาสการเข้าประชุมของ
ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดให้มีจุดบริการตรวจรายชื่อและจ�ำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแยกตามประเภทของผู้ถือหุ้น ซึ่งช่วยให้การลงทะเบียน
ในวันประชุมท�ำได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
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บริษัทฯ มีนโยบายที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชุมผู้ถือหุ้นแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปให้พร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้
ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อีกด้วย
2. การด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนการประชุมโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมจัดท�ำบัตรลงคะแนนส�ำหรับแต่ละวาระ
เพื่อให้ขั้นตอนในการลงทะเบียนและการนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง
บริษทั ฯ จัดให้มกี ารแนะน�ำคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหาร และผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษทั ฯ
ซึ่งท�ำหน้าที่เป็นคนกลางเพื่อความโปร่งใสก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุม และบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานเพื่อจะได้
ตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
บริษัทฯ จะด�ำเนินการประชุมตามล�ำดับวาระการประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล�ำดับระเบียบวาระด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งเข้าร่วมประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมในการซักถามการเสนอความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ในที่ประชุมมีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ รวมถึง
การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โดยภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีการจัดท�ำบันทึกประเด็น
ซักถามและข้อคิดเห็นที่ส�ำคัญไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนถูกต้อง
3. การเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และระบุอย่างชัดเจนว่า
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง เป็นจ�ำนวนเสียงและสัดส่วนเท่าใดในแต่ละวาระ รวมถึงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน
ซึ่งบริษัทฯ จะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระแล้ว โดยจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าว
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมหรือภายในเวลา 09.00 น. ของวันถัดไป และ
จะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ภายในก�ำหนด 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการสรุปสาระส�ำคัญของข้อซักถามและข้อเสนอแนะ
จากผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนรวมถึงค�ำชี้แจงของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
จากการพัฒนาปรับปรุงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพ
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 81 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมากในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual
General Meeting - AGM) ประจ�ำปี 2560 ซึ่งจัดท�ำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
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หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
1. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น
ในการประชุม ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเสนอชื่อกรรมการในวาระการเลือกตั้งกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาทีละคน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
บริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในทุกกรณี หากมีวาระเพิ่มเติมที่จ�ำเป็น
บริษัทฯ จะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใหม่เพื่อวาระดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
2. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการป้องกันการน�ำข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน
เป็นอย่างยิ่ง จึงมุ่งเน้นให้มีการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็นความลับ โดยก�ำหนดให้รับรู้เฉพาะ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนรับทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ
ของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว
อีกทั้งบริษัทฯ ได้ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร บุคลากร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ใช้ข้อมูลภายในของ
บริษทั ฯ ซึง่ ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยเฉพาะข้อมูลทางการเงินในการหาประโยชน์สว่ นตน รวมถึงในการซือ้ ขาย โอน หรือ
รับโอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ส�ำหรับกรณีทไี่ ม่เข้าข่ายกรณีขา้ งต้น กรรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึงคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
ที่ท�ำการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องรายงานต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งส�ำเนารายงานนี้ให้กับเลขานุการบริษัทเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน
ทุกครั้งที่ท�ำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าว

หมวดที่ 3 : บทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
1. ผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ มุง่ เน้นพัฒนาองค์กรให้มกี ารเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้บริษทั ฯ มีรายได้ผลก�ำไรและมูลค่าของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้
ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนสูงสุด
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจเพือ่ สร้างประโยชน์สงู สุดให้แก่ผถู้ อื หุน้ และการเจริญเติบโตอย่างต่อเนือ่ งด้วยความโปร่งใส
และเชื่อถือได้ โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 60 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้
นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจก�ำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่ก�ำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ
มีความจ�ำเป็นที่จะต้องน�ำเงินก�ำไรสุทธิจ�ำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป
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2. ลูกค้า
บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าผู้มาใช้บริการโดยการให้บริการ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน รักษาความลับ
ของคนไข้ภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีหน่วยงานรับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการเพื่อเร่งด�ำเนินการแก้ไข
โดยเร็ว รวมทัง้ การประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการโดยจัดท�ำแบบสอบถามความพึงพอใจและความต้องการของผูใ้ ช้บริการ
เป็นประจ�ำทุกไตรมาส
3. บุคลากร
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญแก่บุคลากรเป็นอย่างมาก โดยถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด จึงมีการบริหารจัดการและพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
โดยยึดถือความเท่าเทียมและเสมอภาคระหว่างบุคลากรชาย หญิง และคนพิการ รวมถึงการบริหารค่าจ้างค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
ทัง้ ผลประโยชน์ระยะสัน้ ระยะยาว และหลังออกจากงานของบุคลากร ตลอดจนถึงการพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมจะเติบโตไปกับองค์กร พร้อมทั้งสร้างความผูกพันกับบุคลากรโดยมุ่งเน้น
ให้บุคลากรมีสุขภาพดี มีความสุข และภาคภูมิใจในองค์กร เพื่อให้บุคลากรสามารถดูแลผู้ป่วย และผู้ใช้บริการ ด้วยความรักและ
ความปรารถนาดีจากหัวใจ ให้สอดคล้องกับค�ำขวัญของโรงพยาบาลที่ว่า “อบอุ่น มั่นใจ ที่ไทยนครินทร์”
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้กำ� หนดค่าตอบแทนให้แก่บคุ ลากรตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและผลการปฏิบตั งิ าน การปรับขึน้ ค่าตอบแทน
และจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามความเหมาะสมและเป็นธรรม บริษทั ฯ ใช้นโยบายการพิจารณาจากผลการประเมินการท�ำงานควบคู่
ไปกับผลประกอบการของบริษัทฯ สภาพเศรษฐกิจโดยรวมและแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคต นอกจากการก�ำหนด
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว บริษัทฯ ยังมีสวัสดิการการรักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นๆ ได้แก่ กองทุนประกันสังคม
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการเครื่องแบบบุคลากร สวัสดิการงานมงคลสมรส สวัสดิการงานฌาปนกิจ สวัสดิการเงินช่วยเหลือ
กรณีทพุ ลภาพหรือเสียชีวติ การตรวจสุขภาพประจ�ำปี การรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ รวมถึงสิทธิพเิ ศษแก่บคุ คลในครอบครัว
ของบุคลากรในการเข้ารับการรักษาพยาบาล เป็นต้น
4. คู่แข่งขัน
บริษัทฯ ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันที่ดี และหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อท�ำลายคู่แข่งขัน
5. คู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้
บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า หรือข้อตกลงในสัญญาที่ท�ำร่วมกัน
เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย
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6. สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมตลอดมา ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีส่วนส�ำคัญในการร่วม
รับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนในพื้นที่โดยรอบ โดยบริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน
ได้แก่ การจัดกิจกรรมให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ในพื้นที่เขตบางนา เขตประเวศ เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มีการควบคุมการปล่อยน�้ำเสียออกสู่ชุมชนให้อยู่ในระดับ
ที่ตํ่ากว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ รวมถึงการก�ำจัดขยะติดเชื้อ การก�ำจัดน�้ำเสีย การก�ำจัดขยะมีพิษอย่างมีประสิทธิภาพและ
ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายก�ำหนด
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใส่ใจการพัฒนาบุคลากรในเรื่องของสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดการอบรมหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อม
ให้กบั บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องและผูท้ สี่ นใจ เพือ่ ปลูกฝังให้บคุ ลากรมีความตระหนักถึงความส�ำคัญในเรือ่ งดังกล่าว โดยในเดือนสิงหาคม
2560 - กรกฎาคม 2561 ได้มีการจัดหลักสูตรอบรมต่างๆ รายละเอียดดังตาราง
No.

Name of the business event

Date

Location

1 ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 25/12/2017 โรงพยาบาล
		 ในการท�ำงานส�ำหรับลูกจ้างทั่วไป		
ไทยนครินทร์
					
2 การเผชิญเหตุกรณีพบเหตุท�ำร้ายร่างกายและ
15/1/2018 โรงพยาบาล
		 พบวัตถุระเบิด		
ไทยนครินทร์
					
3 ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 12/3/2018 โรงพยาบาล
		 ในการท�ำงานส�ำหรับลูกจ้างทั่วไป		
ไทยนครินทร์
					
4 ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 14/5/2018 โรงพยาบาล
		 ในการท�ำงานส�ำหรับลูกจ้างทั่วไป		
ไทยนครินทร์
					

Instructors

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย
และอนามัยในการท�ำงาน
(ประเทศไทย)
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย
และอนามัยในการท�ำงาน
(ประเทศไทย)
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย
และอนามัยในการท�ำงาน
(ประเทศไทย)
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย
และอนามัยในการท�ำงาน
(ประเทศไทย)

รวม

Attendees

49
8
57
51
165

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1. การเปิดเผยข้อมูล
1.1 บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญของบริษัทฯ บนเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคล
			 ทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างรวดเร็วบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thainakarin.co.th
1.2 เมื่อมีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจ�ำปี
			 (รูปแบบซีดี) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์และประกาศเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทางหนังสือพิมพ์ และ
			 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อมีการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่
			 ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ และประกาศเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นทางหนังสือพิมพ์ และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
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1.3
			
1.4
			
1.5
			
			

1.6
			
			
			
			
1.7
			
			
			
1.8
			
			
			

บริษทั ฯ มีหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องท�ำหน้าทีต่ อบข้อซักถามและติดต่อประสานงานกับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และบุคคลอืน่
เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2361 2727 หรืออีเมล ir@thainakarin.co.th
บริษัทฯ จะท�ำการเผยแพร่ข้อมูลส�ำคัญของบริษัทฯ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ
บริษัทฯ เปิดช่องทางการติดต่อแก่ผู้มีข้อร้องเรียนการกระท�ำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือมีพฤติกรรมที่อาจส่อถึง
การจัดท�ำหรือน�ำเสนอรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับหากพบการกระท�ำที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวข้างต้น สามารถแจ้งได้ที่
โทรศัพท์ : TNH Contact Center 0 2361 2727
อีเมล : cg@thainakarin.co.th
กระบวนการด�ำเนินการเมือ่ ได้รบั การแจ้งเบาะแส หน่วยงานทีก่ ำ� กับดูแลจะพิจารณาเรือ่ งทีไ่ ด้รบั แจ้งเบาะแสอย่างรัดกุม
และเหมาะสมตามควรแก่กรณี โดยการรวบรวมข้อเท็จจริง ประมวลผลและกลัน่ กรองข้อมูล ซึง่ หากเป็นกรณีรา้ ยแรงหรือ
มีความซับซ้อน อาจเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อด�ำเนินการตรวจสอบและสอบสวนหาข้อเท็จจริง หรือ
อาจพิจารณาเรือ่ งโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ หน่วยงานทีก่ ำ� กับดูแลสามารถน�ำเรือ่ งเข้าสูก่ ระบวนการพิจารณา
และกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
การจัดท�ำรายงานทางการเงิน โดยบริษัทฯ ด�ำเนินการจัดท�ำรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
และน�ำส่งรายงานทางการเงิน งบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมาย
ก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในการจัดท�ำงบการเงินให้
ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
บริ ษั ท ฯ จั ด ท� ำ ค� ำ อธิ บ ายและการวิ เ คราะห์ ข องฝ่ า ยจั ด การ โดยอธิ บ ายเชิ ง วิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกั บ ฐานะการเงิ น
ผลการด�ำเนินงานการ เปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญ ตลอดจนปัจจัยทีเ่ ป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ และน�ำส่งต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

2. การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
บริษทั ฯ มีการเผยแพร่ทงั้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีม่ ใิ ช่ทางการเงิน ตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ รวมถึงการเผยแพร่เอกสารทีส่ ำ� คัญอืน่ ๆ ทีค่ าดว่าจะเป็น
ทีส่ นใจของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ด้วย เช่น วัตถุประสงค์ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ
งบการเงินและข้อมูลทางการเงิน รายงานประจ�ำปี แบบ 56 - 1 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารเกี่ยวกับการประชุม
ผู้ถือหุ้น เป็นต้น ตลอดจนมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร
และอีเมลเพื่อเป็นช่องทางส�ำหรับการติดต่อบริษัทฯ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย
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หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ในหลายๆ ด้านตลอดจนก�ำกับดูแล
ให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัทฯ
และความมัน่ คงสูงสุดให้กบั ผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการบริษทั มีการประชุมอย่างน้อยทุกไตรมาสเพือ่ พิจารณาการรายงานผลการด�ำเนิน
กิจการของฝ่ายแพทย์ และฝ่ายบริหาร
2. ภาวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์
ถึงแม้ว่าบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา แต่คณะกรรมการบริษัท ก็ประกอบไปด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ โดยแบ่งออกเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านแพทย์ ด้านบัญชี ด้านกฎหมาย และกรรมการที่มี
ประสบการณ์ด้านบริหาร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ก�ำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ
แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ฯ ตลอดจนก�ำกับดูแลให้ฝา่ ยจัดการด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมายและแผนการ
ที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน รวมถึงระบบบริหารความเสี่ยง
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล มี ก ารติ ด ตามในเรื่ อ งดั ง กล่ า วอย่ า งสม�่ ำ เสมอ โดยคณะกรรมการจะด� ำ เนิ น การก� ำ กั บ ดู แ ลในส่ ว นของ
คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารในส่วนต่างๆ ให้มีการด�ำเนินการตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้
3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการก�ำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการท�ำรายการระหว่างกัน
ของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการ
ดังกล่าวได้ โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท�ำรายการ และจะท�ำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีทกี่ ำ� หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้กำ� หนด
แนวทางในการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไว้อย่างชัดเจน ดังรายละเอียดที่ได้แสดงไว้ในเรื่อง
การควบคุมภายใน พร้อมกันนัน้ บริษทั ฯ ได้มงุ่ เน้นไม่ให้ผบู้ ริหารและผูท้ เี่ กีย่ วข้องน�ำข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ไปใช้เพือ่ ผลประโยชน์
ส่วนตนโดยผูบ้ ริหารต้องรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ตอ่ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
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4. จริยธรรมทางธุรกิจ
บริษทั ฯ ยึดถือแนวทางในการท�ำธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเพือ่ ให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และบุคลากรทุกคนในองค์กร ยึดถือ
เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม รวมถึงการก�ำหนดบทลงโทษไว้
5. การถ่วงดุลของกรรมการที่ ไม่ ได้เป็นผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้นจ�ำนวน 15 ท่าน ซึ่งสามารถแบ่งเป็น
กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 2 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 13 ท่าน และในจ�ำนวนนี้มีกรรมการตรวจสอบและ
เป็นกรรมการอิสระด้วยจ�ำนวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พรบ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงกฎหมายและประกาศอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ มาปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการ
ต่างๆ ของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น เพื่อให้การด�ำเนินงานมีความโปร่งใส
และมีประสิทธิภาพ
6. การรวมหรือการแยกต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการแพทย์และผู้อ�ำนวยการบริหารจะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบาย
การก�ำกับดูแลการบริหารงาน บริษัทฯ มีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจของแต่ละต�ำแหน่งไว้อย่างชัดเจนภายใต้มติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารดังกล่าวไม่มีอ�ำนาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ รวมทั้งอ�ำนาจที่มอบให้บุคคล
ที่ได้รับมอบอ�ำนาจจากตนไป จะอนุมัติหรือท�ำรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ ไม่ได้
7. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ได้กำ� หนดค่าตอบแทนของกรรมการไว้อย่างชัดเจน ทัง้ นี้ การก�ำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทฯ จะสอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะต้องก�ำหนดให้อยู่ในระดับ
ที่สามารถจูงใจที่เหมาะสมและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ การก�ำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารจะเป็นไป
ตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด ซึ่งสอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ และ
ผลการด�ำเนินงานของผู้บริหารแต่ละราย
8. การประชุมคณะกรรมการ
กรรมการบริษทั ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ รับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี และ
แจ้งกรรมการแต่ละท่านให้ทราบตั้งแต่ต้นเพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมและอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมตามความ
จ�ำเป็น
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ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ก�ำหนดให้จ�ำนวนองค์ประชุมขั้นต�่ำต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง อย่างไรก็ดีเพื่อสนับสนุนให้
บริษัทฯ ด�ำเนินการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้มีการก�ำหนดแนวปฏิบัติร่วมกันว่า องค์ประชุม
ขั้นต�่ำต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
ในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560
จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม 5 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งมีคณะกรรมการเข้าร่วมเกินกว่า
ร้อยละ 70 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีอัตราการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทรวมทั้ง 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 96
ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้ง ได้มีการก�ำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน และมีการส่งหนังสือ
เชิญประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้ง
ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท
พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
นอกจากนี้ ในการด�ำเนินการประชุมในวาระใดที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ก่อนการพิจารณา
วาระนั้นๆ กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะออกจากที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาวาระนั้นได้อย่างอิสระ
9. แผนพัฒนาและสืบทอดงานต�ำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร โดยมีโครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
และทักษะให้เหมาะสมกับหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนากรรมการและผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ในการวางแผนสืบทอดต�ำแหน่งกรรมการและผู้บริหารนั้น คณะกรรมการได้มีการวางแผนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ทันทีที่กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงต�ำแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้เพื่อให้การบริหารงานของบริษัท
สามารถด�ำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้ก�ำหนดให้มีการด�ำเนินการดังนี้
1. บริษัทมีการจัดการอบรมเพื่อเสริมศักยภาพให้แก่ผู้บริหารในระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป เช่น หลักสูตร “Step forward
			 to be a great leader”
2. ผู้บริหารที่ได้รับการก�ำหนดให้เป็นบุคลากรที่จะสืบทอดต�ำแหน่ง นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมด้วยคุณสมบัติและ
			 ประสบการณ์การท�ำงานในสายงานที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ด้วยการหมุนเวียน
			 ปฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เข้ า รั บ อบรมตามหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมที่ จ� ำ เป็ น เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ เตรี ย ม
			 ความพร้อมส�ำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งที่สูงขึ้นไปในอนาคต และเพื่อให้มีการส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่น
			 และการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง
10. คณะอนุกรรมการ
บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งผู้อ�ำนวยการบริหารและผู้อ�ำนวยการแพทย์ท�ำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย
ทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ นอกจากนี้ เพือ่ ช่วยให้การก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบริษทั ฯ จึงมีการจัดตัง้ โครงสร้าง
คุณภาพให้มีคณะกรรมการในด้านต่างๆ
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ส�ำหรับคณะกรรมการเกี่ยวกับการก�ำกับดูแล บริหารจัดการด้านโครงสร้างคุณภาพ ประกอบด้วย 30 คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการโรงพยาบาล
2. คณะกรรมการบริหารฝ่ายแพทย์
3. คณะกรรมการทีมน�ำพัฒนาคุณภาพ
4. คณะกรรมการองค์กรแพทย์
5. คณะกรรมการองค์กรพยาบาล
6. คณะกรรมการทันตแพทย์
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. คณะกรรมการสารสนเทศ
9. คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ�ำบัด
10. คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
11. คณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อ
12. คณะกรรมการประสานทรัพยากรทางการแพทย์
13. คณะกรรมการพัฒนาระบบเวชระเบียน
14. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
15. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพศัลยกรรม
16. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพกุมารเวชกรรม
17. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพอายุรกรรม
18. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพสูติ-นรีเวช
19. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพหัวใจและหลอดเลือด
20. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพกระดูกและข้อ
21. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพตา หู คอ จมูก
22. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพสูติกรรมและปริก�ำเนิด
23. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพสมองและหลอดเลือด
24. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพฉุกเฉิน
25. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพทางเดินอาหาร
26. คณะกรรมการปลูกถ่ายไต
27. คณะกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพ
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28. คณะกรรมการ Resource Planning
29. คณะกรรมการทบทวนระบบจัดเก็บรายได้ของเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
30. คณะกรรมการบริหารจัดการข้อร้องเรียน
โดยจะมีหน้าที่ก�ำกับดูแลงานคุณภาพในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย มีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดหาแนวทาง
หรือมาตรการในการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและการให้บริการ เพื่อด�ำรงไว้ซึ่งการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ
เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ส�ำหรับคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจะประกอบด้วยบุคลากรฝ่ายแพทย์ ฝ่ายการพยาบาล และฝ่ายบริหาร จ�ำนวน 15 ท่าน
โดยจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการก�ำหนดนโยบาย ระบบบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย
เป็นหลัก คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท�ำหน้าที่วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการก�ำหนดมาตรการในการติดตาม
เหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตาม
ความเสีย่ งนัน้ ๆ อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ เป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ.
(The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization))
11. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ โดยจัดให้มีการควบคุมดูแล
การใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชี และ
การจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังมี
การตรวจสอบภายในทางด้านการเงิน รวมถึงระบบการรายงานทางการเงินเพื่อน�ำเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบเป็นระยะ
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัทตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ำกัด (Dharmniti Internal Audit Co., Ltd.) เป็นผู้ตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance Audit) เพื่อท�ำหน้าที่
ควบคุมตรวจสอบ (Audit) ก�ำกับดูแลระบบภายในให้มีประสิทธิภาพ และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อความ
เป็นอิสระและโปร่งใส
12. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี
โดยงบการเงินของบริษัทฯ จะจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย มีการพิจารณาใช้นโยบายบัญชี
ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ จัดท�ำภายใต้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�ำ รวมทั้ง
มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มกี ารควบคุมภายในเพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ การบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน
เพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกันการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
และมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวม อยู่ในระดับที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความเชื่อถือได้
ของงบการเงินของบริษัทฯ
นอกจากนี้ ยังก�ำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถด้านบัญชี ในคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดูแลพิจารณากลั่นกรองงบการเงิน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบ
การเงินของบริษัทฯ
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13. คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ท�ำหน้าทีส่ อบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงให้ครบถ้วน เป็นต้น โดยต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามเกณฑ์ขั้นต�่ำ
ตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคุณสมบัติ ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถดูได้จากหัวข้อ คณะกรรมการตรวจสอบ
14. การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ ประกอบกิจการและด�ำเนินงานโดยไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไป สามารถสอบถามผ่านทางโทรศัพท์ 0 2361 2727 และบริษทั ฯ ยังได้เผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทฯ คือ www.thainakarin.co.th โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะท�ำการพัฒนาในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
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