
การกํากับดูแลกิจการการกํากับดูแลกิจการการกํากับดูแลกิจการการกํากับดูแลกิจการ

 บรษิทัฯ ใหความสาํคญักบัการดาํเนนิงานภายใตหลกัธรรมาภบิาล โดยคณะกรรมการบรษิทัไดปฏบัิตติามแนวทางปฏบัิตทิีดี่ของกรรมการ

บรษิทัจดทะเบียน ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยกําหนดไวในขอพงึปฏบิตัท่ีิดสีาํหรบักรรมการบรษัิทจดทะเบยีน (Code of Best 

Practice for Directors of Listed Companies)

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อวาการกํากับ

ดแูลกิจการท่ีดทํีาใหบรษิทัฯ มรีะบบการกาํกบัดแูลการดาํเนนิงานทีโ่ปรงใส มปีระสทิธภิาพ และรบัผดิชอบตอสงัคม รวมถงึชวยกาํหนด

โครงสรางและสรางความสมัพนัธทีด่รีะหวางคณะกรรมการบรษิทั ผูบรหิาร ผูถอืหุน ผูลงทนุ และผูทีเ่กีย่วของทกุฝาย เพือ่ใหธรุกจิของ 

บริษัทฯ เติบโตอยางมีประสิทธิภาพ ตอเนื่อง และมั่นคง ดังนั้น บริษัทฯ จึงนําหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาเปนแนวทางในการ

ดาํเนนิงานของบรษิทัฯ เพือ่ประโยชนแกบรษัิทฯ และเปนการเสรมิสรางความโปรงใสของบรษิทัฯ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของฝายจดัการ

อันจะสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย 

 หลักการกํากับดูแลกิจการมีแนวทางครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด 5 หมวด ดังตอไปนี้ หมวด 1 สิทธิของผูถือหุน หมวด 2 การปฏิบัติ

ตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน หมวด 3 บทบาทของบริษัทตอผูมีสวนไดเสีย หมวด 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส และหมวด 5 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยในแตละหมวด มีรายละเอียดดังตอไปนี้

หมวดที ่1 สทิธิของผูถอืหุน

1. การประชุมผูถอืหุน

 บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกคนอยางเทาเทียมกัน โดยในการประชุมผูถือหุนบริษัทฯ ในแตละครั้ง บริษัทฯ 

จะจดัสงหนงัสือนดัประชมุพรอมขอมลูประกอบการประชุมตามระเบยีบวาระตาง ๆ ใหผูถอืหุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน นอกจากน้ี

ในการประชมุผูถอืหุน ผูถอืหุนมสีทิธอิยางเทาเทยีมกนัในการตรวจสอบการดําเนนิงานของบรษัิทฯ สามารถแสดงความคิดเห็น และให

ขอเสนอแนะตาง ๆ  ไดอยางอสิระ โดยบรษัิทฯ ดาํเนนิการเพือ่อํานวยความสะดวกในการใชสทิธขิองผูถอืหุนในการเขาประชุมผูถอืหุน ดงัน้ี

 บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ปละครั้ง ภายในเวลาไมเกิน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุด

รอบปบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณีพิเศษ บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเปน

กรณีไป

การแจงเชญิประชมุลวงหนา หลงัจากคณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหจดัประชมุผูถอืหุนและบริษทัฯ ไดเปดเผยมตกิารประชมุ วนัประชมุ 

ระเบียบวาระการประชุม ประกาศขาวในเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหผู ถือหุนทราบลวงหนาในวันที่

คณะกรรมการบริษัทมีมติ หรือภายในเวลา 09.00 น. ของวันถัดไป บริษัทฯ จะจัดสงหนังสือเชิญประชุมซึ่งประกอบดวยรายละเอียด

ขอมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ขอมูลประกอบที่สําคัญและจําเปนสําหรับการตัดสินใจ หรือความเห็นของคณะกรรมการ 

รายงานการประชุมที่ผานมา รายงานประจําป พรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ตองใชในการมอบฉันทะสําหรับผูถือหุน

ที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได โดยระบุวิธีการมอบฉันทะไวชัดเจนตามที่บริษัทฯ จัดสงใหผูถือหุน และเปดเผยในเว็บไซต

ของบริษัทฯ ลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน รวมถึงการประกาศลงในหนังสือพิมพรายวันติดตอกันอยางตอเนื่อง 3 วัน กอนวันประชุม 

เพือ่ใหผูถือหุนมเีวลาเพยีงพอในการพจิารณาขอมลู โดยบรษิทัฯ จะไมกระทาํการใด ๆ  อนัมลีกัษณะเปนการกระทาํทีอ่าจเปนการจาํกดั

โอกาสของผูถือหุนในการพิจารณาขอมูลของบริษัทฯ ตลอดจนไมกระทําการใด ๆ อันมีลักษณะที่เปนการกีดกันหรือสรางอุปสรรคใน

การเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถติดตอสื่อสารระหวางกัน

การอํานวยความสะดวกแกผูถอืหุนในการประชมุผูถอืหุน บรษิทัฯ อาํนวยความสะดวกใหผูถอืหุนทุกกลุมสามารถใชสทิธใินการเขา

รวมประชุมและออกเสยีงอยางเตม็ที ่โดยไมมคีาใชจายและไมใหมวีธิกีารทียุ่งยาก บรษิทัฯ จะไมกระทาํการใด ๆ  อนัมลีกัษณะเปนการ

จํากัดโอกาสการเขาประชมุของผูถอืหุน บรษิทัฯ จัดใหมจีดุบรกิารตรวจรายชือ่และจํานวนหุนของผูถอืหุนแยกตามประเภทของผูถอืหุน 

ซึ่งชวยใหการลงทะเบียนในวันประชุมทําไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น
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 บริษัทฯ มีนโยบายที่เปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง โดยผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหประธาน

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เปนตัวแทนในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน

แทนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ไดจัดสงไปใหพรอมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ผูถือหุนสามารถ

ดาวนโหลดหนังสือมอบฉันทะผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ ไดอีกดวย

2. การดําเนินการประชุมผูถือหุน

 บริษัทฯ จัดใหมีการลงทะเบียนกอนการประชุมโดยใชระบบคอมพิวเตอร พรอมจัดทําบัตรลงคะแนนสําหรับแตละวาระเพื่อให

ขั้นตอนในการลงทะเบียนและการนับคะแนนในแตละวาระเปนไปอยางรวดเร็วและถูกตอง

 บริษัทฯ จัดใหมีการแนะนําคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร และผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งทํา

หนาที่เปนคนกลางเพื่อความโปรงใสกอนเริ่มเขาสูการประชุม และบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนไวเปนหลักฐานเพื่อจะไดตรวจสอบได

ในกรณีมีขอโตแยงในภายหลัง

 บริษัทฯ จะดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุม เวนแตท่ีประชุมจะมีมติใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียง

ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซึ่งเขารวมประชุม

 ในการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายมีสิทธิอยางเทาเทียมในการซักถาม การเสนอความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะตาง ๆ  ในที่ประชุม มีการแจงใหที่ประชุมทราบถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ตองลงมติในแตละวาระ รวมถึง

การใชสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในแตละวาระอยางชดัเจน โดยภายหลงัการประชมุผูถอืหุน บรษิทัฯ มกีารจดัทาํบนัทกึประเด็นซกัถามและ

ขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุมผูถือหุนอยางครบถวนถูกตอง

3. การเปดเผยมติการประชุมผูถือหุน

 บริษัทฯ จะเผยแพรรายงานมติของท่ีประชุมผูถือหุนพรอมผลการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน และระบุอยางชัดเจนวาเห็นดวย

ไมเห็นดวย งดออกเสียง เปนจํานวนเสียงและสัดสวนเทาใดในแตละวาระ รวมถึงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน ซึ่งบริษัทฯ 

จะชี้แจงใหผูถือหุนทราบกอนเริ่มการประชุมตามวาระแลว โดยจะเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ และระบบขาวของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยภายในชวงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมหรือภายในเวลา 09.00 น. ของวันถัดไป และจะจัดสงรายงานการประชุม

ผูถือหุนใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยภายในกําหนด 14 วัน 

นับจากวันประชุมผูถือหุน โดยมีการสรุปสาระสําคัญของขอซักถามและขอเสนอแนะจากผูถือหุนในแตละวาระอยางครบถวนรวมถึง

คําชี้แจงของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

1. การคุมครองสิทธิของผูถือหุน

 ในการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ จะเสนอชื่อกรรมการในวาระการเลือกตั้งกรรมการใหผูถือหุนพิจารณาทีละคน เพื่อใหผูถือหุนไดใช

สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล

 บริษัทฯ จะไมเพิ่มวาระการประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาในทุกกรณี หากมีวาระเพิ่มเติมที่จําเปน บริษัทฯ จะจัดการ

ประชุมผูถือหุนครั้งใหมเพื่อวาระดังกลาว เพื่อใหผูถือหุนมีเวลาเพียงพอในการศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ

2. การจัดทําเอกสาร 2 ภาษา

 บรษัิทฯ จะทําการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศทีส่าํคญัของบรษิทัฯ ผานระบบอเิลก็ทรอนกิสของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 

และบนเว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูถือหุนสามารถเขาถึงขอมูลของบริษัทฯ ไดอยางเทาเทียมกัน

ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ
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3. การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

 คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการปองกันการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตนเปน

อยางยิ่ง จึงมุงเนนใหมีการเก็บรักษาขอมูล ซึ่งยังมิไดเปดเผยตอประชาชนไวเปนความลับ โดยกําหนดใหรับรูเฉพาะผูมีสวนเกี่ยวของ

เทานั้น

 ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดแจงใหกรรมการและผูบริหารทุกคนรับทราบถึงภาระหนาท่ีในการรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัทฯ ของตน 

รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 แลว

 อีกทั้ง บริษัทฯ ไดหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร บุคลากร รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ใชขอมูลภายในของบริษัทฯ 

ซึ่งยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชน โดยเฉพาะขอมูลทางการเงินในการหาประโยชนสวนตน รวมถึงในการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน

หลักทรัพยของบริษัทฯ สําหรับกรณีที่ไมเขาขายกรณีขางตน กรรมการ ผูบริหาร รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะที่ทําการ

ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยของบริษัทฯ จะตองรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ภายใน 3 วัน นับแตวันที่เกิดรายการขึ้น พรอมทั้งสงสําเนารายงานนี้ใหกับเลขานุการบริษัท เพื่อเก็บเปนหลักฐานทุกครั้งที่ทําการซื้อ 

ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยดังกลาว

หมวดที่ 3 บทบาทของบริษัทตอผูมีสวนไดเสีย

1. ผูถือหุน

 บริษัทฯ มุงเนนพัฒนาองคกรใหมีการเติบโตอยางตอเนื่อง สงผลใหบริษัทฯ มีรายได ผลกําไร และมูลคาของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น

สงผลใหผูถือหุนของบริษัทฯ ไดรับผลตอบแทนสูงสุด

 บริษัทฯ มุงมั่นในการดําเนินธุรกิจเพื่อสรางประโยชนสูงสุดใหแกผูถือหุน และการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องดวยความโปรงใสและ

เชื่อถือได โดยบริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 60 ของกําไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล 

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกําหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาอัตราที่กําหนดขางตนได หากบริษัทฯ มีความจําเปนที่จะตอง

นําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกลาวมาใชเพื่อขยายการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอไป

2. ลูกคา

 บริษัทฯ เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคาผูมาใชบริการโดยการใหบริการที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน รักษาความลับของผูปวย

ภายใตการปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด และมีหนวยงานรับขอรองเรียนจากผูใชบริการเพื่อเรงดําเนินการแกไขโดยเร็ว รวมทั้ง

การประเมินผลความพึงพอใจของผูใชบริการ โดยจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจและความตองการของผูใชบริการเปนประจําทุก

ไตรมาส

3. บุคลากร

 บริษัทฯ ใหความสําคัญกับบุคลากร เพราะบุคลากรเปนทรัพยากรที่มีคุณคา และเปนปจจัยสําคัญสูความสําเร็จของบริษัทฯ ดังนั้น 

บริษัทฯ จึงไดดําเนินการดานบุคลากรดังนี้

• การใหผลตอบแทนที่เปนธรรม บริษัทฯ มีการจายผลตอบแทนที่เหมาะสม และเปนธรรมแกบุคลากร ในรูปแบบเงินเดือน หรือ

 คาตอบแทนการทาํงาน การแตงตัง้ โยกยาย และการใหรางวลั บนพืน้ฐานของความรูความสามารถ ความประพฤต ิและการปฏบิตัิ

ของบุคลากรนั้น ๆ 

• การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแกบุคลากร บริษัทจัดใหมีคณะกรรมการสวัสดิการ รวมถึงการใหสวัสดิการตาง ๆ ที่เหมาะสม และ

ครอบคลุมไปถึงครอบครัวของบุคลากร เพื่อสงผลอันดีตอการปฏิบัติงาน การดํารงชีพ และขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน เชน 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม คารักษาพยาบาล สวนลดคารักษาพยาบาลครอบครัวบุคลากร เครื่องแบบบุคลากร 

เงนิชวยเหลือกรณบีคุลากรเสยีชวีติ การตรวจสขุภาพประจาํป การฉดีวคัซนีไขหวดัใหญประจาํป เงนิสวสัดกิารสมรส เงนิชวยเหลือ

กรณีบิดา มารดา บุตร และคูสมรสของบุคลากรเสียชีวิต เงินชวยเหลือกรณีอุทกภัย อัคคีภัย เปนตน 

ANNUAL REPORT 2O2O

รายงานประจําป 2563

THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

53



• การพฒันาบคุลากร บรษิทัฯ จดัใหมกีารฝกอบรมความรูพืน้ฐาน และการฝกอบรมความรูวชิาชพีเฉพาะทางตาง ๆ  อยางสมํา่เสมอ 

เพื่อเสริมสรางความรู ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะการบริหาร ตลอดจนทักษะทางเทคนิค เพื่อใหบุคลากรสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีชั่วโมงการอบรมของบุคลากรเฉลี่ย 11.50 ชั่วโมงตอคนตอป 

4. คูแขงขัน

 บริษัทฯ ปฏิบัติตามกติกาการแขงขันที่ดี และหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไมสุจริตเพื่อทําลายคูแขงขัน

5. คูคา/พันธมิตร/เจาหนี้

 บริษัทฯ ปฏิบัติตอคูคา พันธมิตร และเจาหนี้ อยางซื่อสัตยสุจริตและเปนธรรม และปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคา หรือขอตกลง

ในสัญญาที่ทํารวมกัน เพื่อกอใหเกิดความสัมพันธอันดีทางธุรกิจ และสรางความเชื่อมั่นใหแกคูคา พันธมิตร และเจาหนี้ ซึ่งจะเปน

ประโยชนแกทุกฝาย นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังไมปกปดขอมูลหรือขอเท็จจริงอันทําใหเกิดความเสียหายแกคูคา พันธมิตร และเจาหนี้

ของบริษัทฯ

6. สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม

 บริษัทฯ ใหความสําคัญตอชุมชนและสิ่งแวดลอมตลอดมา ในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของสังคมที่มีสวนสําคัญในการรวมรับผิดชอบ

ตอสภาพแวดลอมของชุมชนในพื้นที่โดยรอบ โดยบริษัทฯ ใหการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนแกชุมชน ไดแก การจัดกิจกรรม

ใหบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแกชุมชนโดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ในพื้นที่เขตบางนา เขตประเวศ เปนตน นอกจากนี้ บริษัทฯ ให

ความสาํคัญและรบัผดิชอบตอสิ่งแวดลอม มีการควบคมุการปลอยนํา้เสยีออกสูชมุชนโดยมกีารตรวจวดัคณุภาพนํา้ทิง้ทกุเดอืนพรอมมี

การควบคุมดัชนีคุณภาพนํ้าทิ้งใหอยูในระดับที่ยอมรับได รวมถึงการกําจัดขยะทั่วไป การกําจัดขยะติดเชื้อ การกําจัดขยะมีพิษอยางมี

ประสิทธิภาพและไดมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด

 นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัใสใจการพฒันาบคุลากรในเร่ืองของส่ิงแวดลอม โดยไดจดัการอบรมหลกัสตูรดานสิง่แวดลอมใหกบับคุลากร

ที่เกี่ยวของและผูสนใจ เพื่อปลูกฝงใหบุคลากรมีความตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องดังกลาว โดยในเดือนสิงหาคม 2562 - กรกฎาคม 

2563 ไดมกีารจดัหลกัสตูรอบรมฯ รายละเอยีดดงัตาราง

29 ส.ค. 62 461
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3

6

7

8

9

โรงพยาบาล

ไทยนครินทร 

โรงพยาบาล

ไทยนครินทร 

โรงแรมมิราเคิล 

สุวรรณภูมิ 

แอรพอรต

คณะสาธารณสุข

ศาสตร 

มหาวิทยาลัย

มหิดล

อบรม

ภายใน

อบรม

ภายนอก

ความปลอดภัยอาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน สําหรับลูกจางทั่วไป

และลูกจางเขาทํางานใหม

การปองกนัและระงบัอคัคภียั

ขั้นตนในสถานประกอบการ

ผูปฏิบัติงานสถานที่ใช

กาซปโตรเลียมเหลว

การควบคุมและแกไข

ปญหาระบบบําบัดนํ้าเสีย 

โรงพยาบาลตามระบบ

การรับรองคุณภาพสถาน

พยาบาล

สมาคมสงเสริมความ

ปลอดภัยและอนามัยใน

การทํางาน (ประเทศไทย)

สํานักปองกันและบรรเทา

สาธารณภยั สถานดีบัเพลิง

พระโขนง

บริษัท เนเชอรัล 

เอ็นเนอรยี เทค จํากัด

คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล

25 พ.ย. 62 56

20 ก.ย. 62 63

13 ธ.ค. 62 43

16 ต.ค. 62 60

27 ม.ค. 63

27 ก.ค. 63

20 - 21 ส.ค. 

62

22 - 23 ส.ค. 

62

43

80

1

1

ลําดับ ประเภท หลักสูตร หนวยงานผูจัด สถานที่จัด ว/ด/ป จํานวนคน

รายงานประจําป 2563
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ลําดับ ประเภท หลักสูตร หนวยงานผูจัด สถานที่จัด ว/ด/ป จํานวนคน

10

11

12

โรงแรมเอเชีย

ศูนยฝกอบรมดับ

เพลิงและกูภัย 

คลองหลวงแพง

โรงแรมปริ๊นสตั้น 

พารค สวีท 

กรุงเทพ

อบรม

ภายนอก

สรางความเขาใจที่ถูกตองใน

การปฏิบัติการตรวจวัดระดับ

แอลกอฮอลในรางกายผูขับ

รถที่เกิดอุบัติเหตุ

ดับเพลิงขั้นสูง

โครงการบูรณาการความ

รวมมือในการพัฒนา

ประสิทธิภาพการแกไข

ปญหาโรคไขเลือดออกใน

พื้นที่กรุงเทพมหานคร

กรมควบคุมโรค นนทบุรี

หางหุนสวนจํากัด 

ฉายาวรรณ ไฟรเซอรวิส

สํานักอนามัย

11 ก.ย. 62

16 - 17 ต.ค. 

62

23 ม.ค. 63

2

1

2

หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

1. การเปดเผยขอมูล

1.1 บรษิทัฯ เปดเผยขอมูลทีส่าํคญัของบริษทัฯ บนเวบ็ไซตเพือ่ใหผูถอืหุน นกัลงทนุ นักวเิคราะหหลกัทรพัย และบุคคลทัว่ไปสามารถ

สืบคนขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณะไดอยางรวดเร็วบนเว็บไซตของบริษัทฯ ที่ www.thainakarin.co.th

1.2 เมื่อมีการจัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป บริษัทฯ จะจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน และรายงานประจําป (รูปแบบ

 QR Code) ใหแกผูถือหุนทางไปรษณีย และประกาศเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทางหนังสือพิมพ และเว็บไซตของ 

บริษัทฯ เมื่อมีการจัดการประชุมวิสามัญผูถือหุน บริษัทฯ จะจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนใหแกผูถือหุนทางไปรษณีย และ

ประกาศเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุนทางหนังสือพิมพ และทางเว็บไซตของบริษัทฯ

1.3 บริษัทฯ มอบหมายใหเลขานุการบริษัท ทําหนาที่เปนนักลงทุนสัมพันธ และใหสํานักผูอํานวยการบริหาร รับผิดชอบในการ

 เปดเผยขอมูลและขาวสารกิจกรรมตาง ๆ ของบริษัทฯ กับผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะห และประชาชนทั่วไป ผานชองทาง

ตาง ๆ เชน เว็บไซตของบริษัทฯ ซึ่งการใหขอมูลใด ๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ตองอยูบนพื้นฐานขอมูลที่เปนจริง ถูกตองและปฏิบัติ

ดวยความระมัดระวัง ผูที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมายไมสามารถใหขอมูลขาวสารหรือใหสัมภาษณตอสื่อมวลชน

หรือตอสาธารณชนใด ๆ เกี่ยวกับหรือพาดพิงบริษัทฯ ไมวาดานใดอันอาจสงผลกระทบตอชื่อเสียง และการดําเนินธุรกิจของ 

บริษัทฯ 

 ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถติดตอสํานักผูอํานวยการบริหาร เพื่อติดตอนักลงทุนสัมพันธไดที่ โทรศัพท 0 2361 2727, 0 2361 2828, 

0 2340 6499, 0 2340 6488 หรือที่อีเมล : ir@thainakarin.co.th  

1.4 บรษัิทฯ จะทาํการเผยแพรขอมลูสาํคญัของบรษิทัฯ ผานชองทางเวบ็ไซตของตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยและเวบ็ไซตของ 

บริษัทฯ

1.5 บริษัทฯ เปดชองทางการติดตอแกผูมีขอรองเรียนการกระทําผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือมีพฤติกรรมที่อาจสอถึงการจัดทํา

หรือนําเสนอรายงานทางการเงินที่ไมถูกตอง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพรอง โดยบริษัทฯ จะเก็บขอมูลของ ผูแจงเบาะแส

เปนความลับ หากพบการกระทําที่ไมเหมาะสมดังกลาวขางตนสามารถแจงไดท่ี โทรศัพท : 0 2361 2727, 0 2361 2828, 

0 2340 6499, 0 2340 6488 อีเมล : cg@thainakarin.co.th

ANNUAL REPORT 2O2O

รายงานประจําป 2563

THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

55



1.6 ดําเนินการเมื่อไดรับการแจงเบาะแส หนวยงานท่ีกํากับดูแลจะพิจารณาเรื่องที่ไดรับแจงเบาะแสอยางรัดกุมและเหมาะสม

 ตามควรแกกรณี โดยการรวบรวมขอเท็จจริง ประมวลผลและกลั่นกรองขอมูล ซึ่งหากเปนกรณีรายแรงหรือมีความซับซอน

 อาจเสนอตอหนวยงานทีเ่กีย่วของ เพือ่ดาํเนนิการตรวจสอบและสอบสวนหาขอเท็จจรงิ หรอือาจพิจารณาเรือ่งโดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ทั้งนี้ หนวยงานที่กํากับดูแล สามารถนําเรื่องเขาสูกระบวนการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ไดตามความจําเปนและเหมาะสม

1.7 การจดัทํารายงานทางการเงิน โดยบรษิทัฯ ดาํเนินการจดัทํารายงานทางการเงนิใหมคีวามถูกตอง ครบถวน โปรงใส และนาํสง

รายงานทางการเงิน งบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปใหแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนดไวอยาง

เครงครัด รวมถึงเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ใหความสําคัญในการจัดทํางบการเงินใหถูกตองตามมาตรฐาน

การบัญชี

1.8 บริษัทฯ จัดทําคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ โดยอธิบายเชิงวิเคราะหเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน 

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ตลอดจนปจจัยที่เปนสาเหตุหรือมีผลตอฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และนําสง

ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

2. การเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตของบริษัทฯ

 บริษัทฯ มีการเผยแพรทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชทางการเงิน ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

อยางถูกตองครบถวน ทันเวลา โปรงใส ผานชองทางเว็บไซตของบริษัทฯ รวมถึงการเผยแพรเอกสารที่สําคัญอื่น ๆ ที่คาดวาจะเปนที่

สนใจของนักลงทุนและนักวิเคราะหไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ ดวย เชน วัตถุประสงค วิสัยทัศน พันธกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

งบการเงินและขอมูลทางการเงิน รายงานประจําป แบบ 56 - 1 หนังสือเชิญประชุมผูถือหุนพรอมเอกสารเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 

เปนตน ตลอดจนมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดแจงหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และอีเมล

เพื่อเปนชองทางสําหรับการติดตอบริษัทฯ ไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ ดวย

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสรางคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวยผูทรงคณุวฒิุท่ีมคีวามรูและประสบการณในหลาย ๆ  ดาน ตลอดจนกาํกบัดูแลใหฝายบรหิาร

ดาํเนนิการใหเปนไปตามแผนทีก่าํหนดไวอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพ่ือเพิม่มลูคาสงูสดุใหกบับรษิทัฯ และความมัน่คงสงูสุด

ใหกบัผูถอืหุน คณะกรรมการบรษิทัมกีารประชมุอยางนอยทุกไตรมาสเพือ่พจิารณาการรายงานผลการดําเนนิกจิการของฝายแพทย และ

ฝายบริหาร

2. ภาวะผูนํา และวิสัยทัศน

 ถงึแมวาบรษิทัฯ ยงัไมมีคณะกรรมการสรรหา แตคณะกรรมการบรษิทักป็ระกอบไปดวยกรรมการผูทรงคุณวฒุ ิมคีวามรู ความสามารถ

และประสบการณ โดยแบงออกเปนผูมีประสบการณดานแพทย ดานบัญชี ดานกฎหมาย และกรรมการที่มีประสบการณดานบริหาร 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมายการดําเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของ 

บริษัทฯ ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและแผนการท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ภายใตกรอบของกฎหมาย ขอบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 

และผูถือหุนโดยรวม

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน รวมถึงระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล

มกีารตดิตามในเรือ่งดงักลาวอยางสมํา่เสมอ โดยคณะกรรมการจะดาํเนนิการกาํกบัดแูลในสวนของคณะกรรมการชดุยอย และผูบรหิาร

ในสวนตาง ๆ ใหมีการดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไว
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3. ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน พันธกิจ รวมถึงกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 คณะกรรมการบรษิทัมกีารพจิารณาทบทวน ปรบัปรงุและใหความเห็นชอบวสิยัทัศน พนัธกจิ นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ จรยิธรรม

ธุรกิจทุกป และมีสวนในการกําหนดกลยุทธ เปาหมาย ทิศทางการดําเนินงาน แผนธุรกิจ งบประมาณของบริษัทฯ ระบบการควบคุม

ภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบรหิารความเสีย่ง โดยการมอบหมายใหคณะกรรมการท่ีเกีย่วของเปนผูดําเนนิการทบทวน

และปรับปรุง รวมทั้งมีการติดตามการดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายตาง ๆ ดําเนินการใหเปน

ไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกบริษัทฯ 

และความมั่นคงสูงสุดใหแกผูถือหุน โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ไมแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง หรือแก

ผูหนึ่งผูใด ไมดําเนินการใด ๆ  ที่เปนการขัดแยงหรือแขงขันกับผลประโยชนของบริษัทฯ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหนาที่ดวย

ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งนี้ รวมถึงการดูแลใหการดําเนินการกิจการเปนไปตามวัตถุประสงคของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ 

ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเผยแพรวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ไวบนเว็บไซตของ 

บริษัทฯ และไดเปดเผยไวในรายงานประจําปแลว

4. ความขัดแยงทางผลประโยชน

 ปจจุบัน บริษัทฯ มีการกําหนดมาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นจากการทํารายการระหวางกันของ 

บรษิทัฯ และบุคคลทีอ่าจมีความขดัแยง โดยผูบรหิารและผูมสีวนไดเสยีจะไมสามารถเขามามสีวนในการอนุมตัริายการดงักลาวได โดย

รายการระหวางกันดังกลาวจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จํากัด พ.ศ. 2535 ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

 นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบและผูสอบบัญชีพิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม

ของราคา และความสมเหตุสมผลของการทาํรายการ และจะทาํการเปดเผยรายการระหวางกนัดงักลาวไวในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน

ตามมาตรฐานบญัชท่ีีกาํหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ ท้ังนี ้ไดกาํหนดแนวทางในการพจิารณาอนมัุตริายการระหวาง

กันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไวอยางชัดเจน ดังรายละเอียดที่ไดแสดงไวในเรื่อง การควบคุมภายใน พรอมกันนั้น บริษัทฯ ไดมุงเนนไมให

ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพื่อผลประโยชนสวนตนโดยผูบริหารตองรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ

หลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

5. จริยธรรมทางธุรกิจ

 บริษัทฯ ยึดถือแนวทางในการทําธุรกิจอยางมีจริยธรรม เพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และบุคลากรทุกคนในองคกร ยึดถือเปน

แนวทางการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของตนดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม รวมถึงการกําหนดบทลงโทษไว

6. การถวงดุลของกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 

 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม  2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการทั้งสิ้นจํานวน 14 ทาน ซึ่งสามารถแบงเปนกรรมการที่

เปนผูบริหารจํานวน 2 ทาน กรรมการที่ไมเปนผูบริหารจํานวน 12 ทาน และในจํานวนนี้มีกรรมการอิสระและเปนกรรมการตรวจสอบ

ดวย จํานวน 5 ทาน คิดเปนรอยละ 35.71 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด

 ทั้งนี้กรรมการทุกทานมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎหมายและประกาศอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อมาปฏิบัติหนาท่ีในการตรวจสอบและถวงดุล

การบริหารกิจการตาง ๆ ของบริษัทฯ ใหมีความถูกตอง เปนธรรม และเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุน เพื่อใหการดําเนินงาน

มีความโปรงใส และมีประสิทธิภาพ
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7. การรวมหรือการแยกตําแหนง

 ผูอํานวยการแพทยและผูอํานวยการบริหารจะตองไมเปนบุคคลเดียวกัน โดยมีการแบงแยกหนาที่ในการกําหนดนโยบายการกํากับ

ดูแลการบริหารงาน บริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจของแตละตําแหนงไวอยางชัดเจนภายใตมติของที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ผูบริหารดังกลาวไมมีอํานาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ รวมทั้งอํานาจที่มอบใหบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากตนไป 

จะอนุมัติหรือทํารายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับ

บริษัทฯ ไมได

8. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

 ท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ไดกําหนดคาตอบแทนของกรรมการไวอยางชัดเจน ทั้งนี้ การกําหนดคาตอบแทนแกกรรมการและ

ผูบรหิารของบรษิทัฯ จะสอดคลองกบับทบาท หนาที ่ความรบัผดิชอบตามท่ีไดรบัมอบหมาย ซึง่จะตองกาํหนดใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม

ท่ีสามารถจูงใจและรกัษาบคุลากรทีม่คีณุภาพไวกบับรษัิทฯ ได นอกจากนี ้การกาํหนดคาตอบแทนผูบรหิารจะเปนไปตามหลกัการและ

นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึ่งสอดคลองกับผลการดําเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ และผลการดําเนินงานของ

ผูบริหารแตละราย

9. การประชุมคณะกรรมการ 

 กรรมการบริษัทตองเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางสมํ่าเสมอ เพื่อรับทราบและรวมกันตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจของ 

บริษัทฯ ซึ่งในป 2563 บริษัทฯ ไดกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไวอยางเปนทางการลวงหนาตลอดปและแจงกรรมการ

แตละทานใหทราบตั้งแตตนเพื่อจัดสรรเวลาในการเขารวมประชุมและอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน โดย

ในป 2563 ไดมีการกําหนดตารางการประชุมกรรมการประจําป 2564 เปนการลวงหนา (ตารางการประชุมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได) 

โดยไมรวมการประชุมในวาระพิเศษ ดังตอไปนี้

 ทั้งนี้ ตามขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหจํานวนองคประชุมขั้นตํ่าตองไมนอยกวากึ่งหนึ่ง อยางไรก็ดี เพื่อสนับสนุนใหบริษัทฯ 

ดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทไดมีการกําหนดแนวปฏิบัติรวมกันวา องคประชุมขั้นตํ่าตองไมนอย

กวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด

 ในป 2563 บริษัทฯ จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอยทุก 3 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2562 จนถึงวันที่

31 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม 4 ครั้ง โดยในแตละครั้งมีคณะกรรมการเขารวมเกินกวารอยละ 70 ของจํานวน

กรรมการท้ังหมด โดยมอีตัราการเขารวมประชมุของกรรมการบรษิทัรวมทัง้ 4 ครัง้ คดิเปนรอยละ 80 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด ทั้งน้ี

ในการประชมุแตละคร้ัง ไดมีการกําหนดวาระในการประชมุอยางชดัเจน และมกีารสงหนังสือเชิญประชมุลวงหนาอยางนอย 7 วนั เพือ่ให

คณะกรรมการบรษัิทไดมเีวลาศกึษาขอมลูอยางเพยีงพอ กอนเขารวมประชมุ รวมทัง้ไดมกีารจดบนัทึกการประชมุเปนลายลกัษณอกัษร 

และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพรอมใหคณะกรรมการบริษัทและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได

 นอกจากนี้ในการดําเนินการประชุมในวาระใดที่กรรมการที่มีสวนไดเสียหรือมีผลประโยชนเกี่ยวของ กอนการพิจารณาวาระนั้น ๆ 

กรรมการที่มีสวนไดสวนเสียจะออกจากที่ประชุมเพื่อใหที่ประชุมพิจารณาวาระนั้นไดอยางอิสระ

 วันที่ 8 ธันวาคม 2563

 วันที่ 9 มีนาคม 2564

 วันที่ 8 มิถุนายน 2564

 วันที่ 14 กันยายน 2564

 วันที่ 7 ธันวาคม 2564

 วันที่ 9 ธันวาคม 2563

 วันที่ 11 มีนาคม 2564

 วันที่ 10 มิถุนายน 2564

 วันที่ 16 กันยายน 2564

 วันที่ 9 ธันวาคม 2564

1

2

3

4

5

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่

รายงานประจําป 2563
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10. แผนพัฒนาและสืบทอดงานตําแหนงกรรมการและผูบริหาร

 คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการพัฒนากรรมการและผูบริหาร โดยมีโครงการพัฒนาความรูความสามารถและทักษะ

ใหเหมาะสมกับหนาที่อยางตอเนื่อง เพื่อสงเสริมการพัฒนากรรมการและผูบริหารใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให

กรรมการเขารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 ในการวางแผนสบืทอดตาํแหนงกรรมการและผูบรหิารนัน้ คณะกรรมการบรษิทัมกีารวางแผนเพือ่เปนการเตรยีมความพรอมทนัททีี่

กรรมการ หรือผูบริหารระดับสูงตําแหนงนั้น ๆ  เกษียณอายุหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได เพื่อใหการบริหารงานของบริษัทฯ สามารถ

ดําเนินไปไดอยางตอเนื่องและพัฒนาอยางยั่งยืน

 ผูบริหารที่ไดรับการกําหนดใหเปนบุคลากรที่จะสืบทอดตําแหนง นอกจากจะตองเปนผูที่พรอมดวยคุณสมบัติและประสบการณ

การทํางานในสายงานท่ีเหมาะสมแลว ยังตองไดรับการถายทอดความรูประสบการณดวยการหมุนเวียนปฏิบัติงานในหนวยงานอื่น

ที่เกี่ยวของ และเขารับอบรมตามหลักสูตรการฝกอบรมท่ีจําเปนเพิ่มเติมเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง

ที่สูงขึ้นไปในอนาคต และเพื่อใหมีการสงมอบงานเปนไปอยางราบรื่น และการบริหารงานอยางตอเนื่อง

11. คณะอนุกรรมการ 

 บริษัทฯ ไดมีการแตงตั้งผูอํานวยการบริหารและผูอํานวยการแพทยทําหนาที่บริหารงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายท่ีได

กาํหนดไว นอกจากนีเ้พือ่ชวยใหการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ เปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ บรษิทัฯ จงึมกีารจดัตัง้โครงสรางคณุภาพ

ใหมีคณะกรรมการในดานตาง ๆ

 สําหรับคณะกรรมการเกี่ยวกับการกํากับดูแล บริหารจัดการดานโครงสรางคุณภาพ ประกอบดวย 35 คณะกรรมการ ดังนี้

 1. คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

 2. คณะกรรมการบริหารฝายแพทย

 3. คณะกรรมการทีมนําพัฒนาคุณภาพ

 4. คณะกรรมการองคกรแพทย

 5. คณะกรรมบริหารงานพยาบาล

 6. คณะกรรมการทันตแพทย

 7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 8. คณะกรรมการสารสนเทศ

 9. คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด

 10. คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 11. คณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อ

 12. คณะกรรมการประสานทรัพยากรทางการแพทย

 13. คณะกรรมการพัฒนาระบบเวชระเบียน

 14. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

 15. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพศัลยกรรม

 16. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพกุมารเวชกรรม

 17. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพอายุรกรรม

 18. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพสูติ-นรีเวช

 19. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพหัวใจและหลอดเลือด

 20. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพศัลยกรรมกระดูกและขอ

 21. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพตา หู คอ จมูก

 22. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพสูติกรรมและปริกําเนิด

 23. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพสมองและหลอดเลือด

 24. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพฉุกเฉิน

 25. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพอายุรกรรมทางเดินอาหาร
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 26. คณะกรรมการปลูกถายไต โรงพยาบาลไทยนครินทร

 27. คณะกรรมการชวยฟนคืนชีพ

 28. คณะกรรมการ Resource Planning

 29. คณะกรรมการทบทวนระบบจัดเก็บรายไดของเครื่องมือแพทยและอุปกรณทางการแพทย

 30. คณะกรรมการบริหารจัดการขอรองเรียน

 31. คณะกรรมการอุบัติภัยหมู

 32. คณะกรรมการสรางเสริมสุขภาพ

 33. คณะกรรมการจัดการความรู

 34. คณะกรรมการโครงการลดระยะเวลารอคอย

35.  คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกยา และกําหนดราคายา

 โดยจะมหีนาทีก่าํกบัดแูลพฒันางานคณุภาพในดานการรกัษาพยาบาลและการบรกิารผูปวย มกีารเกบ็รวบรวมขอมลู วเิคราะหขอมลู

จัดหาแนวทางหรือมาตรการในการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและการใหบริการ เพื่อดํารงไวซึ่งการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพ

เปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ

 สําหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะประกอบดวยบุคลากรฝายแพทย ฝายพยาบาล และฝายบริหาร จํานวน 15 ทาน 

โดยจะมีหนาที่และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย ระบบบริหารความเสี่ยงดานคุณภาพและความปลอดภัยของผูปวยเปนหลัก 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหนาที่วิเคราะหถึงปจจัยที่เปนสาเหตุ และมีการกําหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปน

สาเหตุของปจจัยเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของติดตาม ความเสี่ยงนั้น ๆ 

อยางตอเนื่อง ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานของสถาบันรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล (องคการมหาชน) หรือ สรพ. (The Healthcare 

Accreditation Institute (Public Organization))

12. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน 

 บรษัิทฯ ใหความสาํคญัตอระบบการควบคมุภายในทัง้ระดบับรหิารและระดับปฏบิตักิาร โดยจดัใหมกีารควบคมุ ดูแลการใชทรพัยสนิ

ใหเกิดประโยชนมากทีส่ดุ และมกีารแบงแยกหนาทีค่วามรบัผดิชอบในการอนมุตั ิการบนัทกึรายการบญัช ีและการจดัเกบ็ดแูลทรพัยสิน

ออกจากกัน เพ่ือใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม พรอมกันนี้ บริษัทฯ ยังมีการตรวจสอบภายในทางดาน

การเงิน รวมถึงระบบการรายงานทางการเงินเพื่อนําเสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบเปนระยะ

 ปจจุบันบริษัทฯ ไดแตงตั้งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากัด (Dharmniti Internal Audit Co., Ltd.) เปนผูตรวจสอบภายใน

ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีฝายตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance Audit) เพื่อทําหนาที่ควบคุม

ตรวจสอบ (Audit) กํากับดูแลระบบภายในใหมีประสิทธิภาพ และใหรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อความเปนอิสระและ

โปรงใส

13. รายงานของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ และขอมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป โดยงบการเงิน

ของบรษิทัฯ ไดจัดทาํขึน้ตามมาตรฐานการบัญชท่ีีรบัรองท่ัวไปในประเทศไทย มกีารพจิารณาใชนโยบายบัญชท่ีีเหมาะสมและถอืปฏบิตัิ

อยางสมํ่าเสมอ จัดทําภายใตดุลพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจัดทํา รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยาง

เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการควบคุมภายในเพื่อใหมั่นใจไดวาการบันทึกขอมูลทางการเงินและขอมูลทางการบัญชีมีความ

ถูกตอง ครบถวน เพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และเพื่อใหทราบจุดออน เพื่อปองกันการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระ

สําคัญ และมีความเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยูในระดับที่สามารถสรางความเชื่อมั่นและความเชื่อถือของ

งบการเงินของบริษัทฯ ได

 นอกจากนี ้ยงักาํหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดวยกรรมการอิสระท่ีไมเปนผูบรหิารและเปนผูมีความรู ความสามารถ

ดานบัญชีหรือการเงินอยูในคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเปนผูดําเนินการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงการเปดเผย

ขอมูลในงบการเงินของบริษัทฯ

รายงานประจําป 2563
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14. คณะกรรมการชุดยอย

 คณะกรรมการบรษิทัไดแตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ทาํหนาทีส่อบทานรายงานทางการเงนิ ระบบการควบคมุภายในรวมท้ัง

ใหมีการเปดเผยขอมูลรายการเกี่ยวโยงใหครบถวน เปนตน โดยตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

โดยคุณสมบัติ ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถดูไดจากหัวขอ คณะกรรมการตรวจสอบ

15. การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม

 บริษัทฯ ประกอบกิจการและดําเนินงานโดยไมมีบริษัทยอย และบริษัทรวม

16. ความสัมพันธกับผูลงทุน

 คณะกรรมการบรษิทัใหความสาํคญัตอการเปดเผยขอมูลท่ีมีความถกูตอง ครบถวน โปรงใสและท่ัวถงึ ท้ังรายงานขอมูลทางการเงนิ

และขอมูลท่ัวไปได สามารถสอบถามผานทางโทรศัพท 0 2361 2727, 0 2361 2828, 0 2340 6499, 0 2340 6488 และบริษัทฯ ยังได

เผยแพรขอมูลดังกลาวผานเว็บไซตของบริษัทฯ คือ www.thainakarin.co.th โดยบริษัทฯ มุงมั่นที่จะทําการพัฒนาในเร่ืองดังกลาว

อยางตอเนื่อง 
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