
การกํากับดูแลกิจการ

 บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทไดปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ 

ท่ีดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดไวในขอพึงปฏิบัติท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัท 

จดทะเบียน (Code of Best Practice for Directors of Listed Companies)

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังตระหนักถึงบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยเช่ือวาการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดีทําใหบริษัทฯ มีระบบการกํากับดูแลการดําเนินงานท่ีโปรงใส มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบตอสังคม รวมถึง

ชวยกําหนดโครงสรางและสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร ผูถือหุน ผูลงทุน และผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย 

เพ่ือใหธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอยางมีประสิทธิภาพ ตอเน่ือง และม่ันคง ดังน้ัน บริษัทฯ จึงนําหลักการการกํากับดูแลกิจการ

ท่ีดีมาเปนแนวทางในการดําเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือประโยชนแกบริษัทฯ และเปนการเสริมสรางความโปรงใสของบริษัทฯ เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพของฝายจัดการอันจะสรางความเช่ือม่ันใหเกิดข้ึนแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย 

 หลักการกํากับดูแลกิจการมีแนวทางครอบคลุมเน้ือหาท้ังหมด 5 หมวด ดังตอไปน้ี หมวด 1 สิทธิของผูถือหุน หมวด 2 การ

ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน หมวด 3 บทบาทของบริษัทตอผูมีสวนไดเสีย หมวด 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

และหมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยในแตละหมวด มีรายละเอียดดังตอไปน้ี

หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถือหุน

1. การประชุมผูถือหุน

 บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกคนอยางเทาเทียมกัน โดยในการประชุมผูถือหุนบริษัทฯ ในแตละคร้ัง 

บริษัทฯ จะจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมขอมูลประกอบการประชุมตามระเบียบวาระตาง ๆ  ใหผูถือหุนทราบลวงหนาไมนอยกวา

7 วัน นอกจากน้ีในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ สามารถ

แสดงความคิดเห็น และใหขอเสนอแนะตาง ๆ ไดอยางอิสระ โดยบริษัทฯ ดําเนินการเพ่ืออํานวยความสะดวกในการใชสิทธิ

ของผูถือหุนในการเขาประชุมผูถือหุน ดังน้ี

 บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ปละคร้ัง ภายในเวลาไมเกิน 4 เดือน นับแตวันส้ิน 

สุดรอบปบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณีพิเศษ บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญ 

ผูถือหุนเปนกรณีไป

 การแจงเชิญประชุมลวงหนา หลังจากคณะกรรมการบริษัทมีมติใหจัดประชุมผูถือหุนและบริษัทฯ ไดเปดเผยมติการประชุม 

วันประชุม ระเบียบวาระการประชุม ประกาศขาวในเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือใหผูถือหุนทราบลวงหนา

ในวันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติ หรือภายในเวลา 09.00 น. ของวันถัดไป บริษัทฯ จะจัดสงหนังสือเชิญประชุมซ่ึงประกอบดวย

รายละเอียดขอมูล วัน เวลา สถานท่ี วาระการประชุม ขอมูลประกอบท่ีสําคัญและจําเปนสําหรับการตัดสินใจ หรือความเห็นของ

คณะกรรมการ รายงานการประชุมท่ีผานมา รายงานประจําป พรอมท้ังเอกสารประกอบการประชุม เอกสารท่ีตองใชในการมอบ

ฉันทะสําหรับผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได โดยระบุวิธีการมอบฉันทะไวชัดเจนตามท่ีบริษัทฯ จัดสงใหผูถือหุน 

และเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทฯ ลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน รวมถึงการประกาศลงในหนังสือพิมพรายวันติดตอกันอยาง

ตอเน่ือง 3 วัน กอนวันประชุม เพ่ือใหผูถือหุนมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาขอมูล โดยบริษัทฯ จะไมกระทําการใด ๆ อันมี

ลักษณะเปนการกระทําท่ีอาจเปนการจํากัดโอกาสของผูถือหุนในการพิจารณาขอมูลของบริษัทฯ ตลอดจนไมกระทําการใด ๆ 

อันมีลักษณะท่ีเปนการกีดกันหรือสรางอุปสรรคในการเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถติดตอส่ือสารระหวางกัน

 การอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนในการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ อํานวยความสะดวกใหผูถือหุนทุกกลุมสามารถใชสิทธิ

ในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเต็มท่ี โดยไมมีคาใชจายและไมใหมีวิธีการท่ียุงยาก บริษัทฯ จะไมกระทําการใด ๆ  อันมี

ลักษณะเปนการจํากัดโอกาสการเขาประชุมของผูถือหุน บริษัทฯ จัดใหมีจุดบริการตรวจรายช่ือและจํานวนหุนของผูถือหุน 

แยกตามประเภทของผูถือหุน ซ่ึงชวยใหการลงทะเบียนในวันประชุมทําไดสะดวกและรวดเร็วข้ึน
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 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีเปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง โดยผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหประธาน

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เปนตัวแทนในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม

ผูถือหุนแทนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใดท่ีบริษัทฯ ไดจัดสงไปใหพรอมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากน้ีผูถือหุน

สามารถดาวนโหลดหนังสือมอบฉันทะผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ ไดอีกดวย

2. การดําเนินการประชุมผูถือหุน

 บริษัทฯ จัดใหมีการลงทะเบียนกอนการประชุมโดยใชระบบคอมพิวเตอร พรอมจัดทําบัตรลงคะแนนสําหรับแตละวาระเพ่ือ

ใหข้ันตอนในการลงทะเบียนและการนับคะแนนในแตละวาระเปนไปอยางรวดเร็วและถูกตอง

 บริษัทฯ จัดใหมีการแนะนําคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร และผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ 

ซ่ึงทําหนาท่ีเปนคนกลางเพ่ือความโปรงใสกอนเร่ิมเขาสูการประชุม และบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนไวเปนหลักฐานเพ่ือจะได

ตรวจสอบไดในกรณีมีขอโตแยงในภายหลัง

 บริษัทฯ จะดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุม เวนแตท่ีประชุมจะมีมติใหเปล่ียนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนน 

เสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซ่ึงเขารวมประชุม

 ในการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายมีสิทธิอยางเทาเทียมในการซักถาม การเสนอความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะตาง ๆ  ในท่ีประชุม มีการแจงใหท่ีประชุมทราบถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนท่ีตองลงมติในแตละวาระ รวมถึง

การใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระอยางชัดเจน โดยภายหลังการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ มีการจัดทําบันทึกประเด็น 

ซักถามและขอคิดเห็นท่ีสําคัญไวในรายงานการประชุมผูถือหุนอยางครบถวนถูกตอง

3. การเปดเผยมติการประชุมผูถือหุน

 บริษัทฯ จะเผยแพรรายงานมติของท่ีประชุมผูถือหุนพรอมผลการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน และระบุอยางชัดเจนวาเห็นดวย 

ไมเห็นดวย งดออกเสียง เปนจํานวนเสียงและสัดสวนเทาใดในแตละวาระ รวมถึงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน ซ่ึงบริษัทฯ จะ

ช้ีแจงใหผูถือหุนทราบกอนเร่ิมการประชุมตามวาระแลว โดยจะเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ และระบบขาวของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยภายในชวงเยน็หลังจากเสร็จส้ินการประชุมหรือภายในเวลา 09.00 น. ของวันถัดไป และจะจัดสงรายงานการประชุม

ผูถือหุนใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยภายในกําหนด

14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน โดยมีการสรุปสาระสําคัญของขอซักถามและขอเสนอแนะจากผูถือหุนในแตละวาระอยาง

ครบถวนรวมถึงคําช้ีแจงของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ

หมวดท่ี 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

1. การคุมครองสิทธิของผูถือหุน

 ในการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ จะเสนอช่ือกรรมการในวาระการเลือกต้ังกรรมการใหผูถือหุนพิจารณาทีละคน เพ่ือใหผูถือหุน 

ไดใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล

 บริษัทฯ จะไมเพ่ิมวาระการประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาในทุกกรณี หากมีวาระเพ่ิมเติมท่ีจําเปน บริษัทฯ

จะจัดการประชุมผูถือหุนคร้ังใหมเพ่ือวาระดังกลาว เพ่ือใหผูถือหุนมีเวลาเพียงพอในการศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ

2. การจัดทําเอกสาร 2 ภาษา

 บริษัทฯ จะทําการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศท่ีสําคัญของบริษัทฯ ผานระบบอิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย และบนเว็บไซตของบริษัทฯ ท้ังแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือใหผูถือหุนสามารถเขาถึงขอมูลของบริษัทฯ 

ไดอยางเทาเทียมกันท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ

3. การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน

 คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการปองกันการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน 

เปนอยางยิ่ง จึงมุงเนนใหมีการเก็บรักษาขอมูล ซ่ึงยังมิไดเปดเผยตอประชาชนไวเปนความลับ โดยกําหนดใหรับรูเฉพาะผูมีสวน

เก่ียวของเทาน้ัน

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)
THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
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 ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดแจงใหกรรมการและผูบริหารทุกคนรับทราบถึงภาระหนาท่ีในการรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัทฯ ของตน 

รวมถึงคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 แลว

 อีกท้ัง บริษัทฯ ไดหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร บุคลากร รวมถึงคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ใชขอมูลภายในของบริษัทฯ 

ซ่ึงยงัมิไดเปดเผยตอสาธารณชน โดยเฉพาะขอมูลทางการเงินในการหาประโยชนสวนตน รวมถึงในการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน

หลักทรัพยของบริษัทฯ สําหรับกรณีท่ีไมเขาขายกรณีขางตน กรรมการ ผูบริหาร รวมถึงคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะท่ี

ทําการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยของบริษัทฯ จะตองรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด 

หลักทรัพยภายใน 3 วัน นับแตวันท่ีเกิดรายการข้ึน พรอมท้ังสงสําเนารายงานน้ีใหกับเลขานุการบริษัท เพ่ือเก็บเปนหลักฐาน 

ทุกคร้ังท่ีทําการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยดังกลาว

หมวดท่ี 3 บทบาทของบริษัทตอผูมีสวนไดเสีย

1. ผูถือหุน

 บริษัทฯ มุงเนนพัฒนาองคกรใหมีการเติบโตอยางตอเน่ือง สงผลใหบริษัทฯ มีรายได ผลกําไร และมูลคาของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึน

สงผลใหผูถือหุนของบริษัทฯ ไดรับผลตอบแทนสูงสุด

 บริษัทฯ มุงม่ันในการดําเนินธุรกิจเพ่ือสรางประโยชนสูงสุดใหแกผูถือหุน และการเจริญเติบโตอยางตอเน่ืองดวยความโปรงใส

และเช่ือถือได โดยบริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนในอัตราไมต่ํากวารอยละ 60 ของกําไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได

นิติบุคคล อยางไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกําหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาอัตราท่ีกําหนดขางตนได หากบริษัทฯ มีความ

จําเปนท่ีจะตองนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกลาวมาใชเพ่ือขยายการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอไป

2. ลูกคา

 บริษัทฯ เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคาผูมาใชบริการโดยการใหบริการท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน รักษาความลับของผูปวย 

ภายใตการปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด และมีหนวยงานรับขอรองเรียนจากผูใชบริการเพ่ือเรงดําเนินการแกไขโดยเร็ว

รวมท้ังการประเมินผลความพึงพอใจของผูใชบริการ โดยจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจและความตองการของผูใชบริการ 

เปนประจําทุกไตรมาส

3. บุคลากร

 บริษัทฯ ใหความสําคัญกับบุคลากร เพราะบุคลากรเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคา และเปนปจจัยสําคัญสูความสําเร็จของบริษัทฯ 

ดังน้ัน บริษัทฯ จึงไดดําเนินการดานบุคลากร ดังน้ี

 • การใหผลตอบแทนอยางสมเหตุสมผล บริษัทฯ มีการจายผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และเปนธรรมแกบุคลากร ในรูปแบบของ

  เงินเดือน หรือคาตอบแทนจากการทํางาน การแตงต้ัง การโอนยาย และการใหรางวัล เพ่ือกระตุนใหเกิดการปฏิบัติงาน

ท่ีมีประสิทธิภาพสูง

 • การจัดสวัสดิการท่ีเหมาะสมแกบุคลากร บริษัทจัดใหมีคณะกรรมการสวัสดิการ รวมถึงการใหสวัสดิการตางๆ ท่ีเหมาะสม 

และครอบคลุมไปถึงครอบครัวของบุคลากร ชวยใหบุคลากรทํางานรวมกับองคกรไดอยางมีความสุข และสงผลอันดีตอการ

  ปฏิบัติงาน ไดแก กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ คารักษาพยาบาล สวนลดคารักษาพยาบาลครอบครัว

  บุคลากรเคร่ืองแบบบุคลากร เงินชวยเหลือกรณีบุคลากรเสียชีวิต การตรวจสุขภาพประจําป การฉีดวัคซีนไขหวัดใหญประจําป 

เงินสวัสดิการสมรส เงินชวยเหลือกรณีบิดา มารดา บุตร และคูสมรสของบุคลากรเสียชีวิต เงินชวยเหลือกรณีอุทกภัย 

อัคคีภัย เปนตน 

 • การพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ จัดใหมีการฝกอบรมความรูพ้ืนฐาน และการฝกอบรมความรูวิชาชีพเฉพาะทางตาง ๆ 

อยางสม่ําเสมอ ปท่ีผานมาไดสนับสนุนใหบุคลากรอบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูก

  ถายอวัยวะ การพยาบาลผูปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับยาเคมีบําบัด การดูแลผูปวยปลูกถายไต  เทคนิคการผสมยาเคมีบําบัด

  ท่ีใหทางหลอดเลือดดําสําหรับเภสัชกร กายภาพบําบัดในภาวะเตานมคัดตึงและทอน้ํานมอุดตัน รวมท้ังเร่ืองโรคติดเช้ือ

  อุบัติใหม เปนตน เพ่ือเสริมสรางความรู ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะทางเทคนิค เพ่ือใหบุคลากรสามารถ

  ปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีช่ัวโมงการอบรมของบุคลากรเฉล่ีย 11.22 ช่ัวโมงตอคนตอป 
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4. คูแขงขัน

 บริษัทฯ ปฏิบัติตามกติกาการแขงขันท่ีดี และหลีกเล่ียงวิธีการท่ีไมสุจริตเพ่ือทําลายคูแขงขัน

5. คูคา/พันธมิตร/เจาหน้ี

 บริษัทฯ ปฏิบัติตอคูคา พันธมิตร และเจาหน้ี อยางซ่ือสัตยสุจริตและเปนธรรม และปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการคา หรือขอตกลง

ในสัญญาท่ีทํารวมกัน เพ่ือกอใหเกิดความสัมพันธอันดีทางธุรกิจ และสรางความเช่ือม่ันใหแกคูคา, พันธมิตร และเจาหน้ี 

ซ่ึงจะเปนประโยชนแกทุกฝาย นอกจากน้ัน บริษัทฯ ยงัไมปกปดขอมูลหรือขอเท็จจริงอันทําใหเกิดความเสียหายแกคูคา พันธมิตร 

และเจาหน้ีของบริษัทฯ

6. สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม

 บริษัทฯ ใหความสําคัญตอชุมชนและส่ิงแวดลอมตลอดมา ในฐานะท่ีเปนสวนหน่ึงของสังคมท่ีมีสวนสําคัญในการรวมรับผิดชอบ

ตอสภาพแวดลอมของชุมชนในพ้ืนท่ีโดยรอบ โดยบริษัทฯ ใหการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนแกชุมชน ไดแก การจัด

กิจกรรมใหบริการตรวจรักษาโรคท่ัวไปแกชุมชนโดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ในพ้ืนท่ีเขตบางนา เขตประเวศ เปนตน นอกจากน้ี 

บริษัทฯ ใหความสําคัญและรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม มีการควบคุมการปลอยน้ําเสียออกสูชุมชนโดยมีการตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ิง

ทุกเดือนพรอมมีการควบคุมดัชนีคุณภาพน้ําท้ิงใหอยูในระดับท่ียอมรับได รวมถึงการกําจัดขยะท่ัวไป การกําจัดขยะติดเช้ือ การ

กําจัดขยะมีพิษอยางมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังใสใจการพัฒนาบุคลากรในเร่ืองของส่ิงแวดลอม โดยไดจัดการอบรมหลักสูตรดานส่ิงแวดลอมใหกับ 

บุคลากรท่ีเก่ียวของและผูสนใจ เพ่ือปลูกฝงใหบุคลากรมีความตระหนักถึงความสําคัญในเร่ืองดังกลาว โดยในเดือนสิงหาคม

พ.ศ. 2563 - กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ไดมีการจัดหลักสูตรอบรมฯ รายละเอียดดังตาราง

หมวดท่ี 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

1. การเปดเผยขอมูล

1.1 บริษัทฯ เปดเผยขอมูลท่ีสําคัญของบริษัทฯ บนเว็บไซตเพ่ือใหผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพย และบุคคล

 ท่ัวไปสามารถสืบคนขอมูลท่ีเปดเผยตอสาธารณะไดอยางรวดเร็วบนเว็บไซตของบริษัทฯ ท่ี www.thainakarin.co.th

1.2 เม่ือมีการจัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป บริษัทฯ จะจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน และรายงานประจําป 

(รูปแบบ QR Code) ใหแกผูถือหุนทางไปรษณีย และประกาศเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทางหนังสือพิมพ 

และเว็บไซตของบริษัทฯ เม่ือมีการจัดการประชุมวิสามัญผูถือหุน บริษัทฯ จะจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนใหแก

 ผูถือหุนทางไปรษณีย และประกาศเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุนทางหนังสือพิมพ และทางเว็บไซตของบริษัทฯ

ภายใน

ภายใน

ภายนอก

ภายนอก

เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับหัวหนา

การซอมอพยพหนีไฟประจําป 2563

การปองกันและควบคุมโรคติดเช้ือ
ในโรงพยาบาล ระดับชาติ

การประชุมติดตามการรายงานเฝาระวัง
การติดเช้ือเอชไอวี/เอดสตาม
พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558

สมาคมสงเสริมความปลอดภัยและ
อนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย)

สํานักปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย สถานีดับเพลิงพระโขนง

สถาบันบําราศนราดูร

กองควบคุมโรคเอดส วัณโรคและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
สํานักอนามัย

โรงพยาบาล
ไทยนครินทร

โรงพยาบาล
ไทยนครินทร

โรงแรม เอ-วัน 
เดอะ รอยัล 
ครูส พัทยา

โรงแรมนารายณ 
บางรัก

24-25 ส.ค. 2563

25 พ.ย. 2563

19-21 ส.ค. 2563

26 ส.ค. 2563

32

77

2

2

การอบรมบุคลากรดานส่ิงแวดลอม (สิงหาคม พ.ศ. 2563 - กรกฎาคม พ.ศ. 2564)

ประเภท หนวยงานท่ีจัด ว/ด/ปหลักสูตร สถานท่ีจัด จํานวนคน

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)
THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
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1.3 บริษัทฯ มอบหมายใหผูรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ทําหนาท่ีเปนนักลงทุนสัมพันธ และใหสํานัก

 อํานวยการบริหาร รับผิดชอบในการเปดเผยขอมูลและขาวสารกิจกรรมตาง ๆ ของบริษัทฯ กับผูถือหุน นักลงทุน 

นักวิเคราะห และประชาชนท่ัวไป ผานชองทางตาง ๆ เชน เว็บไซตของบริษัทฯ ซ่ึงการใหขอมูลใด ๆ เก่ียวกับบริษัทฯ 

ตองอยูบนพ้ืนฐานขอมูลท่ีเปนจริง ถูกตองและปฏิบัติดวยความระมัดระวัง ผูท่ีไมมีหนาท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย

ไมสามารถใหขอมูลขาวสารหรือใหสัมภาษณตอส่ือมวลชนหรือตอสาธารณชนใด ๆ เก่ียวกับหรือพาดพิงบริษัทฯ ไมวา

ดานใดอันอาจสงผลกระทบตอช่ือเสียง และการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

 ท้ังน้ี ผูลงทุนสามารถติดตอสํานักอํานวยการบริหาร เพ่ือติดตอนักลงทุนสัมพันธไดท่ี โทรศัพท 0 2340 7777,

 0 2340 6488, 0 2340 6499, 0 2361 2727, 0 2361 2828 หรือท่ี อีเมล ir@thainakarin.co.th  

1.4 บริษัทฯ จะทําการเผยแพรขอมูลสําคัญของบริษัทฯ ผานชองทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

 เว็บไซตของบริษัทฯ

1.5 บริษัทฯ เปดชองทางการติดตอแกผูมีขอรองเรียนการกระทําผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือมีพฤติกรรมท่ีอาจสอถึงการ

 จัดทําหรือนําเสนอรายงานทางการเงินท่ีไมถูกตอง หรือระบบควบคุมภายในท่ีบกพรอง โดยบริษัทฯ จะเก็บขอมูลของ 

ผูแจงเบาะแสเปนความลับ หากพบการกระทําท่ีไมเหมาะสมดังกลาวขางตนสามารถแจงไดท่ี โทรศัพท 0 2340 7777,

 0 2340 6488, 0 2340 6499, 0 2361 2727, 0 2361 2828 อีเมล cg@thainakarin.co.th

1.6 ดําเนินการเม่ือไดรับการแจงเบาะแส หนวยงานท่ีกํากับดูแลจะพิจารณาเร่ืองท่ีไดรับแจงเบาะแสอยางรัดกุมและเหมาะสม

 ตามควรแกกรณี โดยการรวบรวมขอเท็จจริง ประมวลผลและกล่ันกรองขอมูล ซ่ึงหากเปนกรณีรายแรงหรือมีความซับซอน

 อาจเสนอตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนหาขอเท็จจริง หรืออาจพิจารณาเร่ืองโดย

 คณะกรรมการตรวจสอบ ท้ังน้ี หนวยงานท่ีกํากับดูแล สามารถนําเร่ืองเขาสูกระบวนการพิจารณาและกล่ันกรองจาก

 คณะกรรมการตรวจสอบไดตามความจําเปนและเหมาะสม

1.7 การจัดทํารายงานทางการเงิน โดยบริษัทฯ ดําเนินการจัดทํารายงานทางการเงินใหมีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส 

และนําสงรายงานทางการเงิน งบการเงินท้ังรายไตรมาสและรายปใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของภายในเวลาท่ีกฎหมาย

 กําหนดไวอยางเครงครัด รวมถึงเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ใหความสําคัญในการจัดทํางบการเงิน 

ใหถูกตองตามมาตรฐานการบัญชี

1.8 บริษัทฯ จัดทําคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ โดยอธิบายเชิงวิเคราะหเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน 

การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ ตลอดจนปจจัยท่ีเปนสาเหตุหรือมีผลตอฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และ 

นําสงตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

2. การเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตของบริษัทฯ

 บริษัทฯ มีการเผยแพรท้ังขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ีมิใชทางการเงิน ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

อยางถูกตองครบถวน ทันเวลา โปรงใส ผานชองทางเว็บไซตของบริษัทฯ รวมถึงการเผยแพรเอกสารท่ีสําคัญอ่ืน ๆ  ท่ีคาดวาจะเปนท่ี

สนใจของนักลงทุนและนักวิเคราะหไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ ดวย เชน วัตถุประสงค วิสัยทัศน พันธกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

งบการเงินและขอมูลทางการเงิน รายงานประจําป แบบ 56 - 1 หนังสือเชิญประชุมผูถือหุนพรอมเอกสารเก่ียวกับการประชุม

ผูถือหุน เปนตน ตลอดจนมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดแจงหมายเลขโทรศัพท โทรสาร 

และอีเมล เพ่ือเปนชองทางสําหรับการติดตอบริษัทฯ ไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ ดวย

หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสรางคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูและประสบการณในหลาย ๆ  ดาน ตลอดจนกํากับดูแลใหฝาย 

บริหารดําเนินการใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลคาสูงสุดใหกับบริษัทฯ และ

ความม่ันคงสูงสุดใหกับผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมอยางนอยทุกไตรมาสเพ่ือพิจารณาการรายงานผลการดําเนิน

กิจการของบริษัทฯ
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2. ภาวะผูนํา และวิสัยทัศน

 ถึงแมวาบริษัทฯ ยังไมมีคณะกรรมการสรรหา แตคณะกรรมการบริษัทก็ประกอบไปดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความรู

ความสามารถ และประสบการณ โดยแบงออกเปนผูมีประสบการณดานแพทย ดานบัญชี ดานกฎหมาย และกรรมการท่ีมี

ประสบการณดานบริหาร ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 

แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและแผน

การท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตกรอบของกฎหมาย ขอบังคับของบริษัทฯ และมติท่ีประชุมผูถือหุน

ของบริษัทฯ เพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวม

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน รวมถึงระบบบริหารความเส่ียงท่ีมี

ประสิทธิผล มีการติดตามในเร่ืองดังกลาวอยางสม่ําเสมอ โดยคณะกรรมการจะดําเนินการกํากับดูแลในสวนของคณะกรรมการ

ชุดยอย และผูบริหารในสวนตาง ๆ ใหมีการดําเนินการตามนโยบายท่ีกําหนดไว

3. ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน พันธกิจ รวมถึงกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงและใหความเห็นชอบวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

จริยธรรมธุรกิจทุกป และมีสวนในการกําหนดกลยุทธ เปาหมาย ทิศทางการดําเนินงาน แผนธุรกิจ งบประมาณของบริษัทฯ 

ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเส่ียง โดยการมอบหมายใหคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ

เปนผูดําเนินการทบทวนและปรับปรุง รวมท้ังมีการติดตามการดําเนินการในเร่ืองดังกลาวอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนกํากับดูแล

ใหฝายตาง ๆ  ดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลคา

ทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกบริษัทฯ และความม่ันคงสูงสุดใหแกผูถือหุน โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

ไมแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง หรือแกผูหน่ึงผูใด ไมดําเนินการใด ๆ  ท่ีเปนการขัดแยงหรือแขงขันกับผลประโยชนของบริษัทฯ

โดยยึดหลักจริยธรรมท่ีดี ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต ท้ังน้ี รวมถึงการดูแลใหการดําเนินการกิจการเปนไปตาม

วัตถุประสงคของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

 ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดเผยแพรวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายในการดําเนินธุรกิจ รวมท้ังนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ไวบนเว็บไซต

ของบริษัทฯ และไดเปดเผยไวในรายงานประจําปแลว

4. ความขัดแยงทางผลประโยชน

 ปจจุบัน บริษัทฯ มีการกําหนดมาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทํารายการระหวางกัน

ของบริษัทฯ และบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง โดยผูบริหารและผูมีสวนไดเสียจะไมสามารถเขามามีสวนในการอนุมัติรายการ

ดังกลาวได โดยรายการระหวางกันดังกลาวจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

 นอกจากน้ี บริษัทฯ จะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบและผูสอบบัญชีพิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นเก่ียวกับความ 

เหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํารายการ และจะทําการเปดเผยรายการระหวางกันดังกลาวไวในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ท้ังน้ี ไดกําหนดแนวทางในการ

พิจารณาอนุมัติรายการระหวางกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตไวอยางชัดเจน ดังรายละเอียดท่ีไดแสดงไวในเร่ือง การควบคุมภายใน 

พรอมกันน้ัน บริษัทฯ ไดมุงเนนไมใหผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของนําขอมูลภายในของบริษัทฯไปใชเพ่ือผลประโยชนสวนตนโดย

ผูบริหารตองรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเม่ือมี

การเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน

5. จริยธรรมทางธุรกิจ

 บริษัทฯ ยึดถือแนวทางในการทําธุรกิจอยางมีจริยธรรม เพ่ือใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และบุคลากรทุกคนในองคกร ยึดถือ

เปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจของตนดวยความซ่ือสัตย สุจริต และเท่ียงธรรม รวมถึงการกําหนดบทลงโทษไว

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)
THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

59



6. การถวงดุลของกรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร 

 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการท้ังส้ินจํานวน 14 ทาน ซ่ึงสามารถแบงเปนกรรมการ

ท่ีเปนผูบริหารจํานวน 1 ทาน กรรมการท่ีไมเปนผูบริหารจํานวน 13 ทาน และในจํานวนน้ีมีกรรมการอิสระและเปนกรรมการ 

ตรวจสอบดวย จํานวน 5 ทาน คิดเปนรอยละ 35.71 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด

 ท้ังน้ีกรรมการทุกทานมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พระราชบัญญัติหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎหมายและประกาศอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือมาปฏิบัติหนาท่ีในการตรวจสอบและถวงดุล

การบริหารกิจการตาง ๆ  ของบริษัทฯ ใหมีความถูกตอง เปนธรรม และเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหุน เพ่ือใหการดําเนินงาน

มีความโปรงใส และมีประสิทธิภาพ

7. การรวมหรือการแยกตําแหนง

 บริษัทฯ มีการแบงแยกหนาท่ีของผูบริหารในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลการบริหารงาน และมีการกําหนดขอบเขต 

อํานาจของแตละตําแหนงไวอยางชัดเจน ผูบริหารของบริษัทฯ จึงไมมีอํานาจเบ็ดเสร็จในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ รวมท้ังจะ

อนุมัติหรือทํารายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใด

กับบริษัทฯ ไมได

8. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

 ท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ไดกําหนดคาตอบแทนของกรรมการไวอยางชัดเจน ท้ังน้ี การกําหนดคาตอบแทนแกกรรมการ

และผูบริหารของบริษัทฯ จะสอดคลองกับบทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบตามท่ีไดรับมอบหมาย ซ่ึงจะตองกําหนดใหอยูในระดับ

ท่ีเหมาะสมท่ีสามารถจูงใจและรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพไวกับบริษัทฯ ได นอกจากน้ี การกําหนดคาตอบแทนผูบริหารจะเปน 

ไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด ซ่ึงสอดคลองกับผลการดําเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ 

และผลการดําเนินงานของผูบริหารแตละราย

9. การประชุมคณะกรรมการ 

 กรรมการบริษัทตองเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ เพ่ือรับทราบและรวมกันตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ ซ่ึงในป 2564 บริษัทฯ ไดกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไวอยางเปนทางการลวงหนาตลอดปและแจง

กรรมการแตละทานใหทราบต้ังแตตนเพ่ือจัดสรรเวลาในการเขารวมประชุมและอาจมีการประชุมคร้ังพิเศษเพ่ิมเติมตามความ

จําเปน โดยในป 2564 ไดมีการกําหนดตารางการประชุมกรรมการประจําป 2565 เปนการลวงหนา (ตารางการประชุมน้ีอาจ

มีการเปล่ียนแปลงได) โดยไมรวมการประชุมในวาระพิเศษ ดังตอไปน้ี

 ท้ังน้ี ตามขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหจํานวนองคประชุมข้ันต่ําตองไมนอยกวาก่ึงหน่ึง อยางไรก็ดี เพ่ือสนับสนุนใหบริษัทฯ 

ดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัทไดมีการกําหนดแนวปฏิบัติรวมกันวา องคประชุมข้ันต่ําตอง 

ไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด

1

2

3

4

 วันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2565

 วันท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 วันท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2565

 วันท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565

 วันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2565

 วันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 วันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2565

 วันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565

คร้ังท่ี ประชุมคณะกรรมการบริษัทประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
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 ในป 2564 บริษัทฯ จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอยทุก 3 เดือน ต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันท่ี 

31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม 5 คร้ัง โดยในแตละคร้ังมีคณะกรรมการเขารวมเกินกวารอยละ 70

ของจํานวนกรรมการท้ังหมด โดยมีอัตราการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทรวมท้ัง 5 คร้ัง คิดเปนรอยละ 81.67 ของจํานวน

กรรมการท้ังหมด ท้ังน้ี ในการประชุมแตละคร้ัง ไดมีการกําหนดวาระในการประชุมอยางชัดเจน และมีการสงหนังสือเชิญประชุม

ลวงหนา อยางนอย 7 วัน เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอ กอนเขารวมประชุม รวมท้ังไดมีการ

จดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผานการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพรอมให 

คณะกรรมการบริษัทและผูท่ีเก่ียวของตรวจสอบได

 นอกจากน้ีในการดําเนินการประชุมในวาระใดท่ีกรรมการท่ีมีสวนไดเสียหรือมีผลประโยชนเก่ียวของ กอนการพิจารณาวาระน้ัน ๆ

กรรมการท่ีมีสวนไดสวนเสียจะออกจากท่ีประชุมเพ่ือใหท่ีประชุมพิจารณาวาระน้ันไดอยางอิสระ

10. แผนพัฒนาและสืบทอดงานตําแหนงกรรมการและผูบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการพัฒนากรรมการและผูบริหาร โดยมีโครงการพัฒนาความรูความสามารถและ

ทักษะใหเหมาะสมกับหนาท่ีอยางตอเน่ือง เพ่ือสงเสริมการพัฒนากรรมการและผูบริหารใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย

สนับสนุนใหกรรมการเขารับการอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวของของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 ในการวางแผนสืบทอดตําแหนงกรรมการและผูบริหารน้ัน คณะกรรมการบริษัทมีการวางแผนเพ่ือเปนการเตรียมความพรอม 

ทันทีท่ีกรรมการ หรือผูบริหารระดับสูงตําแหนงน้ัน ๆ  เกษียณอายหุรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได เพ่ือใหการบริหารงานของบริษัทฯ 

สามารถดําเนินไปไดอยางตอเน่ืองและพัฒนาอยางยั่งยืน

 ผูบริหารท่ีไดรับการกําหนดใหเปนบุคลากรท่ีจะสืบทอดตําแหนง นอกจากจะตองเปนผูท่ีพรอมดวยคุณสมบัติและประสบการณ

การทํางานในสายงานท่ีเหมาะสมแลว ยังตองไดรับการถายทอดความรูประสบการณดวยการหมุนเวียนปฏิบัติงานในหนวยงาน 

อ่ืนท่ีเก่ียวของ และเขารับอบรมตามหลักสูตรการฝกอบรมท่ีจําเปนเพ่ิมเติมเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการปฏิบัติหนาท่ีใน 

ตําแหนงท่ีสูงข้ึนไปในอนาคต และเพ่ือใหมีการสงมอบงานเปนไปอยางราบร่ืน และการบริหารงานอยางตอเน่ือง

11. คณะอนุกรรมการ 

 บริษัทฯ ไดมีการแตงต้ังผูอํานวยการตาง ๆ  ทําหนาท่ีบริหารงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายท่ีไดกําหนดไว นอกจากน้ี 

เพ่ือชวยใหการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงมีการจัดต้ังโครงสรางคุณภาพใหมี 

คณะกรรมการในดานตาง ๆ

 สําหรับคณะกรรมการเก่ียวกับการกํากับดูแล บริหารจัดการดานโครงสรางคุณภาพ ประกอบดวย 32 คณะกรรมการ ดังน้ี

 1. คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรโรงพยาบาลไทยนครินทร

 2. คณะกรรมการบริหารฝายแพทย

 3. คณะกรรมการทีมนําระบบครอมสายงาน

 4. คณะกรรมการทีมนําทางคลินิก

 5. คณะกรรมการองคกรแพทย

 6. คณะกรรมบริหารงานพยาบาล

 7. คณะกรรมการทันตแพทย

 8. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

 9. คณะกรรมการสารสนเทศ

 10. คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด

 11. คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 12. คณะกรรมการควบคุมโรคติดเช้ือ

 13. คณะกรรมการพัฒนาระบบเวชระเบียน

 14. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)
THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
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 15. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพศัลยกรรม

 16. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพกุมารเวชกรรม

 17. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพอายุรกรรม

 18. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพสูตินรีเวช-ปริกําเนิด

 19. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพหัวใจและหลอดเลือด

 20. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพศัลยกรรมกระดูกและขอ

 21. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพตา หู คอ จมูก

 22. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพสมองและหลอดเลือด

 23. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพฉุกเฉิน

 24. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพอายุรกรรมทางเดินอาหาร

 25. คณะกรรมการปลูกถายไตโรงพยาบาลไทยนครินทร

 26. คณะกรรมการ Resource Planning

27. คณะกรรมการทบทวนระบบจัดเก็บรายไดของเคร่ืองมือแพทยและอุปกรณทางการแพทย

 28. คณะกรรมการสรางเสริมสุขภาพ

 29. คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกยา และกําหนดราคายา

 30. คณะกรรมการ Tele Medicine

 31. คณะกรรมการแพทยหัวหนาแผนก

 32. คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน

 โดยจะมีหนาท่ีกํากับดูแลพัฒนางานคุณภาพในดานการรักษาพยาบาลและการบริการผูปวย มีการเก็บรวบรวมขอมูล 

วิเคราะหขอมูล จัดหาแนวทางหรือมาตรการในการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและการใหบริการ เพ่ือดํารงไวซ่ึงการรักษา

พยาบาลท่ีมีคุณภาพเปนไปในทิศทางท่ีสอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลและกฎเกณฑท่ีเก่ียวของ

 สําหรับคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะประกอบดวยบุคลากรฝายตาง ๆ จํานวน 13 ทาน โดยจะมีหนาท่ีและความ

รับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย ระบบบริหารความเส่ียงดานคุณภาพและความปลอดภัยของผูปวยเปนหลัก คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง ทําหนาท่ีวิเคราะหถึงปจจัยท่ีเปนสาเหตุ และมีการกําหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณท่ีเปนสาเหตุของ

ปจจัยเส่ียง รวมท้ังมาตรการในการลดความเส่ียง รวมถึงมอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของติดตาม ความเส่ียงน้ัน ๆ  อยางตอเน่ือง 

ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานของสถาบันรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล (องคการมหาชน) หรือ สรพ. (The Healthcare 

Accreditation Institute (Public Organization))

12. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน 

 บริษัทฯ ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในท้ังระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ โดยจัดใหมีการควบคุม ดูแลการใช

ทรัพยสินใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด และมีการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชี และการ 

จัดเก็บดูแลทรัพยสินออกจากกัน เพ่ือใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม พรอมกันน้ี บริษัทฯ ยังมีการ

ตรวจสอบภายในทางดานการเงิน รวมถึงระบบการรายงานทางการเงินเพ่ือนําเสนอผูบริหารสายงานท่ีรับผิดชอบเปนระยะ

 ปจจุบันบริษัทฯ ไดแตงต้ังบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากัด (Dharmniti Internal Audit Co., Ltd.) เปนผูตรวจสอบ

ภายในของบริษัทฯ นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีฝายตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance Audit) 

เพ่ือทําหนาท่ีควบคุมตรวจสอบ (Audit) กํากับดูแลระบบภายในใหมีประสิทธิภาพ และใหรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ

เพ่ือความเปนอิสระและโปรงใส
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13. รายงานของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ และขอมูลทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําป 

โดยงบการเงินของบริษัทฯ ไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย มีการพิจารณาใชนโยบายบัญชี

ท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ จัดทําภายใตดุลพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจัดทํา รวมท้ังมีการ

เปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการควบคุมภายในเพ่ือใหม่ันใจไดวาการบันทึกขอมูลทางการเงินและขอมูลทางการบัญชีมี

ความถูกตอง ครบถวน เพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไวซ่ึงทรัพยสิน และเพ่ือใหทราบจุดออน เพ่ือปองกันการดําเนินการท่ีผิดปกติ

อยางมีสาระสําคัญ และมีความเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวม อยูในระดับท่ีสามารถสรางความเช่ือม่ัน

และความเช่ือถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได

 นอกจากน้ี ยงักําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดวยกรรมการอิสระท่ีไมเปนผูบริหารและเปนผูมีความรู ความ

สามารถดานบัญชีหรือการเงินอยูในคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือเปนผูดําเนินการสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงิน รวมถึง

การเปดเผยขอมูลในงบการเงินของบริษัทฯ

14. คณะกรรมการชุดยอย

 คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทําหนาท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน 

รวมท้ังใหมีการเปดเผยขอมูลรายการเก่ียวโยงใหครบถวน เปนตน โดยตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย โดยคุณสมบัติ ขอบเขต หนาท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถดูไดจากหัวขอ 

คณะกรรมการตรวจสอบ

15. การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม

 บริษัทฯ ประกอบกิจการและดําเนินงานโดยไมมีบริษัทยอย และบริษัทรวม

16. ความสัมพันธกับผูลงทุน

 คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลท่ีมีความถูกตอง ครบถวน โปรงใสและท่ัวถึง ท้ังรายงานขอมูล

ทางการเงินและขอมูลท่ัวไปได สามารถสอบถามผานทางโทรศัพท 0 2340 7777, 0 2340 6488, 0 2340 6499, 0 2361 2727, 

0 2361 2828 และบริษัทฯ ยังไดเผยแพรขอมูลดังกลาวผานเว็บไซตของบริษัทฯ คือ www.thainakarin.co.th โดยบริษัทฯ

มุงม่ันท่ีจะทําการพัฒนาในเร่ืองดังกลาวอยางตอเน่ือง

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)
THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
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