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ดวยเทคโนโลยีการแพทยทันสมัย และแอปพลิเคชันบนโลกดิจ�ตัล
ตางชวยใหเราดูแลสุขภาพของผูคนไดครอบคลุม และเจาะจงยิ�งข�้น
“ให BDMS เปนกุญแจไขสูอนาคตแหงสุขภาพที่ดีของคุณ”

BDMS



NETWORK
TRUSTED HEALTHCARE



สารบัญ



สารประธาน
• สารประธานกรรมการบร�ษัท  
• สารกรรมการผูอำนวยการใหญ  

ผลการดำเนินงานของบร�ษัท
• จุดเดนทางการเง�น  
• คุณภาพการใหบร�การ
• รางวัลแหงความสำเร�จ  

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
• โครงสรางการถือหุนของกลุม
• นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  
• ลักษณะการประกอบธุรกิจ  
• ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน  
• ปจจัยเสี่ยง  

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
• โครงสรางการจัดการ  
• ประวัติกรรมการและผูบร�หาร
• การกำกับดูแลกิจการ  
• การควบคุมภายในและการบร�หารความเสี่ยง  
• รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  
• รายการระหวางกัน  

รายงานทางการเง�น
• รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัทตอรายงานทางการเง�น  
• คำอธิบายและการว�เคราะหฐานะการเง�นและผลการดำเนินงาน  
• รายงานผูสอบบัญช�รับอนุญาต  
• งบการเง�น  
• หมายเหตุประกอบงบการเง�น  

ขอมูลทั�วไป 
• ขอมูลทั�วไปและขอมูลอางอิง  
• นิติบุคคลที่บร�ษัทถือหุนตั�งแตรอยละ 10 ข�้นไป

5
6

9
14
16

24
30
48
60
64

68
79
89

121
124
126

140
141
152
156
168

249
250



ปรัชญา
ณ สถานที่แหงนี้คือสถานที่ซึ่งความเจริญกาวหนาทางการแพทย

และคุณธรรมมาบรรจบกัน

ว�สัยทัศน
โรงพยาบาลกรุงเทพ จะเปนสถานบริการทางการแพทย

ในระดับตติยภูมิที่เปนเลิศ

ที่มีมาตรฐานสูงดวยคุณภาพในระดับสากล เพื่อความไววางใจ

และพึงพอใจสูงสุดของผูรับบริการ

พันธกิจ
เรามุงมั่นที่จะเปนผูนำในการใหบริการทางการแพทย

ที่ไดรับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล 

โดยใชเทคโนโลยีทีี่เหมาะสมและทันสมัย 

การบริหารธุรกิจที่มีเครือขายอยางมีประสิทธิภาพ

โดยทีมบุคลากรที่มีความสามารถ ยึดมั่นเชิดชูมาตรฐาน 

และจริยธรรมแหงวิชาชีพ มุงพัฒนาคุณภาพบริการอยางตอเนื่อง 

เพื่อประโยชนและความพึงพอใจสูงสุดของผูรับบริการ 

รวมถึงการเจริญเติบโตที่มั่นคงขององคกร



ในป 2562 สถานการณสงครามการคาระหวางประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศจีน ยังคงไมมีความแนนอน เน่ืองจากการเจรจาการคาไมมีความชัดเจน 
และสถานการณการประทวงในฮองกงท่ียังคงยืดเย้ือ สงผลทำใหเศรษฐกิจและ
การคาในตลาดโลกไดรับผลกระทบ โดยเฉพาะประเทศไทยที่ไดรับผลกระทบ
จากสถานการณดังกลาว โดยจะเห็นไดจากคาเงินบาทที่มีอัตราการแข็งคาขึ้น
อยางตอเน่ือง สงผลกระทบตอธุรกิจการทองเท่ียวและธุรกิจท่ีใหบริการชาวตางชาติ 
เนื่องจากคาใชจายที่ปรับสูงขึ้นตามอัตราแลกเปลี่ยน อยางไรก็ตาม แมบริษัท 
จะไดรับผลกระทบจากสถานการณดังกลาว บริษัทไดมีการปรับปรุงกลยุทธใน
การดำเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้น สงผลใหผลประกอบ
การของบริษัทเปนไปตามเปาหมายที่ไดกำหนดไว 

ในดานคุณภาพการรักษาพยาบาล นอกจากการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลระดับประเทศ Hospital Accreditation Thailand-
HA จำนวน 29 โรงพยาบาล และไดรับการรับรองคุณภาพระดับสากล Joint Commission International-JCI จำนวน 14 โรงพยาบาล 
ตลอดจนความรวมมือทางการแพทยกับสถาบันการแพทยช้ันนำในตางประเทศ แลว บริษัท ยังคงมุงม่ันในพัฒนาองคกรอยางตอเน่ือง 
ซ่ึงเห็นไดจากรางวัลตางๆ ท่ีบริษัทไดรับท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ไดแก รางวัล Global Health and Travel Awards 
2019 จากงาน The Global Health & Travel Award Ceremony 2019 ซ่ึงจัดข้ึนโดย Global Health and Travel นิตยสารช้ันนำ
ดานการสงเสริมการทองเที่ยวและสุขภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ณ ประเทศมาเลเซีย รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate 
Excellence Awards 2019 สำหรับองคกรที่มีรายไดมากกวา 10,000 ลานบาท ใน 2 สาขา ไดแก สาขาความเปนเลิศดานสินคา/
การบริการ (Product/Service Excellence) และ สาขาความเปนเลิศดานการพัฒนาการบริหารจัดการขององคกร (Corporate 
Improvement Excellence) นอกจากน้ี บริษัทยังไดรับรางวัลอ่ืนๆ อีกหลายรางวัล อาทิเชน รางวัล The Best Managed Healthcare 
Company in Asia จากนิตยสาร FinanceAsia ติดตอกันเปนปที่ 2 และ รางวัล 2019 All - Asia Executive Team Awards - 
Healthcare & Pharmaceuticals industry จากนิตยสาร Institutional Investor รวมถึงรางวัล Asiamoney Asia’s Outstanding 
Companies Poll จากนิตยสาร Asiamoney ซ่ึงเปนรางวัลท่ีมอบใหแกบริษัทจดทะเบียนท่ีมีผลงานยอดเย่ียมดานการเงิน การบริหาร 
รวมถึงกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ ตลอดจนความรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสีย 

สำหรับดานการบริหารจัดการ BDMS ยังคงมุงม่ันในการดำเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการท่ีดี โดยในป 2562 
บริษัทไดรับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการอยูในระดับ ”ดีมาก” เปนปที่ 5 ติดตอกัน จากโครงการสำรวจ Corporate 
Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทยรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทจะใหการสนับสนุนฝายบริหารอยางตอเน่ือง เพ่ือใหบริษัทมีพัฒนาการดาน
การกำกับดูแลกิจการที่ดีตอไป 

ในโอกาสน้ี ในนามคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณทานผูบริหารและพนักงานทุกทานท่ีรวมแรงรวมใจทุมเทความสามารถใน
การทำงาน ตลอดจนทีมแพทย และบุคลากรทางการแพทยทุกทาน ที่ใหความรวมมือมุงมั่นพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลอยาง
เต็มกำลังความสามารถเพ่ือขับเคล่ือนใหบริษัทเติบโตและกาวหนาอยางย่ังยืน นอกจากน้ี ผมขอขอบคุณทานผูถือหุน ลูกคา พันธมิตร
ทางธุรกิจทุกทาน ที่ไววางใจและใหการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทดวยดีตลอดมา โดยบริษัทจะยึดมั่นการดำเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาลและความโปรงใสใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุนและนักลงทุน   

สารประธาน
กรรมการบริษัท
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ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยอรุณ เผาสวัสดิ์
ประธานกรรมการบร�ษัท
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จากการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของโลกและของ
ประเทศซ่ึงไดรับผลกระทบตอเน่ืองในชวงหลายปท่ีผานมา บริษัท
ไดดำเนินนโยบายโดยมีจุดมุงหมายใหป 2562 เปนปแหงการ
รักษาสมดุลระหวางการเจริญเติบโตโดยมีการบริหารจัดการ
อยางระมัดระวัง และสามารถดูแลรับผิดชอบตอผูท่ีเก่ียวของกับ
บริษัทในทุกภาคสวน โดยเฉพาะการดูแลผลประโยชนของ
ผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ตลอดรวมถึงการสงตอและ
พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการ
ตอบแทนความไววางใจท่ีผูใชบริการมีตอกลุมโรงพยาบาลกรุงเทพ
และโรงพยาบาลเครือขาย 

โดยในป 2562 บริษัทไดขยายโรงพยาบาลในเครือ เปน 48 
แหง และยกระดับ 10 โรงพยาบาลในเครือใหเปน Centers of 
Excellence หรือศูนยการเปนเลิศทางการแพทย อีกทั้งขยาย
การบริการทางการแพทยท่ีรักษาผูปวย มาเนนการดูแลสุขภาพ
เชิงรุก หรือ Preventive care ผาน BDMS Wellness Clinic 
และ โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร ที่เนนการดูแลผูปวย
ในชวงระยะพักฟน ทำใหการบริการทางดานการแพทยของบริษัท
มีครบในทุกชวงเวลา คือ ปองกันดูแลสุขภาพตั้งแตกอนปวย 
เมื่อปวย และการดูแลหลังการรักษา ทั้ง 3 การดำเนินการ
หลักนี้แสดงใหเห็นถึงการพัฒนาคุณภาพทางดานการแพทย 
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกคนไขทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ 
จนบริษัทเปนผูนำโรงพยาบาลท่ีมีช่ือเสียงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 
สอดคลองกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย ในการ
จะผลักดันประเทศไทยใหเปนศูนยกลางทางดานการแพทย และ
ธุรกิจบริการสุขภาพของโลก หรือ Thailand Medical Hub 

ในดานการพัฒนาคุณภาพ มีการจัดงาน BDMS Academic Meeting ซ่ึงมีแพทยผูเช่ียวชาญระดับโลก ทันตแพทย พยาบาลและ
บุคลากรทางดานการแพทยจากท้ังในเครือ BDMS และนอกเครือ ท้ังในและตางประเทศเขารวมงานประชุมวิชาการน้ี มากกวา 1,200 
คน การรวมมือกับโรงพยาบาลช้ันนำท่ัวโลก ท้ังในดานการแลกเปล่ียนความรูเพ่ือพัฒนาองคความรูของบุคลากรทางการแพทย รวมท้ัง
กิจกรรมการวิจัยพัฒนาทางการแพทยอยางตอเนื่อง ซึ่งทำใหบริษัทสามารถพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลจนไดรับการรับรอง
มาตรฐานการดูแลรักษาเฉพาะโรค (Clinical Care Program Certification Standards) ถึง 10 โรค จากสถาบันรับรองคุณภาพและ
มาตรฐาน ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ Joint Commission International (JCI) จากเดิมท่ีเครือ BDMS ไดรับการรับรองคุณภาพใน
ภาพรวมจาก JCI จำนวนรวม 14 โรงพยาบาล ซึ่งแสดงถึงการพัฒนาสูการเปน Excellence Centers โดยไดรับการรับรองการให
บริการผูปวยดวยมาตรฐานคุณภาพระดับสากล 

สำหรับการบริหารจัดการการดำเนินงานนั้น บริษัทมุงเนนที่จะบริหารจัดการทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุงเนนให
เกิดประโยชนจากการบริหารงานในรูปของเครือขาย (Hub and Spoke Model) จากการที่มีบุคลากรทางการแพทยที่มีความรูและ
ประสบการณสูง มีเครือขายโรงพยาบาล เครือขายการบริการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินอยางครบวงจรตามมาตรฐานสากล ครอบคลุม

สารกรรมการ
ผูอำนวยการใหญ
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อยูท่ัวประเทศ ทำใหเปนท่ียอมรับจากบริษัทประกันท้ังในประเทศและตางประเทศ BDMS จึงไดใชโอกาสน้ีในการสรางพันธมิตรและ
ขยายความรวมมือกับบริษัทตางๆ อาทิ Ping An Good Doctor บริษัทในเครือ Ping An Group ซ่ึงเปนบริษัท online healthcare 
platform ใหญที่สุดในจีน การทำโครงการ exclusive health insurance กับบริษัท อลิอันซ อยุธยา และวิริยะประกันภัย รวมถึง
บริษัทประกันอื่นๆ อีกหลายแหง เพื่อใหการเติบโตของบริษัทมีความตอเนื่องในระยะยาว 

จากความตองการใชบริการท่ีเก่ียวของกับสุขภาพท่ีเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเน่ือง กระแสการต่ืนตัวและการใสใจดูแลสุขภาพ ประกอบ
กับอัตราการเพิ่มขึ้นของกลุมโรคที่ซับซอน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อประเทศไทยกำลังกาวเขาสูสังคมสูงอายุ รวมทั้งการขยายตัวของ
ธุรกิจประกันสุขภาพและความรวมมือเชิงรุกกับบริษัทประกันตางๆ ทำใหโรงพยาบาลในกลุม BDMS มีอัตราการขยายตัวของรายได
การรักษาพยาบาลในป 2562 รอยละ 7 และมีกำไรสุทธิเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 69 ซ่ึงป 2562 น้ีนับเปนอีกปท่ีบริษัทมีความภูมิใจท่ีสามารถ
ดูแลบริหารจัดการเงินทุนของผูถือหุนใหไดรับผลตอบแทนเปนท่ีนาพอใจทามกลางภาวะเศรษฐกิจของโลกและของประเทศท่ีชะลอตัว 

ในดานการกำกับดูแลกิจการ บริษัทไดจัดใหมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ใหมีความเหมาะสมและเปนปจจุบัน 
สำหรับเปนหลักปฏิบัติในการสรางคุณคาใหกิจการอยางยั่งยืน ตรงตามความมุงหวังของนักลงทุน และผูมีสวนไดเสีย รวมทั้งใหการ
สนับสนุนการดำเนินงานดานนวัตกรรมอยางตอเนื่อง โดยหนึ่งในหลายรางวัลแหงความภาคภูมิใจของ BDMS ไดแก “รางวัล 2019 
All - Asia Executive Team Awards - Healthcare & Pharmaceuticals industry” จากนิตยสาร Institutional Investor 
ซึ่งเปนนิตยสารชั้นนำของโลก ไดมอบ 3 รางวัลใหแกบริษัทโดยเปนการพิจารณาจากผลการดำเนินงานในป 2561 ไดแก “Most 
Honored Company” “Special Achievement Award : Best CEO” และ “Special Achievement Award : Best CFO – 
Health Care & Pharmaceuticals” นอกจากน้ีบริษัทยังไดรับ “รางวัล The Best Managed Healthcare Company in Asia” 
จากนิตยสาร FinanceAsia เปนปที่ 2 ติดตอกัน “รางวัล Global Health and Travel Awards 2019” จากงาน The Global 
Health & Travel Award Ceremony 2019  ซึ่งจัดขึ้นโดย Global Health and Travel นิตยสารชั้นนำดานการสงเสริมการ
ทองเท่ียวและสุขภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ตลอดจนไดรับการประเมินผลดานการกำกับดูแลกิจการ ประจำป 2562 (Corporate 
Governance Rating : CGR 2019) ในระดับดีมาก (Very Good CG Scoring) โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ตลอด 47 ปแหงการดำเนินงาน BDMS ไดดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม รวมท้ังเล็งเห็นความสำคัญ
และมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่องใหกับชุมชนและสังคม โดยการสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมสาธารณกุศลผานมูลนิธิเวชดุสิต 
ทั้งนี้ ในรอบปที่ผานมาบริษัทมีกิจกรรมดานสังคม สิ่งแวดลอม และการดำเนินงานดานความยั่งยืนในหลายรูปแบบตามที่ไดรายงาน
ไวใน รายงานความยั่งยืนขององคกร (Sustainability Report)  โดยมุงหวังวา BDMS จะเปนฟนเฟองหนึ่งในทุกกาวของสังคมไทย   

สุดทายน้ี ดิฉันตองขอขอบคุณผูใชบริการของโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลในเครือขายทุกทาน ท่ีไดใหความไววางใจและ
สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ความสำเร็จและการเติบโตที่ยั่งยืนนี้ จะเกิดขึ้นไมไดหากปราศจากความเชื่อมั่นของทาน
ผูถือหุนที่ไดใหความไววางใจตอนโยบายการบริหารงานของบริษัท ตลอดจนความรวมมือที่ดียิ่งของคณะแพทย ผูบริหาร และ
พนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือทุกทานท่ีไดทุมเทและทำงานอยางหนักเพ่ือรวมกันฟนฝาปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
นานัปการ โดยเฉพาะในป 2563 ที่จะถึงนี้นับเปนอีกปแหงการปรับตัวและตองการความรวมมือรวมใจอยางยิ่งจากคณะแพทยและ
บุคลากรของ BDMS และเครือขาย เพื่อนำพากิจการแหงนี้ใหเติบโต และสามารถสงตอความไววางใจในคุณภาพการรักษาพยาบาล
ใหแกผูรับบริการทุกทาน ซึ่งเปนปณิธานที่สำคัญยิ่งที่เครือ BDMSไดยึดมั่นมาโดยตลอด 

นฤมล นอยอ่ำ
รักษาการกรรมการผูอำนวยการใหญ



8 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป   2 5 6 2

BDMS 
Overview

~8,300
เตียง

กำไรสุทธิ

15,517
ลานบาท

83,774
ลานบาท

รายไดจากการ
ดำเนินงานรวม

12,000+
แพทย

9,000+
พยาบาล

24,000+
พนักงาน

48
โรงพยาบาล

BDMS
WELLNESS

 CLINIC

AA
CG
Rating
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จุดเดนทางการเงิน

2560

 
122,627
 56,756
 65,871

 69,123
 72,772
 8,021

 10,216

 1.1
 0.9

 34.0
 12.2
 34.3

 33.3
 16.4
 14.0
 17.2

 8.9
 24.0
 0.7

 0.9
 10.1
54.6

1/ อัตรากำไรขั้นตน = กำไรขั้นตน/รายไดคารักษาพยาบาลและรายไดจากการจำหนายสินคาและอาหาร
2/ อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ย = EBITDA/ดอกเบี้ยจาย
3/ อัตราการจายเงินปนผล = เงินปนผลตอหุน/กำไรตอหุน (รวม Non-Recurring Items)
4/ คณะกรรมการบริษัทมีมติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2563 เสนอจายเงินปนผลที่อัตรา 0.55 บาทตอหุน  
  ทั้งนี้บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลตามมติคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ในอัตรา 0.25 บาทตอหุน  
  คงเหลือเปนเงินปนผลจายเพิ่มอีกในอัตรา 0.30 บาทตอหุน

2561

 
133,499
 60,061
 73,438

 74,286
 78,288
 10,136
 9,191

 0.5
 0.5

 35.0
 12.6
 35.4

 34.7
 17.5
 11.7
 13.8

 7.2
 20.0
 0.6

 0.8
 14.7
54.5

2562

 
133,662
 46,480
 87,182

 79,630
 83,774
 10,053
 15,517

 0.8
 0.7

 36.9
 12.0
 37.1

 34.4
 16.9
 18.5
 20.1

 11.6
 27.8
 0.6

 0.5
 19.2
56.34/

งบดุล (ลานบาท) 
สินทรัพยรวม 
หนี้สินรวม 
สวนของผูถือหุนรวม 
 
งบกำไรขาดทุน (ลานบาท) 
รายไดคารักษาพยาบาล 
รายไดจากการดำเนินงานรวม
กำไรกอนรายการไมปกติ (Non-Recurring Items) 
กำไรสุทธิ 
 
อัตราสวนสภาพคลอง 
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาชำระหนี้สิน (วัน)

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากำไร (รอยละ)
อัตรากำไรขั้นตน 1/

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
อัตรากำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (รอยละ) 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (รอยละ) 
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย (เทา) 
 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (เทา) 
อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เทา) 2/

อัตราการจายเงินปนผล (รอยละ) 3/



10 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป   2 5 6 2

รายไดจากการดำเนินงานรวม (ลานบาท)

อัตราการเติบโตของรายได
จากการดำเนินงานรวม

รายไดจากการดำเนินงานรวม

2560
72,772

5.7%

2561
78,288

7.6%

2562
83,774

7.0%

กำไรสุทธิ (ลานบาท)

อัตรากำไรสุทธิ

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

EBITDA (ลานบาท)

อัตรากำไร EBITDA

EBITDA และอัตรากำไร EBITDA

2560
15,477

21.3%

2561
17,175

21.9%

2562
17,803

21.3%

14.0%

2560
10,216

11.7%

2561
9,191

18.5%

2562
15,517

หมายเหตุ: EBITDA คือ กำไรจากการดำเนินงานกอนหักคาใชจายทางการเงิน ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย

หมายเหตุ: รายไดจากการดำเนินงานรวม คำนวณจากรายไดจากการรักษาพยาบาล + รายไดจากการจำหนายสินคา + รายไดอื่น
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สินทรัพยรวม (ลานบาท)

จำนวนโรงพยาบาลในเครือขาย

สินทรัพยรวมและจำนวนโรงพยาบาลในเครือขาย

2560
122,627

45

2561
133,499

46

2562
133,662

48

หนี้สินรวม (ลานบาท)

หนี้สินรวม

2560
56,756

2561
60,061

2562
46,480

สวนของผูถือหุนรวม (ลานบาท)

สวนของผูถือหุนรวม

2560
65,871

2561
73,438

2562
87,182
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อัตราสวนหนี้สินสุทธิ
ตอสวนของผูถือหุน (เทา)

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอ EBITDA (เทา)

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุนและอัตราสวนหนี้สินสุทธิตอ EBITDA

สัดสวนรายไดคารักษาพยาบาลระหวางผูปวยชาวไทยและชาวตางชาติ

จำนวนผูปวยนอกเฉลี่ยตอวัน

จำนวนผูปวยในเฉลี่ยตอวัน

จำนวนผูปวยนอกและผูปวยในเฉลี่ยตอวัน

2.2

2560
0.5

2.0

2561
0.5

1.1

2562
0.2

2560
27,652

3,817

2561
29,043

4,020
4,195

2562
30,158

2560 2561 2562
70% 70% 70%

30% 30% 30%

ผูปวยชาวตางชาติ

ผูปวยชาวไทย
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ราคาหุนสามัญยอนหลัง 5 ป (2558-2562) เปรียบเทียบดัชนีตลาดหลักทรัพย

0 0
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1,400

1,600

1,800

2,000

ก.ค.58ม.ค.58 ม.ค.59 ก.ค.59 ม.ค.60 ก.ค.60 ม.ค.61 ก.ค.61 ม.ค.62 ก.ค.62 ธ.ค.62

ดัชนีตลาดหลักทรัพย ราคาหุนสามัญของบร�ษัท (บาท)

ดัชนีตลาดหลักทรัพย
ราคาหุนสามัญของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

เงินปนผลจายตอหุน

2560 2561 2562
0.13 0.13 0.25

0.36 0.32

0.55*

เงินปนผลจายตอหุน (บาท)

เงินปนผลจายระหวางกาลตอหุน (บาท)

* คณะกรรมการบริษัทมีมติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2563 เสนอจายเงินปนผลที่อัตรา 0.55 บาทตอหุน 

  ทั้งนี้บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลตามมติคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ในอัตรา 0.25 บาทตอหุน 

  คงเหลือเปนเงินปนผลจายเพิ่มอีกในอัตรา 0.30 บาทตอหุน
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คุณภาพการใหบริการ
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2559

77%
80%

83% 83% 84% 85% 85% 86% 86% 86% 86% 87% 87% 87% 87% 89%

2560 2561 2562

*Area of 95th Percentiles (near best) for HCAHPS US “Top-box” score of the publication reported on October 2019

ความพึงพอใจของผูรับบริการ
Overall Hospital Rating (BDMS) 

การรับรองคุณภาพ

14 JCI

CCPC

10 JCI : CCPC
JCI : Clinical Care Program 
Certification Standards
• Acute Coronary Syndrome Program 
• Acute Myocardial Infarction Program 
• Breast Cancer Program 
• Childhood Asthma Program 
• Diabetes Mellitus Type II Program 
• Heart Failure Program 
• Low Back Pain Program 
• Primary Stroke Program 
• Total Knee Replacement Program 
• Traumatic Brain Injury Program  

มาตรฐานแห�งความปลอดภัยด�านการเคลื่อนย�ายผู�ป�วยว�กฤติ
ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

 Dual Medical Transport Accreditation

29 HA1 Advanced HA
Advanced HA

The Commission on Accreditation 
of Medical Transport Systems (USA)

&
The Commission on Accreditation 

of Medical Transport Systems Europe
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Traumatic Brain Injury

N E T W O R K
BDMS มุงม่ันเปนศูนยแหงความเปนเลิศดานการดูแลรักษาผูปวยบาดเจ็บรุนแรง CoE Trauma และโรค

ระบบประสาทและสมอง CoE Neuroscience โดยเล็งเห็นวาการทำ primary surveillance สงตอผูปวย

ไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการดูแลและใหการรักษาอยางรวดเร็ว จะชวยลดอัตราการเสียชีวิตและ

ทุพลภาพของผูปวยได 

เราจึงไดจัดทำแนวทางการดูแลผูปวยบาดเจ็บทางสมอง (Traumatic Brain Injury) ระดับบริษัท โดย

อางอิงจากแนวปฏิบัติท่ีเปนมาตรฐานสากล ท่ีผานการคนควาวิจัยอยางเปนระบบ (National Guideline 

Clearinghouse and Brain Trauma Foundation) นำสูการปฏิบัติใน 6 โรงพยาบาลท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ี

การใหบริการในพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บทางสมอง ไดแก  

1. โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ 

2. โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท 

3. โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร 

4. โรงพยาบาลพญาไท 2 

5. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 

6. โรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ  

โดยจัดระบบการสงตอผูปวยตามมาตรฐานการเคลื่อนยายผูปวยระดับสากล (CAMTS) และดูแลผูปวย

อยางเปนองครวมดวยทีมสหสาขาวิชาชีพประกอบดวยแพทยและบุคลากรทางการแพทย ไดแก  

• แพทยศัลยกรรมประสาท • นักกำหนดอาหาร

• แพทยเวชศาสตร ฉุกเฉิน • นักกายภาพ

• แพทยเวชศาสตรฟนฟู • นักกิจกรรมบำบัด

• พยาบาล  • นักจิตวิทยา

• เภสัชกร 

รวมในการดูแลผูปวย โดยมีวัตถุประสงคใหผูปวยไดรับผลลัพธการรักษาท่ีดีและสามารถกลับไปใชชีวิตได

ใกลเคียงเดิมมากท่ีสุด ซ่ึงท้ัง 6 โรงพยาบาลผานการรับรองมาตรฐานการดูแลผูปวยเฉพาะโรคจาก Joint 

commission international ซ่ึงเปนการขอรับรองมาตรฐานระดับเครือขายพรอมกันท้ัง 6 โรงพยาบาล

ครั้งแรกในโลกอีกดวย



Asiamoney
Asia’s Outstanding Companies Poll – 
Thailand for 2010s (30th Anniversary 
Corporate Poll of Polls)

Asiamoney - 
2019 Asiamoney 
Asia’s Outstanding 
Companies Poll 
Most Outstanding 
Company in Thailand - 
Healthcare Sector 2019

SET AWARDS 2019
Outstanding Investor 
Relations Awards
(มูลค�าหลักทรัพย�ตามราคาตลาด
มากกว�า 1 แสนล�านบาท)

Global Health and 
Travel Awards 2019 
Hospital of the Year Thailand 
(4 ป� ติดต�อกัน)

Thailand's Top Corporate Brands 
Hall of Fame 2019 
รางวัลหอเกียรติยศ
สุดยอดแบรนด�องค�กรไทย 
(จากการที่ได�รับรางวัล 
Thailand's Top Corporate 
Brands 5 ป� ติดต�อกัน)



รางวัลแหงความสำเร�จ 2562
BDMS พัฒนาคุณภาพการบร�การให�ได�มาตรฐานเท�าเทียมกันในทุกเคร�อข�าย ดังจะเห็นได�จากรางวัลที่ได�รับ
การรับรองจากสถาบันต�างๆ ทั้งจากองค�กรภาครัฐบาลและภาคเอกชน พร�อมพัฒนาการบร�การ เพ�่อสร�าง
ความเชื่อมั่นให�กับผู�รับบร�การทุกคน

IR Magazine Awards - 
South East Asia 2019 
Best in Country - Thailand

All-Asia Executive 
Team 2019 - Healthcare & 
Pharmaceutical Industry 
Most Honored Companies

Thailand Corporate 
Excellence Awards 2019  
รางวัลพระราชทาน 
- สาขาความเป�นเลิศ ด�านสินค�า/การบร�การ 
- สาขาความเป�นเลิศ ด�านการพัฒนาการบร�หารจัดการ
   ขององค�กร

FinanceAsia
The Best Healthcare 
Company in Asia 2019. 

Thailand Corporate 
Excellence Awards 2019 
Distinguished Award 
ด�านการจัดการทรัพยากรบุคคล



คณะกรรมการบริษัท

18 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป   2 5 6 2

01

05 06 0704

02 03

ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยอรุณ เผาสวัสดิ์ 
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล
รองประธานกรรมการ 

นางนฤมล นอยอ่ำ
กรรมการ/รักษาการกรรมการผูอำนวยการใหญ 

นายประดิษฐ ทีฆกุล 
กรรมการ

01

02

03

04

ศาสตราจารยเกียรติคุณ
นายแพทยสันตศิร� ศรมณี 
กรรมการอิสระ 

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล 
กรรมการอิสระ 

นายศร�ภพ สารสาส 
กรรมการ 

05

06

07
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นายธงชัย จ�รอลงกรณ 
กรรมการ 

นายว�ระวงค จ�ตตมิตรภาพ 
กรรมการอิสระ

นายอาสา สารสิน 
กรรมการอิสระ

นายอัฐ ทองแตง 
กรรมการ 

08

09

10

11

นายกานต ตระกูลฮุน 
กรรมการอิสระ

นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ 
กรรมการ

นายแพทยชัยรัตน ปณฑุรอัมพร
กรรมการ 

12 13 1411

08 09 10

12

13

14
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คณะกรรมการบริหาร

นายแพทยจุลเดช 
ยศสุนทรากุล
ประธานกรรมการบร�หาร

นางนฤมล 
นอยอ่ำ
กรรมการบร�หาร

นายประดิษฐ 
ทีฆกุล
กรรมการบร�หาร

นายธงชัย 
จ�รอลงกรณ 
กรรมการบร�หาร

นายแพทยชัยรัตน 
ปณฑุรอัมพร 
กรรมการบร�หาร

ศาสตราจารยเกียรติคุณ
นายแพทยสันตศิร� ศรมณี 
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายว�ระวงค 
จ�ตตมิตรภาพ
กรรมการตรวจสอบ

นายชวลิต 
เศรษฐเมธีกุล 
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ
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นายแพทยจุลเดช 
ยศสุนทรากุล
กรรมการสรรหาและ
พ�จารณาคาตอบแทน

นายชวลิต 
เศรษฐเมธีกุล
กรรมการสรรหาและ
พ�จารณาคาตอบแทน

นายศร�ภพ 
สารสาส 
กรรมการสรรหาและ
พ�จารณาคาตอบแทน

นายชวลิต 
เศรษฐเมธีกุล 
ประธานกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

ศาสตราจารยเกียรติคุณ
นายแพทยสันตศิร� ศรมณี 
ประธานกรรมการสรรหา
และพ�จารณาคาตอบแทน 

นางนฤมล 
นอยอ่ำ
กรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

นายประดิษฐ 
ทีฆกุล
กรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

นายศร�ภพ 
สารสาส 
กรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

22 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป   2 5 6 2

นางนฤมล นอยอ่ำ 
รักษาการกรรมการ
ผูอำนวยการใหญ/ประธาน
เจาหนาที่บร�หารดานการเง�น

นายแพทยตฤณ 
จารุมิลินท
ประธานฝายแพทย

นายแพทยชัยรัตน 
ปณฑุรอัมพร 
ประธานเจาหนาที่
ปฏิบัติการ

นายศร�ภพ 
สารสาส
ประธานเจาหนาที่
บร�หารงานกลาง

ผูบริหารระดับสูง

นายว�ระวงค 
จ�ตตมิตรภาพ 
ประธานกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ

นายประดิษฐ 
ทีฆกุล
กรรมการ
กำกับดูแลกิจการ

นายศร�ภพ 
สารสาส 
กรรมการ
กำกับดูแลกิจการ



truly believes in the power of collaboration
BDMS เชื่อมั่นในพลังที่เกิดจากการรวมมือ

BDMS



ANB

BCH

BCM

B-Cop

BCR

BDMS Acc

BDMS Inter

BDMS Inter Sing

BH

BHH

BHI

BKH

BKN

BKY

BML

BMR

BNH

BPH

BPIB

BPK

BPL

BPM

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด

บริษัท วัฒนเวช จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม จำกัด  

บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอรเซอรวิสเซส จำกัด 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด 

บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาทติ้ง จำกัด

BDMS International Medical Services Co., Ltd.

BDMS Inter Pte. Ltd.

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จำกัด 

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ จำกัด 

บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอร่ีส (ประเทศไทย) จำกัด   

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด 

บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด 

บริษัท กรุงเทพพรีเมียร นายหนาประกันภัย จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด 

บริษัท บีดีเอ็มเอสจัดการทรัพยสิน จำกัด 

ช�่อบร�ษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

โครงสราง
การถือหุนของกลุม

SSH 67.18

Irving 95.74

First Health 95.76

SVH Inter 80.00

BSH 100.00

BTH 99.76

BCH 99.72

BPH 97.27

BRH 100.00

BCM 100.00

BSI 100.00

BSN 100.00

BMR 100.00

BCR 100.00

N Myanmar 60.00

N Cambodia 100.00

SVH 95.76

BNH 91.48

N Health 98.68

BKY 100.00

BUD 100.00

BKH 91.45

BSR 100.00

BPL 100.00

BKN 100.00

SCH 100.00

BDMS Inter Sing 100.00

N Health Asia 100.00

SV Holding 95.76

BPK 99.70

BHH 98.82

TPK 50.03



BRH

BSD

BSH

BSI

BSN

BSR 

BTC

BTH

BWC

BWR

BUD

First Health

GHP

GLS

Irving

KDH

MP

N Cambodia

N Health

N Health Asia

N Myanmar

N Health Patho

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

บริษัท กรุงเทพเซฟดรัก จำกัด  

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอรเนช่ันแนล จำกัด 

บริษัท โรงพบาบาลกรุงเทพสนามจันทร จำกัด 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร จำกัด

บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด  

บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด 

บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอรท จำกัด 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด 

บริษัท เฟสท เฮ็ลธ ฟูด จำกัด

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จำกัด (มหาชน) 

บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด 

บริษัท เออรวิ่ง เชอริเดน เอส อี จำกัด

บริษัท ธนบุรี เมดิเคิลเซ็นเตอร จำกัด (มหาชน)

บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด   

N Health Cambodia Co., Ltd. 

บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จำกัด 

N Health Asia Pte. Ltd.

N Health Myanmar Co., Ltd. 

บริษัท เอ็น เฮลท พยาธิวิทยา จำกัด

ช�่อบร�ษัท

BDMS Inter 100.00

RPH 100.00

BML 95.00

GLS 100.00

BSD 100.00

BHI 99.99

BPIB 100.00

BDMS Acc 100.00

BTC 100.00

BWC 100.00

BWR 100.00

RBH 100.00

Save Drug 100.00

ANB 100.00

N Health Patho 95.00

PT2 97.79

PT3 97.56

PTN 99.76

PPCL 98.60

PLP 100.00

PLS 93.65

PLC 85.71

BPM 100.00

PTS 74.23

B-Cop 100.00

GHP 47.17

PT1 98.60

90 ข�้นไป

ร อ ย ล ะ



PLC 

PLP

PLS

PPCL

PPFP

PLD

PT 1

PT 2

PT 3

PTN

PTS

RAH

RBH

RPH

S.R. Property

Save drug

SCH

Siem Reap 

SSH

SV Holding 

SVH

SVH Inter

TPK

Udon Pattana

บริษัท การแพทยสยาม จำกัด 

บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด 

บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด 

บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)

Phnom Penh First Property Co., Ltd.

บริษัท โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด

บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน) 

บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

Angkor Pisith Co., Ltd.

บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธแคร จำกัด 

Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.

S.R. Property Investment Co., Ltd.

บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร จำกัด 

บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จำกัด

Siem Reap Invesment Co., Ltd. 

บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด

บริษัท เอส วี โฮลดิ้ง จำกัด 

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)

บริษัท สมิติเวชอินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 

บริษัท โรงพยาบาลเทพากร จำกัด 

บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด

ช�่อบร�ษัท

PLD 84.00

KDH 63.45

RAH 80.00

MP 87.05

S.R. Property 49.00

Siem Reap 49.00

PPFP 49.00

BH 24.99

Udon Pattana 25.11

50-89% 20-49%
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บร�ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) “BDMS” มีโรงพยาบาลในเคร�อ
ข�ายครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคทั้งในและต�างประเทศ จำนวน 48 โรงพยาบาล โดย
เป�าหมายที่จะเพ��มประสิทธิภาพของการให�บร�การทางการแพทย�ในทุกด�าน จ�งได�
มีการจัดตั้งของศูนย�แห�งความเป�นเลิศ (Center of Excellence : CoE) ทั้งหมด 
5 ศูนย�ข�้นในโรงพยาบาลในเคร�อ BDMS จำนวน 10 โรงพยาบาล

1. ศูนย�แห�งความเป�นเลิศด�านการรักษาผู�ป�วยอุบัติเหตุ 
    Center of Excellence Trauma : CoE Trauma 
2. ศูนย�แห�งความเป�นเลิศด�านการดูแลรักษาผู�ป�วยโรคกระดูกและข�อ 
    Center of Excellence Orthopedics : CoE Orthopedics
3. ศูนย�แห�งความเป�นเลิศทางด�านการดูแลรักษาผู�ป�วยโรคทางระบบสมอง
    และระบบประสาท 
    Center of Excellence Neuroscience : CoE Neuroscience 
4. ศูนย�แห�งความเป�นเลิศทางด�านการดูแลรักษาผู�ป�วยโรคมะเร็ง 
    Center of Excellence Cancer : CoE Cancer 
5. ศูนย�แห�งความเป�นเลิศทางด�านการดูแลรักษาผู�ป�วยโรคหัวใจ 
    Center of Excellence Heart : CoE Heart 

โดยมีองค�ประกอบของการจัดตั้งดังนี้ 
1. Super-tertiary Care การให�ความสำคัญการพัฒนาบร�การด�านการแพทย� 
โดยมีศักยภาพบร�การตรวจ ว�นิจฉัย ค�นหา คัดกรอง วางแผนการดูแลรักษาผู�ป�วย
ในระดับที่ยุ�งยากซับซ�อน และสูงกว�าระดับตติยภูมิทั่วไป และเป�นผู�นำเทคโนโลยี
ทางการแพทย�ท่ีเหมาะสมและสามารถถ�ายทอดให�หน�วยงานอ่ืนได�อย�างมีประสิทธิภาพ  
2. Referral Center มีความพร�อมของบุคลากร เคร�อ่งมือ และระบบงานให�สามารถ
รองรับการส�งต�อผู�ป�วยจากโรงพยาบาลอื่นที่มีศักยภาพไม�เพ�ยงพอต�อการดูแล
รักษา 
3. Research and Development Center การว�จัยด�านว�ชาการ มีการว�จัยและ
พัฒนาเพ�่อแก�ไขป�ญหา พัฒนารูปแบบการจัดบร�การ และเสนอแนะเชิงนโยบายที่
สำคัญในการลดป�ญหาสุขภาพของผู�รับบร�การ   
4. Training Center การฝ�กอบรมและพัฒนาบุคลากรอย�างต�อเน่ือง มีศูนย�การ
ถ�ายทอดความรู�ให�แก�บุคลากรทางการแพทย� สามารถขยายผลให�เกิดประโยชน�ต�อ
ประชาชนต�อไป  
5. Reference Center การดำเนินงานร�วมมือกับสถาบันทางการแพทย�ชั้นนำ
ท่ัวโลกเพ�อ่เป�นแหล�งอ�างอิงเฉพาะในด�านต�างๆ เช�น ด�านข�อมูล ด�านว�ชาการ ด�าน
มาตรฐาน ด�านบุคลากร เป�นต�น  
6. Network การทำงานผนึกกำลังของโรงพยาบาลในเคร�อ BDMS ท่ีมีศักยภาพ 
จนเกิดประสิทธิภาพและเป�นประโยชน�สูงสุด โดยดำเนินการในลักษณะเคร�อข�าย 
ตั้งแต�ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหว�างประเทศ 

ในการบร�หารจัดการได�นำรูปแบบการบร�หารการจัดการการดูแลรักษาผู�ป�วยจาก
สถาบันทางการแพทย�ชั้นนำจากทั่วโลกมาประยุกต�ใช� และมีการจัดทำแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนตามมาตรฐานระดับสากล เป�นที่ยอมรับทั้งในและต�างประเทศ ซึ่ง
ประกอบไปด�วยสถาบันทางการแพทย�ชั้นนำระดับสากล ดังนี้ 

1. สถาบัน Missouri Orthopedics Institute (MOI)
2. สถาบัน Oregon Health and Science University (OHSU) 
3. สถาบัน MD Anderson Cancer Center (MDACC) 

พร�อมทั้งได�มีการแบ�งพ�้นที่การบร�หารจัดการแบบโครงข�ายตามภูมิภาค โดยมี
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) ทำหน�าที่เป�นศูนย�กลาง (Hub) ดูแล
และรับส�งต�อผู�ป�วยท่ีมีความรุนแรง เกินศักยภาพและข�ดความสามารถในการดูแล
รักษาจากโรงพยาบาลลูกข�าย (Spoke) รวมทั้งมีการบร�หารจัดการทรัพยากร
ทางการแพทย� รวมถึงบุคลากรทางการแพทย�ให�เกิดประโยชน�ร�วมกันและบร�หาร
จัดการให�มีประสิทธิภาพสูงสุด (Resource Sharing) 
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โรงพยาบาลกรุงเทพ 
สำนักงานใหญ�

โรงพยาบาลสมิติเวช 
สุข�มว�ท

โรงพยาบาลสมิติเวช 
ศร�นคร�นทร�

โรงพยาบาลพญาไท 2

โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต

โรงพยาบาลกรุงเทพ 
พัทยา

โรงพยาบาลกรุงเทพ 
ระยอง

โรงพยาบาลรอยัล 
พนมเปญ

โรงพยาบาลกรุงเทพ 
อุดร

โรงพยาบาลกรุงเทพ 
เชียงใหม�



ทุกว�นาทีมีค�าต�อโอกาสในการรอดชีว�ตจากอุบัติเหตุที่รุนแรง การดูแลรักษาอย�างถูกต�องและทันท�วงที 
จะสามารถช�วยชีว�ตจากผู�บาดเจ็บให�รอดพ�นจากการสูญเสียได� ศูนย�อุบัติเหตุ ในเคร�อ บีดีเอ็มเอส มี
ความพร�อมตลอด 24 ชั่วโมงเพ�่อการรับมือกับสถานการณ�ฉุกเฉินแบบครบวงจร ด�วยการให�บร�การ
ดูแลรักษาผู�บาดเจ็บก�อนมาถึงโรงพยาบาลและ การเคลื่อนย�ายผู�ป�วยที่มีภาวะว�กฤต รวมถึงการทำงาน
ที่มีการสื่อสารแจ�งทีมอุบัติเหตุ เพ�่อเข�ารับการรักษา การว�นิจฉัย  และการรักษาผู�บาดเจ็บรุนแรงโดย
บุคลากรทางการแพทย�เฉพาะทางที่มีความชำนาญในด�านต�างๆ ดังต�อไปนี้
• ด�านประสาทศัลยศาสตร�
• ด�านศัลยศาสตร�หลอดเลือด
• ด�านศัลยศาสตร�ออโธป�ดิกส�
• ด�านการบาดเจ็บของไขสันหลัง
• ด�านศัลยกรรมกระดูกใบหน�าและกะโหลกศีรษะ
• ด�านศัลยกรรมหลอดเลือด หัวใจและทรวงอก
• ด�านการรักษาบาดแผลจากไฟไหม� น้ำร�อนลวก 
   และการผ�าตัดแก�ไข
• ด�านรังสีร�วมรักษา

การทำงานของสมองหากเกิดความบกพร�องข�น้ ก็อาจนำไปสู�ป�ญหาสุขภาพได�  ศูนย�ฟ��นฟ�และส�งเสร�มสมรรถภาพ
ระบบประสาท สถาบันระบบประสาทบีดีเอ็มเอส ศูนย�รังสีศัลยกรรมสมอง ศูนย�ศัลยกรรมระบบประสาท คลินิก
อัลไซเมอร� คลินิกป�องกันโรคหลอดเลือดสมอง คลินิกปวดศีรษะ คลินิกลมชัก คลินิกการนอนหลับ และคลินิก
พาร�กินสัน

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ เป�นโรงพยาบาลเอกชนท่ีแรกและแห�งเดียวในประเทศไทย ท่ีเป�ดให�บร�การรักษาเฉพาะ
ทางด�านโรคหัวใจ ด�วยความพร�อมทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัยประกอบด�วยความเช่ียวชาญของทีมแพทย�สหว�ชาชีพ
ด�านหัวใจ และมุ�งพัฒนาว�ธีการรักษาอย�างต�อเนื่องในการดูแลผู�ป�วยโรคหลอดเลือดหัวใจให�มีผลการรักษา มี
ประสิทธิภาพดีที่สุด 

ความพร�อมทางด�านอุปกรณ�ทางการแพทย�  ท่ีมีความทันสมัยจะช�วยให�การดูแลรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพ
และผลการรักษาด�วยความก�าวหน�าของเคร�อ่งมือในการว�นิจฉัยโรค เช�น ห�องปฏิบัติการตรวจสวนหลอดเลือด
หัวใจชนิดสองหัว การเอกซเรย�แบบ 3 มิติ และห�องผ�าตัดอัจฉร�ยะ เป�นต�น

โรงพยาบาลวัฒโนสถ โรงพยาบาลเฉพาะทางด�านโรคมะเร็ง เป�นโรงพยาบาลเอกชนแห�งแรกและ
แห�งเดียวในประเทศไทย มีความพร�อมให�บร�การรักษาเฉพาะทางด�านโรคมะเร็งที่มีทั้งทีมแพทย�
แบบสหสาขาว�ชาและเทคโนโลยีทางการแพทย�ท่ีทันสมัย อีกท้ังโรงพยาบาลวัฒโนสถ ยังร�วมมือ
การทำงานกับสถาบันชั้นนำในต�างประเทศ ตลอดระยะเวลาการรักษาในดูแลการรักษาผู�ป�วย
โรคมะเร็ง เราเลือกเทคนิคการรักษาท่ีดีท่ีสุดให�แก�ผู�ป�วยภายใต�แนวคิด “การดูแลผู�ป�วยโรคมะเร็ง
แบบครบองค�รวม” ด�วยความใส�ใจ เพ�อ่เพ��มคุณภาพชีว�ตท่ีดีช�วยเพ�อ่ลดอัตราการสูญเสียชีว�ต 
โดยผู�ป�วยสามารถไว�วางใจได�ว�า จะได�รับการรักษาที่มีความเหมาะสม ถูกต�อง แม�นยำ อย�าง
ทันท�วงที 

ศูนย�แห�งความเป�นเลิศ

ด�านโรคหัวใจ

ด�านโรคกระดูกและข�อ
ศูนย�แห�งความเป�นเลิศ

ด�านอุบัติเหตุ
ศูนย�แห�งความเป�นเลิศ

ศูนย�แห�งความเป�นเลิศ

ด�านสมองและระบบประสาท

ศูนย�แห�งความเป�นเลิศ

ด�านโรคมะเร็ง

ศูนย�กระดูกและข�อกรุงเทพ ที่ให�บร�การรักษาพยาบาลแบบครบวงจรที่มีความผิดปกติของกระดูก ข�อ และกล�ามเนื้อ โดยทีมแพทย�ผู�เชี่ยวชาญ
พร�อมให�บร�การตลอด 24 ชั่วโมงเพ�่อให�ทันท�วงทีต�อเหตุการณ�ฉุกเฉิน นอกจากนี้การผ�าตัดศัลยกรรมยังใช�ว�ธีแบบผ�าตัดแผลเล็กด�วยเทคนิค
ล�าสุดเพ�่อลดแผลเป�นที่มองเห็นได�ด�วยตาเปล�า ลดภาวะแทรกซ�อนและระยะเวลาที่การพักฟ��นของผู�ป�วยหลังจากการผ�าตัดได�อีกด�วย

ศูนย�กระดูกและข�อกรุงเทพให�บร�การดังต�อไปนี้
• การรักษากระดูกและข�อแตก (กรณีที่ไม�เร�งด�วนและกรณีฉุกเฉิน)
• การรักษาด�วยการผ�าตัดด�วยเทคนิคแบบผ�าตัดแผลเล็ก เช�น ด�วยการผ�าตัดโดยว�ธีส�องกล�อง
• การรักษาและการผ�าตัดสำหรับอาการบาดเจ็บของมือและข�อมือ
• ศัลยกรรมกระดูกและข�อในเด็ก
• ศัลยกรรมเฉพาะสำหรับเท�าและข�อเท�า
• การรักษาเนื้องอกที่กระดูกโดยมีการประสานงานร�วมกันและดูแลอย�างใกล�ชิดกับโรงพยาบาลวัฒโนสถ 
  (โรงพยาบาลเฉพาะทางด�านโรคมะเร็ง)

TOTAL
CANNCER

CARE

(360 ๐)

Recovery

Treatment Diagnosis

Prevention



นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

30 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป   2 5 6 2

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
จดทะเบียนจัดต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2512 ในนาม “บริษัท 
กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด” ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 
ลานบาท โดยเริ่มเปดดำเนินงาน “โรงพยาบาลกรุงเทพ” เมื่อ
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2515 และนำหุนเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 2534 ตอมาได
จดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเปนบริษัทมหาชนจำกัด ในป 2537 
จนถึงปจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น จำนวน 1,758.22  
ลานบาท เปนทุนที่ออกและเรียกชำระแลว จำนวน 1,589.20 
ลานบาท 

ปจจุบัน บริษัทเปนผูประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
ขนาดใหญของประเทศ โดยมีโรงพยาบาลเครือขายในไทยและ
กัมพูชา จำนวนรวม 48 แหง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ดำเนินการภายใตชื่อโรงพยาบาล 6 กลุม คือ กลุมโรงพยาบาล
กรุงเทพ กลุมโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบี เอ็น เอช กลุม
โรงพยาบาลพญาไท กลุมโรงพยาบาลเปาโล และกลุมโรงพยาบาล
รอยัล นอกจากน้ี ครือขายของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด
(มหาชน) ยังรวมถึงธุรกิจท่ีใหการสนับสนุนดานการแพทย ไดแก  
ธุรกิจหองปฏิบัติการทางการแพทย ธุรกิจผลิตยา ธุรกิจผลิต
น้ำเกลือและธุรกิจรานขายยาและเวชภัณฑ เปนตน  

ว�สัยทัศน พันธกิจ และแนวทางดำเนินการ 
วิสัยทัศน 

โรงพยาบาลกรุงเทพ จะเปนสถานบริการทางการแพทยใน
ระดับตติยภูมิที่เปนเลิศที่มีมาตรฐานสูงดวยคุณภาพในระดับ
สากลเพื่อความไววางใจและพึงพอใจสูงสุดของผูรับบริการ   



พันธกิจ
เรามุงม่ันท่ีจะเปนผูนำในการใหบริการทางการแพทยท่ีไดรับ

การยอมรับในระดับมาตรฐานสากลโดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
และทันสมัย การบริหารธุรกิจท่ีมีเครือขายอยางมีประสิทธิภาพ
โดยทีมบุคลากรที่มีความสามารถ ยึดมั่นเชิดชูมาตรฐานและ
จริยธรรมแหงวิชาชีพ มุงม่ันพัฒนาคุณภาพบริการอยางตอเน่ือง
เพื่อประโยชนและความพึงพอใจสูงสุดของผูรับบริการ รวมถึง
การเจริญเติบโตที่มั่นคงขององคกร

เพ่ือใหบรรลุถึงวิสัยทัศนดังกลาว บริษัทไดมีแนวทางดำเนินการ 
ดังตอไปนี้
ดานโรงพยาบาล
• ตติยภูมิท่ีเปนเลิศ : จัดทำโครงสราง กระบวนการ และผลงาน
ระดับสูง สามารถเทียบไดกับองคกรตติยภูมิท่ีเปนเลิศระดับโลก
• มาตรฐานสูง : ปรับปรุงมาตรฐานดานการรักษาพยาบาล ดาน
การบริการ ดานประสิทธิภาพและดานการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม
จากระดับตติยภูมิใหดีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
• คุณภาพระดับสากล : มีความรวมมือกับองคกรทางการแพทย
ท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก เพ่ือใหมีการรับรองคุณภาพอยางเปนทางการ
ระดับสากล
ดานผูรับบริการ
• ความไววางใจ : ใหการรักษาท่ีเนนคุณภาพและความปลอดภัย
ในราคาที่เปนธรรมและโปรงใส
• ความพึงพอใจ : ใหการบริการที่เปนเลิศ สามารถวัดผลเพื่อ
ปรับปรุงไดอยางตอเนื่อง
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พรอมมุงมั่นกาวสูโรงพยาบาล 
'Smart Hospital' ช้ันนำในภูมิภาคเอเชีย
โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอรเนช่ันแนล (Bangkok International Hospital หรือ BIH) เปน
โรงพยาบาลลำดับที่ 48 ในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยูที่ซอย
ศูนยวิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพมหานคร ใหการบริการดูแลรักษาโรคสมองและระบบ
ประสาท โรคกระดูกและขอ โรคกระดูกสันหลัง รวมท้ังการรักษาแบบบูรณาการองครวม หรือ 
“Integrated Care Services” ภายใตแนวคิด ‘ทุกการรักษาคือศิลปะ’ โดยผสานศิลปะเขา
กับวิทยาศาสตรทางการแพทยขั้นสูง พรอมดวยการออกแบบการบริการแบบเฉพาะราย ยึด 
‘ความพึงพอใจสูงสุดของผูปวย’ เปนหัวใจสำคัญ ผูปวยสามารถเขาถึงบริการทางการแพทย
และบริการบัตเลอร Butler (ผูดูแลสวนตัว) จากหองพักและบริเวณตางๆ ทั่วทั้งโรงพยาบาล
ไดตลอด 24 ชั่วโมง 

Bangkok 
International 
Hospital

WHERE
ART

MEETS
SCIENCE



โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอรเนชั่นแนล 
ใชเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา 
และลดผลขางเคียงจากการรักษา อาทิ

ARTIS Pheno Machine
หุนยนตเอกซเรยแขนกล ARTIS Pheno เปนการผาตัดดวยระบบหุนยนต
คอมพิวเตอร ที่ใหภาพ 3 มิติที่มีความละเอียด คมชัดสูง เพื่อใหการผาตัด
แผลเล็กสำหรับโรคกระดูกและขอเปนไปอยางแมนยำ ถูกตอง และปองกัน
ผลขางเคียงจากการรักษา 

Hybrid Operating 
Room (Hybrid OR)
หองผาตัดอัจฉริยะไฮบริด (Hybrid OR) นวัตกรรม
หองผาตัดที่ผสมผสาน imaging system เชน เครื่อง
ซีทีสแกน (CT) และ เครื่องสแกนสนามแมเหล็กไฟฟา 
(MRI) เขากับระบบนำวิถี (Navigation system) และ
เครื่องมือผาตัดอื่นๆ ไวในหองผาตัดหองเดียว

Biplane 
Interventional 
Suite
หองผาตัดสำหรับโรคสมองและหลอดเลือด ที่ติดตั้ง 
angiogram ชวยใหเห็นภาพของระบบประสาทและ
หลอดเลือดแบบ 3 มิติ รวมทั้งยังมีเครื่องมือติดตาม
การทำงานของระบบประสาทขณะผาตัด 

Robotic-Assisted Gait 
Training (RAGT)
กายภาพบำบัดดวยเครื่องหุนยนตฝกเดิน (Robot-assisted 
gait training: RAGT) เนนการฝกเคลื่อนไหวและควบคุม
กลามเนื้อ สำหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมองหรือระบบ
ความผิดปกติทางระบบประสาทอื่นๆ

3-Tesla MRI
เครื่องสแกนสนามแมเหล็กไฟฟา 3 เทสลา (3-Tesla 
MRI scan) เปนเทคโนโลยีกาวหนาของเครื่องสแกน
สนามแมเหล็กไฟฟาที่มีความเขมของสนามแมเหล็ก
ระดับ 3 เทสลา สามารถใหภาพที่มีคุณภาพสูง ชวยเพิ่ม
การมองเห็นของอวัยวะตางๆ รวมถึงเนื้อเยื่อ กระดูก
และโครงสรางภายในรางกายอยางละเอียด



• บริษัทเปดใหบริการ “โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอรเนช่ันแนล” 
(Bangkok International Hospital) ซ่ึงเปนโรงพยาบาลขนาด 
172 เตียง ต้ังอยูท่ีซอยศูนยวิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม นับเปน
โรงพยาบาลแหงท่ี 48 ของเครือ BDMS โดยเปดใหบริการการ
รักษาดานโรคสมองและระบบประสาท โรคกระดูกและขอ และ
โรคกระดูกสันหลัง โดยทีมแพทยและสหสาขาวิชาชีพท่ีมีประสบ-
การณสูงและมีความชำนาญ ภายใตแนวคิด Rediscovering 
Your Life ท่ีนำศิลปะและวิทยาศาสตรมาใชรวมกับการรักษา
ดูแลแบบองครวมชวยเติมเต็มความตองการของผูปวยและ
ญาติอยางสมบูรณ 

• บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) บริษัทยอยในเครือ BDMS 
ไดเปดใหบริการ “Japanese Hospital by Samitivej” เปน
โรงพยาบาลญ่ีปุนแหงแรกในภูมิภาคอาเซียน (First Japanese 
hospital in AEC) ขนาด 30 เตียง ตั้งอยูซอยสุขุมวิท 49 ซึ่ง
เปนยานท่ีอยูอาศัยของชาวญ่ีปุน ดูแลดวยทีมแพทย พยาบาล
ชาวญี่ปุน และเครื่องมือที่ทันสมัยพรอม Tele-Translator 
แปลภาษาญ่ีปุนดวยลามผานระบบวิดีโอคอล ใหบริการตลอด 
24 ชั่วโมง พรอมทั้งการบริการแบบฉบับวัฒนธรรมญี่ปุ น 
ตลอดจนออกแบบสถานท่ี อุปกรณในสไตลญ่ีปุน เพ่ือใหคนไข
และผูใชบริการรูสึกคุนเคย วางใจในการเขารักษาเสมือน
โรงพยาบาลในบานเกิด

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสำคัญ 
ป 2562
• บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด บริษัทยอยในเครือ
BDMS ไดเปดใหบริการ “โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย” ซ่ึงเปน
โรงพยาบาลขนาด 80 เตียง ต้ังอยูบนถนนพหลโยธิน (เชียงราย-
แมจัน) อำเภอเมือง เชียงราย นับเปนโรงพยาบาลแหงที่ 47 
ของเครือ BDMS โดยมุงม่ันใหเปนศูนยรวมในการรักษาพยาบาล
ท่ีรองรับประเทศในกลุม ASEAN ตอนบนและประเทศจีนตอนใต
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• BDMS และโรงพยาบาลในเครือจัดงานประชุมวิชาการ “BDMS 
ACADEMIC ANNUAL MEETING 2019” เมื่อวันที่ 14-16 
สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล ภายใตแนวคิด 
“เสริมศักยภาพความเช่ียวชาญ ดวยนวัตกรรมทางการแพทย
ที่กาวทันโลก แหงยุคปญญาประดิษฐ (เอไอ) (The Trusted 
Healthcare Network: The Era of Artificial Intelligence
and Advanced Technology)” โดยเชิญผูแพทยเชี่ยวชาญ
สหสาขาจากโรงพยาบาลช้ันนำของโลก มารวมแบงปนความรู
และประสบการณใหแพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาล
นักกายภาพบำบัด และบุคลากรทางการแพทยกวา 1,200
คนที่เขารวมงาน

ACADEMIC ANNUAL 
MEETING 2019

BDMS 



ป 2561
• บริษัทไดจัดต้ังบริษัทยอยแหงใหม ช่ือ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส 
รีสอรท จำกัด เพ่ือสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ BDMS Wellness 
Clinic ใหครบวงจร โดยมีทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท บริษัท
เปนผูถือหุนรอยละ 100 ซ่ึงบริษัทยอยดังกลาวไดมีความรวมมือ
กับ MOVENPCK Hotel เพ่ือบริหารจัดการ Wellness Resort 
ภายใตชื่อ “Movenpick BDMS Wellness Resort”

• บริษัทเปด “โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร” (Chiva
Transitional Care Hospital) ซึ่งเปนโรงพยาบาลแหงที่ 46 
ของเครือ BDMS เพื่อใหบริการทางการแพทยในการดูแล
สุขภาพระยะฟนฟู สำหรับผูปวยสูงอายุที่ตองการการฟนฟู
สุขภาพ ผูปวยหลังผาตัดและตองฟนฟูทำกายภาพบำบัด และ
ผูปวยที่เปนโรคอัมพาต อัมพฤกษ โดยมีทีมแพทยผูเชี่ยวชาญ
ดานการดูแลผูสูงอายุและเวชศาสตรฟนฟู พยาบาล นักกายภาพ
บำบัด ใหการดูแลรักษาอยางตอเน่ืองเพ่ือฟนฟูสุขภาพ ภาวะ
โภชนาการ และเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำกิจกรรมตางๆ
โดยมุงหวังใหผูปวยกลับไปสูสังคมได

• บริษัท กรุงเทพพรีเมียร นายหนาประกันชีวิต จำกัด ซึ่งเปน
บริษัทยอยของบริษัท ไดเปล่ียนช่ือเปน “บริษัท กรุงเทพพรีเมียร 
นายหนาประกันภัย จำกัด” โดยขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจ
จากเดิมซ่ึงดำเนินการเฉพาะในสวนนายหนาประกันชีวิตเพียง
อยางเดียว ไปสูการเปนนายหนาประกันวินาศภัยดวย
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• ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ 
จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS EMERGENCY SERVICES ไดรับ
ประกาศนียบัตรตออายุการรับรองคุณภาพมาตรฐานการเคล่ือน
ยายผูปวยวิกฤติทางบก ทางน้ำ ทางอากาศจาก CAMTS (The
Commission on Accreditation of Medical Transport
Systems) สหรัฐอเมริกา ตั้งแตป 2558 - 2564 โดยลาสุด
ไดรับการรับรองมาตรฐาน CAMTS EU (The Commission
on Accreditation of Medical Transport Systems Europe)
จากยุโรป ตั้งแตป 2561-2564 ถือไดวาเปนรายแรกของโลก
ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานการเคล่ือนยายผูปวยทางน้ำโดยเรือ
และเปนรายแรกของเอเชียท่ีผานการรับรองครบทุกหมวดการ
ลำเลียงผูปวย ไดแก Rotor Wing, Fixed Wing,  Medical 
Escort, Surface Critical Care และ Surface-boat นอกจากน้ัน 
ยังเปนผูบริการลำดับท่ีสองของเอเชีย และลำดับท่ีสามของโลก
ที่ไดรับ 2 ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการเคลื่อนยาย
ผูปวยท่ีเรียกวา CAMTS-CAMTS EU “Dual Accreditation”

ท้ังน้ี มีโรงพยาบาลในกลุมท่ีผานการรับรองคุณภาพมาตร-
ฐานการเคล่ือนยายผูปวยทางบก ทางน้ำ และทางอากาศจาก
CAMTS จำนวน 13 โรงพยาบาล คือ 1. โรงพยาบาลกรุงเทพ
2. โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 3. โรงพยาบาลสมิติเวช
ศรีนครินทร 4. โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม 5. โรงพยาบาล
กรุงเทพพัทยา 6. โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร 7. โรงพยาบาล
กรุงเทพภูเก็ต 8. โรงพยาบาลสิริโรจน อินเตอร 9. โรงพยาบาล
กรุงเทพ สมุย 10. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร 11. โรงพยาบาล
กรุงเทพราชสีมา 12. โรงพยาบาลพญาไท 2 และ 13. โรงพยาบาล
พญาไท 3   

• โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ เปดคลินิกปองกันโรคหัวใจและลด
ไขมัน (Preventive Heart and Lipid Clinic) เพ่ือคนหาผูปวย
ท่ีมีความเส่ียงสูงและปองกันกอนท่ีจะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
ตีบตันในอนาคต โดยลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซอน
จากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันใหนอยที่สุด รวมไปถึงการให
ขอมูลความรูแบบองครวมในการดูแลและปองกันกอนท่ีจะเกิด
โรคหัวใจ นอกจากน้ัน ยังมีวัตถุประสงคในการพัฒนาคุณภาพ
การบริการและการวินิจฉัยใหไดมาตรฐานวิชาชีพระดับนานา
ชาติ และเพ่ือเก็บขอมูลวิจัยสรางองคความรูใหมในการปองกัน
โรคหลอดเลือดหัวใจในอนาคต โดยจุดเดนของคลินิกนี้ คือ 

1. One-stop service for heart check-up and preventive
program ใหการคนหาโรคหัวใจตั้งแตระยะแรกเริ่ม และให
การปองกันโรคต้ังแตระยะเร่ิมตนของการเกิดตะกรัน (Plaque) 
ที่เกาะผนังหลอดเลือดหัวใจหรือเสนเลือดตามรางกาย  

2. Personalized Medicine เปนจุดเร่ิมตนของการดูแล
สุขภาพหัวใจยุคใหม ท่ีทุกคนจะมีแนวทางปฏิบัติเปนของตัวเอง 
การเลือกยาท่ีตรงกับพันธุกรรมของตนเอง การเลือกชนิดอาหาร
ที่เหมาะสมกับตนเอง รวมไปถึง โปรแกรมการออกกำลังกาย
ฟนฟูสมรรถภาพหัวใจที่แตกตางตามสาเหตุและความเสี่ยง
ของตนเอง 

3. Registry and monitoring ขอมูลสุขภาพ ผลการตรวจ
เลือด พยาธิสภาพหลอดเลือดของผูปวย จะถูกเก็บเขาเปนระบบ
ในฐานขอมูลคลินิกปองกันโรคหัวใจและลดไขมัน พรอมทั้งมี
การเตือนถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเฝาติดตาม
รอยโรคเปนระยะๆ  
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• โรงพยาบาลกรุงเทพไชนาทาวน ซึ่งตั้งอยูบนถนนเยาวราช ได
เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาล เปนโรงพยาบาลสมิติเวช ไชนาทาวน 
โดยเปนหนึ่งในโรงพยาบาลภายใตการบริหารงานของกลุม
โรงพยาบาลสมิติเวช 

• บริษัท จัดตั้ง BDMS Alarm Center โดยเปนศูนยกลางของ
เครือขายโรงพยาบาล BDMS เพื่อใหบริการผูปวยวิกฤตและ
ฉุกเฉินอยางครบวงจรตามมาตรฐานสากล พรอมการรักษา
พยาบาลที่มีประสิทธิภาพตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน 

• โรงพยาบาลวัฒโนสถ นำวิวัฒนาการการฉายแสงท่ีมีความแมนยำ
(Precision Radiation Therapy) มาใชกับการรักษาทางดาน
รังสี ซึ่งเทคโนโลยีดังกลาวไดแก เครื่องฉายรังสี EDGE ที่มี
ความแมนยำ รวดเร็ว ปลอดภัย ถูกตองเฉพาะมะเร็งแตละชนิด
เปนมิติใหมทางการฉายแสงที่เรียกวารังสีศัลยกรรม หรือรังสี
รวมพิกัด (Radiosurgery) ซึ่งเปนการฉายรังสีพลังงานสูงใน
เวลาอันสั้นเปนทางเลือกแทนการผาตัด 

• โรงพยาบาลกรุงเทพ เปดตัวหนวยการเคล่ือนไหวระบบทางเดิน
อาหาร (GI Motility Unit) พรอมเทคโนโลยีชวยตรวจรักษา
โรคทองผูกและกรดไหลยอน 

• บริษัทไดรวมลงนามบันทึกความรวมมือกับ 5 ภาคี ไดแก กระทรวง
การทองเท่ียวและกีฬา สภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวแหงประเทศ
ไทย วิริยะประกันภัย และแองเจ้ิลไลฟ ในโครงการ "Tourism
Healthcare Emergency System" เพ่ือยกระดับความปลอดภัย
นักทองเท่ียวจีนในดานการชวยเหลือทางการแพทยฉุกเฉินแบบ
ครบวงจร ตั้งแตการใหคำปรึกษา แนะนำวิธีรักษาพยาบาล
เบ้ืองตนผานแอพพลิเคช่ันแองเจ้ิลการด จนถึงบริการชวยเหลือ
ฉุกเฉินกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยตลอด 24 ชั่วโมง ผานศูนย 
BDMS Alarm Center รวมถึงบริการยานพาหนะเคล่ือนยาย
ผูปวยที่รวดเร็ว ทั้งทางบก เรือ และอากาศ 

2560
• บริษัท เปาโล เมดิค จำกัด  บริษัทยอยท่ี BDMS ถือหุนรอยละ
99.99 ซึ่งดำเนินกิจการโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน และ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต ไดการเขาซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมด
(Entire Business Transfer) ของโรงพยาบาลเมโย แลวเสร็จ
เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2560 โดยชำระราคารับโอนกิจการท้ังหมด
เปนเงินสดท้ังจำนวนตามเง่ือนไขในสัญญาโอนกิจการท่ีเก่ียวของ
ท้ังน้ี บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด ไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 600
ลานบาท เปน 1,000 ลานบาท เพื่อชำระราคาคาโอนกิจการ
ดังกลาว พรอมทั้งไดเปลี่ยนชื่อกิจการ จากโรงพยาบาลเมโย
(บริษัทเมโยโพลีคลีนิค จำกัด) เปน “โรงพยาบาลเปาโลเกษตร”
นับเปนโรงพยาบาลแหงที่ 44 ของเครือ BDMS 

โรงพยาบาลเปาโลเกษตร เปนโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาด
162 เตียง ซ่ึงมีศักยภาพในการเติบโตสูง และต้ังอยูในทำเลท่ีดี
ใกลแนวรถไฟฟา สามารถเปน Referral Network Hospital
ใหกับโรงพยาบาลในเครือ และไดเขารวมเปนโรงพยาบาลประกัน
สังคมในป 2561

• บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร จำกัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย
ท่ีบริษัทถือหุนรอยละ 100 ไดเปดใหบริการโรงพยาบาลกรุงเทพ
สุราษฎร ท่ีอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี อยางเปนทางการ
เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2560 นับเปนโรงพยาบาลแหงท่ี 45 ของ
เครือ BDMS โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร เปนโรงพยาบาล
ทุติยภูมิขนาด 150 เตียง โดยเปดใหบริการในชวงแรก จำนวน
31 เตียง 
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• บริษัทไดรับรางวัล 2019 All-Asia Executive Team Awards-
Healthcare & Pharmaceuticals industry จากนิตยสาร
Institutional Investor ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเสิ่นเจิ้น สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จำนวน 3 รางวัล ซ่ึงเปนการพิจารณาจากผลการ
ดำเนินงานในป 2561 ไดแก

1. Most Honored Company 
2. Special Achievement Award : Best CEO-Health

Care & Pharmaceuticals นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
3. Special Achievement Award : Best CFO-Health

Care & Pharmaceuticals คุณนฤมล นอยอ่ำ 

• บริษัทไดรับรางวัลในงาน Thailand Corporate Excellence 
Awards 2019 ซ่ึงจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศ
ไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร ดังนี้

1. รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence
Award สำหรับองคกรที่มีรายไดมากกวา 10,000 ลานบาท
ใน 2 สาขา ไดแก 

• สาขาความเปนเลิศดานสินคา/การบริการ (Product/
Service Excellence)

• สาขาความเปนเลิศดานการพัฒนาการบริหารจัดการของ
องคกร (Corporate Improvement Excellence) 

2. รางวัล Distinguished Award ดานการจัดการทรัพยากร
บุคคล (Human Resource Management)

รางวัล

• บริษัทไดรับรางวัล The Best Managed Healthcare Company
in Asia จากนิตยสาร FinanceAsia ติดตอกันเปนปที่ 2 โดย
เปนการลงคะแนนจากผูจัดการกองทุนและนักวิเคราะหกวา
240 รายท่ัวโลกเพ่ือมอบรางวัลใหแกบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยที่มีผลงานทางการเงินดีเดน มีคณะผูบริหารที่ยอด
เยี่ยม ตลอดจนมีกิจกรรมดานนักลงทุนสัมพันธและดานการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี  

• บริษัทไดรับ 3 รางวัล ในงาน Asia’s Outstanding Companies
Poll ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสาร Asiamoney ดังนี้

1. Asia’s Outstanding Companies Poll-Thailand 
for 2010s 

2. Overall Most Outstanding Company in Thailand 
3. Most Outstanding Company in Thailand-Health

care Sector

• บริษัทไดรับรางวัลหอเกียรติยศสุดยอดแบรนดองคกรไทย
(Thailand’s Top Corporate Brands Hall of Fame 2019)
จากคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ซ่ึงมอบรางวัลดังกลาวใหแกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยท่ีไดรับรางวัล Thailand’s Top Corporate
Brands อยางตอเนื่อง 5 ปติดตอกัน
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• บริษัทไดรับรางวัลบริษัทจดทะเบียนดานนักลงทุนสัมพันธดีเดน
(Outstanding Investor Relations Awards) สำหรับบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ท่ีมีมูลคาหลักทรัพยตามราคา
ตลาดสูงกวา 100,000 ลานบาท จากโครงการ SET Awards
2019 โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

• บริษัทไดรับรางวัลยอดเยี่ยมดานนักลงทุนสัมพันธ Best in
Country-Thailand ในงาน IR Magazine Forum & Awards-
South East Asia 2019 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร โดย
นิตยสาร IR Magazine เพ่ือมอบรางวัลใหแกบริษัทในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีมีความโดดเดนดานนักลงทุนสัมพันธ 

• โรงพยาบาลกรุงเทพไดรับรางวัล Global Health and Travel 
Awards 2019 จากงาน The Global Health & Travel 
Award Ceremony 2019 ซึ่งจัดขึ้นโดย Global Health 
and Travel นิตยสารช้ันนำดานการสงเสริมการทองเท่ียวและ
สุขภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ณ ประเทศมาเลเซีย รวม
ทั้งสิ้น 5 รางวัลไดแก 

1. รางวัลโรงพยาบาลแหงป 2019 ของประเทศไทย
(Hospital of the Year Thailand 2019) โดยไดรับรางวัลน้ี
เปนปที่ 4 ติดตอกัน

2. รางวัลผูใหบริการดานระบบประสาทดีเดนแหงป 2019
ภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟก (2019 Neurology Service Provider 
of the Year in Asia Pacific) 

3. รางวัลผูใหบริการดานการรักษาโรคหูคอจมูกแหงป 2019 
ภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟก (2019 ENT Service Provider of the
Year in Asia Pacific)

4. รางวัลผูใหบริการดานการรักษาโรคเบาหวานแหงป 2019 
ภาคพื้นเอเชียแปซิฟก (2019 Diabetes Service Provider
of the Year in Asia Pacific)

5. รางวัลผูใหบริการดานการตรวจคัดกรองสุขภาพแหงป
2019 (Health Screening Service Provider of the Year
2019)

• โครงการ BDMS Emergency Services (BES) โดยศูนยบริการ
การแพทยฉุกเฉิน เครือ BDMS ไดรับรางวัล International
Innovation Awards (IIA) 2019 ในหมวด Services and 
Solution ที่ประเทศสิงคโปร โดย Enterprise Asia ไดมอบ
รางวัลดังกลาวเพ่ือเปนการยกยองนวัตกรรมท่ีเปนท่ีสุดในหมวด
หมูผลิตภัณฑ การบริการ และองคกรและวัฒนธรรม

• BDMS Wellness Clinic ในเครือ BDMS ไดรับรางวัลแหง
ความสำเร็จในระดับเอเชียแปซิฟก ในงาน 2019 APAC Medical
Aesthetics and Wellness Summit ซึ่งจัดโดยนิตยสาร
Global Health and Travel จำนวน 3 รางวัล ไดแก 

1. รางวัล Integrated Health and Wellness Service
Provider of the Year in Asia Pacific 2019

2. รางวัล Best Anti-Aging of the Year in Asia Pacific
2019 

3. รางวัล Integrated Health and Wellness Service
Provider of The Year in Thailand
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1. Oregon Health & Science University (OHSU) 
บริษัทไดรวมมือกับ Oregon Health & Science University 

(OHSU) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการ
แพทยใหเปนมาตรฐานเดียวกันกับสถาบันในสหรัฐอเมริกา โดย
พัฒนายกระดับองคความรูดวยการอบรมบุคลากร ขยายชองทาง
การรักษาพยาบาลและการวิจัยโดยการทำงานรวมกันอยางใกลชิด
มุงสูความเปนเลิศในทุกๆ ดาน เชน

งานอาชีวอนามัย (Occupational Health) มีการรวมกัน
พัฒนาจัดทำ Validated Health Risk Assessment online 
เพ่ือประเมินสุขภาพของลูกคาองคกรอยางเปนระบบและรวดเร็ว
ขึ้น มีแพทยเวชศาสตรฟนฟู และบุคลากรดานกายภาพบำบัด
ท่ีผานการอบรมและไดเปน Matheson’s Certified Functional 
Capacity Evaluator และMatheson’s Certified Ergonomic 
Evaluation Specialist จากสหรัฐอเมริกา เปนกลุมแรกใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยสามารถประเมินผูปวยกอน
พิจารณาใหกลับไปทำงานภายหลังจากมีอาการบาดเจ็บที่เกิด
จากการทำงาน และปญหาทางดานการยศาสตร มีการทำงาน
วิจัยและตีพิมพลงในวารสารทางการแพทยตางประเทศรวมกัน

งานเวชศาสตรฟนฟู จากการไปฝกอบรมที่ OHSU ทีมที่
รับผิดชอบไดนำความรูกลับมาพัฒนาการรักษาผูปวยอยางตอเน่ือง 
โดยการนำเอา International Outcome Measurement 
Tools ตางๆ ที่ใชในคนไขแตละกลุมโรคสำคัญๆ มาใชวัดประ-
สิทธิผลของการรักษาทางดานเวชศาสตรฟนฟู ซ่ึงครอบคลุมท้ัง
ดานรางกาย ความสามารถในการประกอบกิจกรรมตางๆ และ
คุณภาพชีวิตใหดีขึ้น  มีการรวมดูแลรักษาผูปวยแบบสหสาขา
วิชาชีพเพ่ือดูแลผูปวยวิกฤต (multidisciplinary critical care 
rounding) ท่ีรักษาตัวในหอผูปวยหนัก (intensive care unit) 

มีการพัฒนาและจัดต้ัง Early Mobilization Protocol เพ่ือให
มีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติในการทำกายภาพบำบัดและ
กิจกรรมบำบัดเพื่อทำใหผูปวยฟนฟูไดอยางรวดเร็วที่สุดและ
ปลอดภัย อีกท้ังริเร่ิมการใชการรักษาใหมๆ  ใน BDMS อาทิ เชน
การประเมินภาวะกลืนลำบากของผูปวยทางระบบประสาทโดย
แพทยเวชศาสตรฟนฟู ดวยการใช Fiberoptic Endoscopic
Evaluation of Swallowing (FEES) และ modified barium 
swallowing study มีการใช Cognitive Communication 
Therapy ในการรักษาในผูปวยท่ีมีความบกพรองในการส่ือสาร 
เปนตน

งานอบรมดวยการจำลองสถานการณ (Clinical Simulation) 
โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อการดูแลรักษาผูปวยอยางปลอดภัย
BDMS Training Center for Clinical Skills (ศูนยฝกอบรม
ทักษะทางคลินิก บีดีเอ็มเอส) หรือที่รูจักกันในนามของ BDMS 
Simulation Center เปนศูนยฝกอบรมทักษะทางคลินิกดวย
การจำลองสถานการณทางการแพทยเสมือนจริงแหงแรกใน
ประเทศไทย ที่ไดรับการรับรองมาตรฐานระดับสากลในหมวด 
Teaching/Education ในเดือนธันวาคม 2561 จาก Society
for Simulation for Healthcare (SSH) ซึ่งเปนองคกรตรวจ
รับรองมาตรฐาน Healthcare Simulation ท่ีไดรับการยอมรับ
มากท่ีสุดแหงหน่ึงในโลก นอกจากน้ี BDMS Simulation Center
ยังไดรับความเชื่อมั่นไววางใจจากสมาคมและราชวิทยาลัยทาง
การแพทยท้ังภายในและตางประเทศ อาทิ สมาคมแพทยโรคหัวใจ
แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย
แหงประเทศไทย American College of Surgeons ฯลฯ ใน
เร่ืองความพรอมของสถานท่ี เคร่ืองมือ และส่ือการสอน รวมถึงทีม
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิท่ีผานการฝกอบรมจาก OHSU Simulation
Center, OHSU ประเทศสหรัฐอเมริกา จนทำให BDMS Simulation
Center ไดรับอนุญาตใหดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการชวย
ฟนคืนชีพขั้นสูงที่สำคัญทางการแพทยหลายหลักสูตร ไดแก 
Advanced Cardiac Life Support (ACLS), Pediatric Advanced 
Life Support (PALS), Advanced Trauma Life Support 
(ATLS) และ Civil Aeromedical Transportation (CAMT) 
ในดานความรับผิดชอบตอสังคม BDMS Simulation Center 
ไดมีโอกาสรับใชสถาบันทางการแพทยของประเทศไทย โดยเปน
ท่ีศึกษาดูงานและใหคำปรึกษากับคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย สถาบันการแพทยจักรีนฤบดินทร คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงจัดการอบรมหลักสูตรการชวยชีวิต
ข้ันพ้ืนฐาน (Basic Life Support, BLS) ใหกับสมาคมวิทยาศาสตร

ความรวมมือ
ทางการแพทย
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การกีฬาแหงประเทศไทย การอบรมทักษะ การเรียนการสอนแบบ simulation ใหกับศูนย
ปฏิบัติการฝกทักษะระบบจำลองโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก นอกจากน้ียังได
จัดหลักสูตรใหกับบุคลากรของภาครัฐในตางประเทศ เชนหลักสูตรเครื่องปมเลือดทดแทน
การบีบตัวของหัวใจ (ECMO Extra Corporeal Membrane Oxygenation) ใหกับศัลยแพทย
ทรวงอกและพยาบาลหองผาตัดจากสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร และหลักสูตร Trauma 
Simulation ใหกับแพทย พยาบาล ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

งานทันตกรรม ภายหลังการอบรมดูงานดาน Digital Dentistry ที่ OHSU นำมาสูการ
จัดตั้ง BDMS Wellness Center (BWC) Dental Lab ซึ่งเปน Lab ทันตกรรมที่ครบวงจร
ในดาน Digital ซ่ึงเรียกไดวาเปน In-house Dental Laboratory ท่ีสมบูรณแบบท่ีสุด สามารถ
รองรับงานครอบฟนชนิดท่ีไมมีโลหะเปนสวนประกอบ และเปนแหงแรกแหงเดียวในประเทศ
ไทยที่มีทันตแพทยทุกสาขาดูแลทุกขั้นตอนการรักษา โดยเริ่มจากการวางแผนการรักษาให
การรักษา และผลิตช้ินงาน ตลอดจนถึงการครอบฟนใหกับคนไข จึงม่ันใจไดวางานทุกช้ินจะ
ตองไดคุณภาพและมีความสวยงามจนเปนท่ีนาพึงพอใจ และยังไดรวมมือกับบริษัท Straumann
ผูนำตลาดรากฟนเทียมอันดับหนึ่งของโลก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานดานการรักษา
รากฟนเทียม นอกจากน้ี ยังมีความรวมมือในสาขาอ่ืนอีกหลายๆ ดาน เชน โรคทางสมองและ
ระบบประสาทโรคหัวใจ และการพยาบาล เปนตน

2. Sano Hospital
บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ในเครือบริษัท ไดลงนามรวมกับ Sano Hospital ประเทศ

ญ่ีปุน เพ่ือรวมมือในดานการศึกษาวิจัยและพัฒนาโครงการท่ีเก่ียวของกับโรคระบบทางเดิน
อาหาร โดยมีความรวมมือดานนวัตกรรมการสองกลองระบบทางเดินอาหาร และมะเร็ง
กระเพาะอาหาร เพ่ือยกระดับทางการแพทยอยางตอเน่ือง รวมถึงการจัดต้ังระบบสงตอผูปวย
ระหวางสองโรงพยาบาลตามความเหมาะสมของโรค

3. MD Anderson 
บริษัทรวมมือกับคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเปน 

“สถาบันพี่สถาบันนอง” (Sister Institution) กับศูนยมะเร็ง เอ็มดี แอนเดอรสัน แหง
มหาวิทยาลัยเทกซัส สหรัฐอเมริกา (University of Texas MD Anderson Cancer Center) 
(MDACC) ภายใต Global Academic Programs ของ MDACC เปนความรวมมือระหวาง
สามสถาบันโดยองคกรแพทยภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา เพื่อ
สงเสริมงานวิจัยท้ังท่ีเปนงานวิจัยพ้ืนฐานและการพัฒนา วิธีการรักษาใหมๆ  ท่ีปลอดภัยและ
มีประสิทธิภาพรวมถึงแลกเปล่ียนเรียนรู กรณีศึกษาระหวางภูมิภาคเพ่ือการปองกันการเกิด
โรคมะเร็ง รวมถึงการรักษาใหหายหรือมีชีวิตอยางมีคุณภาพและมีความสุข

4. ความรวมมือกับศัลยแพทยดานสมองระดับแถวหนาของโลก  
บริษัทไดรวมมือกับนายแพทยคีธ แอล แบล็ค ผูอำนวยการสถาบันศัลยกรรมระบบประสาท 

แมกซีน ดันนิทซ, ซีดาร-ไซไนน เมดิคัล เซ็นเตอร (Maxine Dunitz Neurosurgical Institute
at Cedars-Sinai in USA) ในการวิจัยและพัฒนา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถการ
รักษาปองกันและรักษาโรคทางสมองและระบบประสาท ทำใหบริษัทกาวสูการเปนสถาบัน
การรักษาดานสมองและระบบประสาท (ประสาทวิทยาศาสตร) ที่ทันสมัยในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟก 
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5. Nagoya University 
บริษัทลงนามในความรวมมือกับมหาวิทยาลัย Nagoya ประเทศญ่ีปุน ในประเด็นสำคัญ

2 เรื่องคือ 
1. ความรวมมือทางการศึกษา โดยมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการแพทยระหวาง 2

สถาบัน ในการฝกอบรมทุกๆ แขนงทางการแพทย  
2. การแนะนำและสงตอผูปวยระหวางมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาล ในกรณีท่ีผูปวยจะ

มีการเดินทางมาประเทศไทย (และประเทศเพ่ือนบาน) หรือ เดินทางไป Nagoya (และสถานท่ี
ใกลเคียง) 

จึงถือวาเปนโอกาสอันดีในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยของไทย เพ่ือการให
บริการท่ีเปนไปตามมาตรฐานสากลย่ิงข้ึน โดยมีตัวแทนจากสถานทูตญ่ีปุนประจำประเทศไทย
รวมเปนสักขีพยานความรวมมือในครั้งนี้

6. ความรวมมือกับบริษัท Straumann 
ศูนยทันตกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพไดรวมมือกับบริษัทสตรอแมนน (Straumann

holding AG) ผูนำตลาดรากฟนเทียมอันดับหนึ่งของโลก พัฒนาศักยภาพทันตแพทย โดย
การจัดฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน ดานการรักษารากฟนเทียม ทำใหงานรักษามี
ความสวยงาม และรองรับการใชงานดานการบดเค้ียวไดดีในระยะยาว ท้ังยังชวยในการดูแล
ปญหาสุขภาพในชองปาก อนึ่ง โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญไดรับการแตงตั้งเปน 
straumann partner สำหรับประเทศไทยตั้งแตป 2558

7. Doernbecher Children’s Hospital 
บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ในเครือบริษัท ไดเซ็นสัญญาเปนพันธมิตรรวมกับ

โรงพยาบาลเด็กท่ีมีช่ือเสียง “Doernbecher Children’s Hospital” รัฐโอเรกอน ประเทศ
สหรัฐอเมริกาซ่ึงไดรางวัลชนะเลิศ ในเร่ืองคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลเด็ก ประจำ
ป 2557 จาก University Health System Consortium of Hospitals for Pediatric 
Quality และไดเปดตัว “โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช” ทั้งแคมปส สุขุมวิทและศรีนครินทรเขา
ดวยกัน และพัฒนาใหเปน Excellent Center เชน มีศักยภาพในดานการผาตัดสองกลอง 
(Minimal Invasive Surgery) การทำกายภาพบำบัดในเด็กท่ีมีกลุมโรคซับซอน การดูแลเด็ก
รวมถึงทารกในภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤต (Pediatric Emergency and Neonatal Critical 
Care Management) ซึ่งประเทศไทยประสบกับภาวะขาดแคลนทีมชำนาญการเปนอยาง
มากในขณะนี้ โดยโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชจะเปนหนึ่งในองคกรสำคัญที่สนับสนุนนโยบาย
และทิศทางของประเทศไทยที่จะกาวสูการเปนศูนยกลางทางการแพทยของเอเชีย (Asian 
Medical hub) อยางยั่งยืนตอไป

8. สถาบันออโธปดิกสรัฐมิสซูรี่ มหาวิทยาลัยมิสซูรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา  
บริษัทและสถาบันออโธปดิกส รัฐมิสซูร่ี (Missouri Orthopaedic Institute) รวมลงนาม

ความรวมมือทางวิชาการในการแลกเปล่ียนความรูและทักษะทางการแพทยดานออโธปดิกส 
ดวยการจัดกิจกรรมวิชาการตางๆ เชน การประชุมสัมมนาทางการแพทย เพ่ือมุงพัฒนาบุคลากร
อยางตอเน่ือง รวมท้ังเพ่ือสงเสริมงานดานการศึกษาและวิจัยดานออโธปดิกสและความรวมมือ
ทางการแพทยอื่นๆ ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาผูปวยที่มีปญหาดานกระดูก
และขอในโรงพยาบาลอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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9. โรงเรียนแพทยฮันโนเวอร ประเทศเยอรมนี 
บริษัทและภาควิชาออโธปดิกสและศัลยศาสตรอุบัติเหตุ โรงเรียนแพทยฮันโนเวอร 

(Hannover Medical School) รวมลงนามความรวมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยน
ความรูและทักษะทางการแพทยดานออโธปดิกสและศัลยศาสตรอุบัติเหตุ ดวยการจัดกิจกรรม
วิชาการตางๆ เชน การประชุมสัมมนาทางการแพทย รวมทั้งการสงบุคลากรทั้งแพทยและ
พยาบาลเขารับการฝกอบรมท้ังระยะส้ันและระยะยาว ณ โรงเรียนแพทยฮันโนเวอร ประเทศ
เยอรมนี เพ่ือมุงพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง รวมท้ังเพ่ือสงเสริมงานดานการศึกษาและวิจัย
ดานออโธปดิกสและศัลยศาสตรอุบัติเหตุ ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาผูปวย
ที่มีปญหาดานนี้ในโรงพยาบาลอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

10. โรงพยาบาลทากัตสึกิ ประเทศญี่ปุน  
โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช และโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิทในเครือบริษัท กับโรงพยาบาล

ทากัตสึกิ ประเทศญ่ีปุน รวมลงนามในสัญญาเปนพันธมิตร นำความเช่ียวชาญการดูแลรักษา
ดานกุมารเวชศาสตร และดานศัลยกรรมกระดูกและขอ รวมกันพัฒนาบุคลากรทางการแพทย 
แลกเปล่ียนประสบการณเพ่ือตอยอดศักยภาพความสามารถของสมิติเวช ซ่ึงไดเปดโรงพยาบาล
ญ่ีปุน สมิติเวช (Japanese Hospital by Samitivej) เม่ือกลางป 2562 เพ่ือการดูแลผูปวย
ญี่ปุนในประเทศไทย และที่สงตอจากประเทศใกลเคียง

11. บริษัท เอ็น เฮลท พยาธิวิทยา จำกัด รวมกับราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหงประเทศไทย
บริษัท เอ็น เฮลท พยาธิวิทยา จำกัด รวมกับราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหงประเทศไทย 

จัดประชุมวิชาการ Inter-hospital Renal Clinicopathological Conference ต้ังแตป 2559
เปนตนมา เปดโอกาสใหแพทยผูเช่ียวชาญโรคไตและพยาธิแพทยและแพทยประจำบานกวา 
50 ทาน จากโรงเรียนแพทยและโรงพยาบาลตางๆในประเทศไทย แลกเปล่ียนองคความรูและ
กรณีศึกษาที่นาสนใจ เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยอาการและเปนแนวทางในการ
รักษาตอไป โดยกำหนดใหมีการประชุมวิชาการโรคไตปละ 3 ครั้ง

12. Icahn School of Medicine at Mount Sinai (ISMMS) ประเทศสหรัฐอเมริกา    
สถาบันโรคภูมิแพ สมิติเวช (Samitivej Allergy SAI) ตอกย้ำความเปนผูนำในการรักษา

โรคภูมิแพระดับสากล ดวยการลงนามความรวมมือ (MOU) ระหวางสถาบันโรคภูมิแพ สมิติเวช
(SAI), คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และ Icahn School of 
   Medicine at Mount Sinai (ISMMS) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนสถาบันทางการแพทย
ดานภูมิแพท่ีไดรับการยอมรับระดับโลก ในความรวมมือทางการแพทย การศึกษา วิจัย และ
การพัฒนานวัตกรรมการรักษาโรคภูมิแพ

ดานคุณภาพการใหบริการ
ณ ส้ินป 2562 บริษัทเปนกลุมโรงพยาบาลเอกชนท่ีไดรับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

ในหลายระดับ อาทิ การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลระดับประเทศ Hospital Accreditation
Thailand-HA จำนวน 29 โรงพยาบาล และไดรับการรับรองคุณภาพระดับสากล Joint 
Commission International-JCI จำนวน 14 โรงพยาบาล นอกจากน้ี โรงพยาบาลกรุงเทพ
สำนักงานใหญ ยังไดรับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
ขั้นกาวหนา (Advanced HA) 
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โรงพยาบาล Joint Commission
International-JCI

Hospital Accreditation
Thailand-HA Advanced HA

1. โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ

- โรงพยาบาลกรุงเทพ

- โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ 

- โรงพยาบาลวัฒโนสถ

- โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร

- โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอรเนชั่นแนล

2. โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

3. โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร

4. โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

5. โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

6. โรงพยาบาลพญาไท 1

7. โรงพยาบาลพญาไท 2

8. โรงพยาบาลพญาไท 3

9. โรงพยาบาลพญาไทนวมินทร

10. โรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน

11. โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย 4

12. โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

13. โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง

14. โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ

15. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

16. โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี

17. โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

18. โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา 

19. โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

20. โรงพยาบาลศรีระยอง

21. โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

22. โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม

23. โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

24. โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน

25. โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

26. โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

27. โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช

28. โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

29. โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย

30. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

31. โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน

32. โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ

33. โรงพยาบาลดีบุก

34. โรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ

35. โรงพยาบาลกรุงเทพตราด



BDMS Wellness Clinic ให้บรกิารดแูลสขุภาพท่ีมุ่งเน้นดา้นการดแูลป้องกนัและฟื้นฟูสขุภาพ และเสรมิสรา้งสภาวะสขุภาพ
ใหผู้ม้ารบับรกิาร มชีวีติยนืยาวอยา่งมีคณุภาพ โดยรวบรวมทมีแพทยผ์ูม้คีวามรูค้วามชาํนาญดา้นเวชศาสตรป้์องกนัจากทัว่โลก
และเทคโนโลยี ในการปฏิบัติงานทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนาให้เป็น “คลินิกด้านการดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ” 
แห่งแรกในเอเชียที่มีมาตรฐานสากล พร้อมรองรับผู้รับบริการทางด้านการแพทย์ และโปรแกรมห้องพักเวลเนส

BDMS Wellness Clinic ร่วมกับ Mövenpick Hotels & Resorts พัฒนารีสอร์ตเวลเนสระดับสากล ณ ถนนวิทยุ 
เพ่ือพัฒนาเป็นรีสอร์ตสุขภาพ ในช่ือ Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok ประกอบด้วยห้องพักจํานวน 
293 หอ้ง พรอ้มการบรกิารโปรแกรมเวลเนสทีอ่อกแบบเฉพาะบคุคล ใหค้าํแนะนาํหลกัการดแูลสขุภาพดว้ยเวชศาสตรเ์ชงิป้องกัน 



บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ประกอบด้วยคลินิกเฉพาะทาง 8 คลินิก เพ่ือการดูแลสุขภาพแบบครอบคลุม 
นําโดยแพทย์ผู้ชํานาญการเฉพาะทางที่มีความพร้อมในการให้บริการอย่างมุ่งมั่น ประกอบด้วย

คลินิกดูแลป้องกันและฟื้ นฟูสุขภาพ
คลินกิดแูลป้องกันและฟื้นฟูสขุภาพมุ่งเน้นการป้องกนัและชะลอความเสือ่มของรา่งกายจากภายใน เริม่ตัง้แตก่ารรบัประทานอาหาร 
การออกกําลังกาย และการดําเนินชีวิตท่ีถูกต้อง ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตรวจวิเคราะห์ร่างกายโดยละเอียด
เพ่ือหาความเสีย่งในการเกดิโรคและป้องกนัอยา่งทนัทว่งทพีรอ้มบรกิารวติามนิเฉพาะบคุคล (Personalized Supplement) 
ภายใต้การควบคุมของทีมแพทย์และเภสัชกรในห้องปฏิบัติการ Compounded Pharmacy ที่ได้มาตรฐานสากล

คลินิกเสริมสร้างและฟื้ นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
เน้นให้บริการแบบเฉพาะบุคคล เพ่ือให้ได้ผลการออกกําลังกายท่ีดีขึ้น โดยออกแบบโปรแกรมการออกกําลังกายเพ่ือรักษา 
หรือพัฒนาศักยภาพได้อย่างตรงจุด ทั้งการฟื้นฟู เสริมสร้าง และพัฒนากล้ามเนื้ออย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องผ่าตัด 
โดยใช้เครื่องมือทางการแพทย์ และเครื่องออกกําลังกาย DAVID 

คลินิกศูนย์สุขภาพสมองและความจํา
คลินกิศนูยส์ขุภาพสมองและความจาํ ใชเ้ทคโนโลย ีMRI และ PET สแกน ควบคูกั่บการตรวจเลอืดเพ่ือวเิคราะหห์าสารบง่ชี ้
ความเสีย่งของโรคอลัไซเมอรแ์ละโรคพารก์นิสนัตัง้แตร่ะยะแรกเริม่ เพ่ือหาบรเิวณท่ีมีปัญหาในสมอง โดยวเิคราะหจ์ากผลทางชวีภาพ

 
คลินิกป้องกันและดูแลเส้นเลือดหัวใจ

แผนกป้องกนัดแูลเสน้เลอืดหวัใจ ใหก้ารดแูลหวัใจดว้ยแนวทางป้องกนัเชงิรกุเพ่ือใหห้วัใจแขง็แรงมปีระสทิธภิาพดอียูเ่สมอ 
ผู้รับบริการจะได้รับการตรวจครบชุดเพ่ือออกแบบวิถีทางในการดูแลเฉพาะบุคคล โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเพ่ือกําหนด 
แผนโภชนาการ และพฤติกรรมการใช้ชีวิตในแนวทางที่ถูกต้อง

คลินิกสุขภาพทางเดินอาหาร 
แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญดา้นระบบทางเดนิอาหาร จะคน้หาความผดิปกตแิละลดความเสีย่งของโรคทางเดนิอาหารและตบั โดยใชก้าร 
ตรวจลึกถึงระดับพันธุกรรม เพ่ือใช้วิเคราะห์สารบ่งชี้ทางชีวภาพที่สะท้อนถึงสุขภาพ ระบบทางเดินอาหารและตับ

คลินิกทันตกรรม
บรกิารดา้นทันตกรรมโดยใช้เทคโนโลยทีีทั่นสมยัมาชว่ยออกแบบรอยยิม้ใหเ้ขา้กบัเอกลกัษณข์องแตล่ะบคุคล และชว่ยวางแผน 
การรักษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี In-House Digital Lab ที่ช่วยย่นระยะเวลาในการรักษา โดยมีเป้าหมาย 
ให้ผู้รับบริการมีรอยยิ้มที่งดงามเพ่ือเพ่ิมความมั่นใจ และยกระดับคุณภาพชีวิตโดยรวม

คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก 
คลินิกวิจัยและห้องปฏิบัติการรักษาผู้มีบุตรยาก

นาํโดยทมีแพทยผ์ูมี้ประสบการณเ์ฉพาะทางและเชีย่วชาญดา้นสตูศิาสตรท์ีค่อยใหค้าํปรกึษาแกคู่ส่มรส ใหบ้รกิารตรวจรักษา 
ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญพันธุ์ การตรวจพันธุกรรมเบื้องต้น ฝากไข่และการทําเด็กหลอดแก้ว พร้อมด้วยนักวิทยาศาสตร์ที่ 
เชีย่วชาญด้านการเลีย้งตัวอ่อน เทคโนโลยทีางการแพทยท์ีท่นัสมยัทีศู่นยว์จัิยและหอ้งปฏบิตักิาร รกัษาผู้มบีตุรยากของเรา

คลินิกส่งเสริมสุขภาพสตรี 
เพราะสขุภาพผูห้ญงิเป็นเรือ่งทีผู่ห้ญงิเขา้ใจ เราจึงมีผู้เชีย่วชาญผู้หญิงท่ีใหค้าํปรกึษา พรอ้มใหบ้รกิารด้านสขุภาพแบบองคร์วม
ครอบคลมุสําหรบัผูห้ญงิทุกวยั ตัง้แต่การตรวจเชก็สขุภาพหลากหลายรปูแบบ การสาํรวจพฤตกิรรมการใชช้วีติ การรบัประทานอาหาร 
การออกกําลังกาย ไปจนถึงการวางแผนครอบครัว การมีบุตร และภาวะวัยทอง 
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บริษัทมีสายการประกอบธุรกิจหลักคือธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยเปนการดำเนินงานผานบริษัทและบริษัทยอย นอกจากนี้ 
บริษัทไดมีการลงทุนในธุรกิจท่ีสนับสนุนและเก่ียวของกับธุรกิจโรงพยาบาล ซ่ึงสามารถสรุปโครงสรางรายไดตามงบการเงินรวมไดดังน้ี :

โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอย : เปรียบเทียบระหวางป 2560-2562

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประเภท
ของรายได

ดำเนินการโดย

100.00

95.76

91.48

98.60

100.00

85.71

99.76

93.65

84.00

97.27

100.00

99.76

99.72

98.82

100.00

99.70

91.45

100.00

100.00

63.45

100.00

100.00

100.00

50.03

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

80.00

100.00

สัดสวนการ
ถือหุน (%)

19.27

15.51

4.20

17.34

4.22

1.65

1.74

1.84

0.43

5.43

3.51

0.77

1.98

2.21

0.95

3.90

2.32

1.26

0.93

0.97

1.16

0.78

1.66

0.21

1.74

0.78

0.74

0.15

0.00

0.25

0.89

98.76

 

13,317.32 

 10,723.45 

 2,903.41 

 11,986.51 

 2,917.17 

 1,138.19 

 1,201.99 

 1,269.80 

 295.04 

 3,755.54 

 2,424.27 

 532.50 

 1,366.70 

 1,525.54 

 654.96 

 2,697.15 

 1,602.62 

 870.29 

 642.90 

 668.49 

 798.60 

 536.08 

 1,145.66 

 146.44 

 1,204.02 

 541.54 

 508.52 

 100.57 

 0.21 

 174.51 

618.21 

 68,268.20 

2560

รายได %

18.51

15.49

3.97

17.35

4.46

1.61

1.66

1.80

0.44

5.30

3.41

0.74

1.92

2.20

0.96

3.90

2.32

1.29

0.98

1.02

1.32

0.90

1.84

0.19

1.61

0.98

0.79

0.34

0.14

0.24

1.06

98.74

 

13,749.41 

 11,506.83 

 2,946.40 

 12,887.95 

 3,313.73 

 1,193.64 

 1,232.11 

 1,334.79 

 324.57 

 3,936.28 

 2,536.74 

 550.51 

 1,427.64 

 1,636.09 

 715.52 

 2,900.54 

 1,721.00 

 956.59 

 728.95 

 761.32 

 977.96 

 671.67 

 1,365.49 

 142.57 

 1,197.63 

 729.72 

 586.54 

 249.12 

 102.91 

 178.94 

789.02 

 73,352.18 

2561

รายได %

18.46

15.63

3.76

16.96

4.61

1.43

1.33

1.68

0.50

5.11

3.50

0.79

2.05

2.09

0.97

3.80

2.38

1.29

0.96

1.19

1.48

0.93

1.96

0.19

1.46

1.13

0.81

0.40

0.30

0.16

0.25

1.18

98.75

 

14,703.51 

 12,449.03 

 2,990.17 

 13,506.70 

 3,672.88 

 1,136.52 

 1,059.13 

 1,339.45 

 400.93 

 4,069.42 

 2,785.63 

 630.56 

 1,634.85 

 1,664.75 

 774.38 

 3,028.52 

 1,893.11 

 1,026.76 

 767.19 

 944.11 

 1,181.62 

 742.13 

 1,559.35 

 150.94 

 1,158.88 

 898.17 

 648.21 

 316.37 

 239.06 

 126.46 

 199.38 

940.37 

 78,638.54 

2562

รายได %

คารักษาพยาบาล

บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ

บมจ. สมิติเวช 

บจก. บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร

บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา 

บจก. เปาโลเมดิค

บจก. การแพทยสยาม

บมจ. ศูนยการแพทยไทย

บจก. เปาโล สมุทรปราการ

บจก. โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง

บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพตราด  

บจก. วัฒนเวช

บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ

บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย

บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

บมจ. ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร

บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม

บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน

บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร (BSN)

บจก. โรงพยาบาลเทพากร (ถือหุนโดย BSN)

บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอรเนชั่นแนล

บจก. สมิติเวช ชลบุรี

บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช 

บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร

บจก. บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก

บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย

Angkor Pisith Co., Ltd. 

Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.

                     รวม

(หนวย : ลานบาท)
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หมายเหตุ นอกเหนือจากรายไดจากการดำเนินงานหลักตามโครงสรางรายไดดังกลาวขางตนแลว บริษัทยังมีรายไดจากการจำหนาย
น้ำเกลือ ยา และเวชภัณฑ จากบริษัทยอยซึ่งแสดงอยูในหมวดรายไดจากการจำหนายสินคาในงบกำไรขาดทุน ดังนี้

ประเภท
ของรายได

ดำเนินการโดย

98.69

100.00

95.00

60.00

95.00

สัดสวนการ
ถือหุน (%)

1.19

0.00

0.00

0.04

0.00

1.24

 100.00

 

821.35

 2.19

 0.24

 30.02

 

0.92

854.72

 69,122.92

2560

รายได %

1.21

0.00

0.00

0.05

0.00

1.26

 100.00

 

896.41

 0.70

 0.11

 36.80

 

-     

934.02

 74,286.20

2561

รายได %

1.19

0.01

0.00

0.05

0.00

1.25

 100.00

 

945.33 

 4.26 

 -     

 42.17 

 

-     

991.75

 79,630.29

2562

รายได %

รายไดที่เกี่ยวของกับการรักษาพยาบาล

บจก. เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส

N Health (Cambodia) Co., Ltd.

บจก. เอ็น เฮลท พยาธิวิทยา

N Health Myanmar Co.,Ltd

บจก. ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอรี่ส 

(ประเทศไทย)

                     รวม 

     รวมรายไดจากการดำเนินงานหลัก

(หนวย : ลานบาท)

ดำเนินการโดย

100.00

87.05

100.00

95.76

สัดสวน
การถือหุน (%)

 1,240.37

 616.68

 839.43

 113.10

2,809.58

2560

 1,418.35

 758.66

 791.76

 117.98

3,086.75

2561

 1,408.71

 824.70

 735.01

 123.92

3,092.35

2562

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี (อำนวยเภสัช) จำกัด

บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด

บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร จำกัด

บริษัท เฟสท เฮ็ลธ ฟูด จำกัด

                     รวม

(หนวย : ลานบาท)



1. ลักษณะการใหบร�การและผลิตภัณฑ
ธุรกิจดานการรักษาพยาบาล 

50 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป   2 5 6 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

โรงพยาบาลกรุงเทพ

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ

โรงพยาบาลวัฒโนสถ

โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร

โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอรเนชั่นแนล

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร

โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช

โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา  

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง 

โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

โรงพยาบาลกรุงเทพตราด 

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม

โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา 

โรงพยาบาลกรุงเทพปากชอง

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร  

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน  

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ  

โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย 

โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร 

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย 

โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี

โรงพยาบาลสมิติเวช ไชนาทาวน

ลำดับ ดำเนินการโดยรายช�่อโรงพยาบาล
ขนาด

โรงพยาบาล
 (เตียง)

จำนวน
เตียง
รวม

อัตราการ
ถือหุน

(รอยละ)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร จำกัด  

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร จำกัด  

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

บริษัท วัฒนเวช จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)

บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด  

บริษัท ธนบุรีเมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด (มหาชน) (1)

บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จำกัด  

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

 

373

97

48

52

172

64

210

142

255

400

220

170

114

175

180

31

120

195

140

266

200

52

150

80

151

311

400

184

150

220

59

4,057

1,324

100.00

100.00

100.00

 97.27

 100.00

 99.72

 99.76

100.00

 91.45

 91.45

100.00

100.00

100.00

 99.70

98.82

100.00

100.00

100.00

100.00

 

95.76

 95.76

67.18

63.45

100.00

กลุมโรงพยาบาลกรุงเทพ 

กลุมโรงพยาบาลสมิติเวช
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32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

ลำดับ ดำเนินการโดยรายช�่อโรงพยาบาล
ขนาด

โรงพยาบาล
 (เตียง)

จำนวน
เตียง
รวม

อัตราการ
ถือหุน

(รอยละ)

บริษัท บี เอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด

Angkor Pisith Co., Ltd.

Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด (2)

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด (2)

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด (2)

บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน) (2)

บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด 

บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด 

บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด 

บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด

บริษัท การแพทยสยาม จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลเทพากร จำกัด (3)

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด

บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด (4)

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร จำกัด (มหาชน)

โรงพยาบาล BNH

กลุมโรงพยาบาลรอยัล

กลุมโรงพยาบาลพญาไท

กลุมโรงพยาบาลที่ลงทุนถือหุนแตไมไดมีสวนรวมในการบริหาร

กลุมโรงพยาบาลเปาโล

กลุมโรงพยาบาลชุมชน

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

Royal Angkor Pisith 

Royal Phnom Phen Hospital

โรงพยาบาลพญาไท 1  

โรงพยาบาลพญาไท 2  

โรงพยาบาลพญาไท 3  

โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา  

โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร 

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

โรงพยาบาลเปาโล รังสิต  

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร

โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 

โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง

โรงพยาบาลศรีระยอง

โรงพยาบาลเทพากร

โรงพยาบาลดีบุก

จำนวนเตียงรวมกลุม BDMS

โรงพยาบาลเอกอุดร  

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร

 

144

30

100

224

260

267

350

140

 

267

150

162

200

169

60

195

100

100

350

538

144

 

130

 

 

 

 

 

1,241

 

 

 

 

 

1,008

 

 

 

395

8,299

 

 

888

91.48

80.00

100.00

 

98.60

 97.79

 97.56

74.23

99.76

 

100.00

100.00

100.00

93.65

85.71

84.00

 

 100.00

50.03

99.70

 

 25.11

24.99

หมายเหตุ : (1) บริษัท ธนบุรีเมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 34.43 โดย BDMS และรอยละ 29.02 โดยบริษัท รอยัล บางกอกเฮ็ลธแคร จำกัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยท่ี BDMS ถือหุน
รอยละ 100 

(2) ถือหุนโดย บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ BDMS ถือหุนรอยละ 98.60
(3) บริษัท โรงพยาบาลเทพากร จำกัด ถือหุนโดย บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ BDMS ถือหุนรอยละ 100.00
(4) บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด ถือหุนโดย BDMS รอยละ 15.26 และบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด รอยละ 10.00



ธุรกิจที่เกี่ยวของและสนับสนุนดานการรักษาพยาบาล

52 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป   2 5 6 2

1. ธุรกิจดานบริการสุขภาพเชิงปองกัน

(Wellness Clinic)

2. ผลิตและจำหนายยา น้ำเกลือ 

และวัสดุภัณฑทางการแพทย 

 

3. จำหนายและเวชภัณฑ

4. หองปฏิบัติการทางการแพทย (Lab) และ 

Share Services ดานจัดซื้อ

 

 

5. หองปฏิบัติการทดลองชีวโมเลกุล  

6. Share services ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. บริการขนสงผูปวยทางอากาศ       

(Medical Evacuation)

8. บริการดานการจัดเลี้ยงและอาหารใหแก 

ผูใชบริการในกลุม

9. บริการใหเชาอสังหาริมทรัพย (ที่ดิน) เพื่อ

ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศกัมพูชา 

10. กิจการเพื่อการลงทุนใน Healthcare

Business (Holding Company)

 

 

11. ศูนยอบรมดานวิชาชีพเฉพาะทางให

กลุมบริษัท

12. ธุรกิจประกันสุขภาพ

13. บริการดานบัญชี 

14. บริหารสินทรัพย 

15. โรงแรม

ประเภทธุรกิจ ช�่อบร�ษัท อัตราการถือหุน
(รอยละ)

บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด (1)

บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด 

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จำกัด (มหาชน) (2)  

บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร จำกัด (3)   

บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเต็มส จำกัด (4)

บริษัท เอ็น เฮลท พยาธิวิทยา จำกัด (1)

N Health Cambodia Co., Ltd. (5) 

(จดทะเบียนที่ประเทศกัมพูชา)

N Health Myanmar Co., Ltd. (5) (จดทะเบียนที่ประเทศพมา)

บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอรี่ส

(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด

บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด (6)

บริษัท เออรวิ่ง เชอริเดน เอส อี จำกัด (7)

บริษัท เฟสท เฮ็ลธ ฟูด จำกัด (7) 

S.R. Property Investment Co., Ltd.

Siem Reap Land Investment Co., Ltd.

Phnom Penh First Property Co., Ltd.

บริษัท รอยัล บางกอกเฮ็ลธแคร จำกัด 

บริษัท กรุงเทพ เซฟดรัก จำกัด 

BDMS Inter Pte. Ltd. (จดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร)

N Health Asia Pte. Ltd. (จดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร)

บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพพรีเมียร นายหนาประกันภัย จำกัด

บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาทติ้ง จำกัด

บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพยสิน จำกัด

บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอรท จำกัด

100.00

100.00

87.05

46.87

100.00

98.69

95.00

100.00

60.00

95.00

100.00

100.00

95.74

95.76

49.00

49.00

49.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

หมายเหตุ : (1) ถือหุนโดย บริษัท รอยัล บางกอกเฮ็ลธแคร จำกัด
(2) ถือหุนโดย บริษัท รอยัล บางกอกเฮ็ลธแคร จำกัด รอยละ 46.58 และ บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด รอยละ 0.33 
(3) ถือหุนโดย บริษัท กรุงเทพ เซฟดรัก จำกัด
(4) ถือหุนโดย BDMS รอยละ 74.02 บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) รอยละ 21.04 และ บริษัท บี เอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด รอยละ 4.93
(5) ถือหุนโดย N Health Asia
(6) ถือหุนโดย BDMS รอยละ 87.25 และ บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธแคร จำกัด รอยละ 12.75
(7) ถือหุนโดย บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
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ปจจัยสนับสนุนอ่ืนๆ ท่ีสำคัญ ไดแก 1) อัตราการเจ็บปวย
และเสียชีวิตจากโรคไมติดตอรายแรงของคนไทยมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นตอเนื่อง 2) ผูประกอบการเรงขยายฐานลูกคาที่
มีศักยภาพการใชจายสูงทั้งในและตางประเทศ อาทิ 
กลุมผูประกันสุขภาพวงเงินสูง และลูกคาตางชาติ ซึ่ง
รวมถึงกลุมผูสนใจความงามและผูมีบุตรยาก 3) การเปน
พันธมิตรรับ-สงตอผูปวยทั้งในและตางประเทศ และ
4) นโยบายภาครัฐที่ใหสิทธิประโยชนดานการลงทุนใน
อุตสาหกรรมการแพทย รวมถึงนโยบายสนับสนุนใหไทย
เปนศูนยกลางสุขภาพของโลกภายในป 2569

• ผูประกอบการท้ังรายเกาและใหมมีแนวโนมขยายการลงทุน
ตอเนื่อง เพื่อรองรับความตองการใชบริการที่จะเพิ่มขึ้นใน
อนาคต ท้ังการลงทุนโรงพยาบาลแหงใหม การขยายเครือขาย
ไปตางจังหวัดที่เปนหัวเมืองใหญและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
การเพิ่มปรับปรุงพื้นที่ใหบริการและปรับรูปแบบใหบริการ 
เชน ต้ังศูนยโรคเฉพาะทาง เปนตน รวมถึงการขยายสูธุรกิจ
ดานสุขภาพเพ่ือรองรับความตองการของลูกคาอยางครบวงจร 
อาทิ ศูนยดูแลผูสูงอายุ โรงพยาบาลดูแลผูปวยพักฟน ศูนย
ดูแลสุขภาพครบวงจร ผลิตภัณฑอาหารเสริมและเคร่ืองสำอาง 
ซึ่งชวยหนุนรายไดของธุรกิจโรงพยาบาล ทั้งนี้ คาดวาป 
2563-2565 จำนวนเตียงของโรงพยาบาลเอกชนจะเพิ่มขึ้น
ไมนอยกวา 2,000 เตียง จากประมาณ 40,000 เตียง 
ณ สิ้นป 2562

• ปจจัยทาทายของผูประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ไดแก
การขาดแคลนแพทยและบุคลากรทางการแพทย การควบคุม
ราคายาและคาบริการจากทางการ และการแขงขันจาก
โรงพยาบาลรัฐที่มีมาตรฐานเดียวกับเอกชน รวมถึงคูแขง
จากตางประเทศที่วางสถานะเปนศูนยกลางการแพทยเชน
เดียวกับไทย

2  ภาวะตลาดและการแขงขัน
2.1 ภาพรวมธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย
ความตองการใชบริการที่เกี่ยวของกับสุขภาพมีเพิ่มมากขึ้น

อยางตอเนื่อง ในลักษณะที่หลากหลาย หรือเฉพาะทางมากขึ้น
จากกระแสการต่ืนตัวและการใสใจดูแลสุขภาพท่ีเพ่ิมข้ึน ประกอบ
กับอัตราการเพิ่มขึ้นของกลุมโรคที่ซับซอน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เม่ือประเทศไทยกำลังกาวเขาสูสังคมสูงอายุ นอกจากน้ีการเพ่ิมข้ึน
ของชนช้ันกลางท่ีมีรายไดมากข้ึนชวยหนุนความตองการใชบริการ
ในโรงพยาบาลเอกชนเพ่ิมข้ึน และความตองการของผูบริโภคท่ี
ตองการรับบริการทางการแพทยที่มีมาตรฐานและไดรับความ
สะดวกสบายในการใหบริการ ทั้งผูใชบริการชาวไทย และชาว
ตางชาติ โดยเฉพาะผูใชบริการชาวตางชาติท่ีมีความนิยมเขามา
ใชบริการทางการแพทยในประเทศไทย ซ่ึงมีปจจัยสนับสนุนมา
จากนโยบายดานการทองเที่ยว และการผลักดันใหไทยเปน
ศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)

ศูนยวิจัยกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา คาดวาธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนในประเทศมีแนวโนมเติบโตตอเน่ืองในป 2563-2565 โดย
มีปจจัยสนับสนุนจาก: 

• ความตองการใชบริการมีแนวโนมสูงขึ้นผลจาก
การเปล่ียนแปลงเชิงโครงสราง ไดแก 1) การเขาสูสังคม
ผูสูงอายุ ซึ่งตองมีการรักษาตอเนื่องและซับซอน โดย
สำนักงานเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติคาดวาไทยจะมี
ผูท่ีอายุมากกวา 60 ปข้ึนไปเปน 13.1 ลานคนในป 2564 
จาก 11.2 ลานคนในป 2560 2) ชนช้ันกลางของไทยจะ
เพิ่มเปนรอยละ 41 ของประชากรป 2563 จากรอยละ
36 ในป 2558 สะทอนอำนาจซื้อที่จะสูงขึ้น และ 3)
การขยายตัวของชุมชนเมือง โดยองคการสหประชาชาติ
คาดระดับความเปนเมืองของไทยจะอยูที่รอยละ 60.4
ในป 2568 จากรอยละ 50.4 ใน ป 2558
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2.2 กลยุทธทางการตลาดของบริษัท
ในป 2562 บริษัทไดขยายโรงพยาบาลในเครือ จาก 46

โรงพยาบาล มาเปน 48 โรงพยาบาล และจากการท่ีบริษัทไดยก
ระดับ 10 โรงพยาบาลในเครือใหเปน Center of Excellence

หรือศูนยการเปนเลิศทางการแพทย อีกท้ังขยายการบริการทาง
การแพทยท่ีรักษาผูปวย หรือ curative มาเนนการดูแลสุขภาพ
เชิงรุก หรือ preventive ผาน BDMS Wellness Clinic และ
โรงพยาบาลชีวา ทรานสิช่ันนัล แคร ท่ีเนนการดูแลผูปวยในชวง
ระยะพักฟน ระยะทำกายภาพบำบัด หรือชวง transitional
ทำใหการบริการทางดานการแพทยของบริษัทมีครบในทุกชวง
เวลา คือชวงปองกันดูแลสุขภาพต้ังแตกอนปวย จนเม่ือปวย และ
หลังการรักษา ทำกายภาพบำบัด พักฟน ทั้ง 3 การดำเนินการ
หลักนี้แสดงใหเห็นถึงการพัฒนาคุณภาพทางดานการแพทย 
ไปพรอมๆ กับการขยายจำนวนเครือขายโรงพยาบาล  และขยาย
การใหบริการ และใชสิ่งเหลานี้ ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกคนไข
ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ จนบริษัทเปนผูนำโรงพยาบาลที่มี
ชื่อเสียงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก และติดอันดับ 1 ใน 5 กลุม
โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของโลก เมื ่อพิจารณาจากมูลคา
หลักทรัพยตามราคาตลาด  

แนวทางท่ีกลาวขางตนน้ัน สอดคลองกับนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาลไทย ในการจะผลักดันประเทศไทยใหเปน
ศูนยกลางทางดานการแพทย และธุรกิจบริการสุขภาพของโลก
หรือ Thailand Medical Hub ดวยความตองการบริการทาง
ดานการแพทย ดานสุขภาพของทั้งชาวไทยและชาวตางชาติมี
มากข้ึนมาโดยตลอด ผูคนใหความสนใจในสุขภาพของตนเองและ
ของบุคคลในครอบครัวมากข้ึน โครงการและงานท่ีบริษัทไดชวย
ผลักดันประเทศไทยใหเปน medical hub เชน

• จัดงาน BDMS Academic Meeting โดยในงานมีแพทย
ผูเชี่ยวชาญระดับโลก ทันตแพทย พยาบาลและบุคลากร
ทางดานการแพทยจากทั้งในเครือ BDMS และนอกเครือ
ทั้งในและตางประเทศเขารวมงานประชุมวิชาการนี้ มาก
กวา 1,200 คน

• นำแพทยผูเชี่ยวชาญ หรือ specialist ในดานตางๆ ไป
บรรยายและนำเสนอผลงานในตางประเทศ

- งานสัมมนาวิชาการระดับโลก เชน ดานสมอง ดานหัวใจ
  ดานมะเร็ง ดานกระดูก ดานเด็ก ฯลฯ
- งาน medical tourism เชน ในยุโรป จีน อินโดนีเซีย ฯลฯ

• การรวมมือกับโรงพยาบาลช้ันนำท่ัวโลก ท้ังในดานการแลก
เปลี่ยนความรู การสัมมนา การทำการวิจัย

• การใชส่ือตางประเทศท่ีมีช่ือเสียง เชน CNN ในการโปรโมท
ประเทศไทยและบริษัทในดานการแพทย

- รายการ CNN Live Longer ซึ่งเปนรายการเกี่ยวกับ
  การแพทย และการดูแลสุขภาพ 
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เม่ือรวมงานและโครงการเหลาน้ีของบริษัทเขากับงานท่ีคณะ
แพทยศาสตรของมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลภาครัฐดำเนินการ
จะชวยทำใหประเทศไทยไดรับความเชื่อถือในดานคุณภาพการ
รักษาพยาบาลวาอยูในระดับสากล สามารถเช่ือม่ันได ดังคำม่ัน
ของบริษัทท่ีวา “เร่ีองสุขภาพเราเช่ียวชาญ” หรือ “BDMS; Your
Trusted Healthcare Network” 

สำหรับงานการตลาด ซึ่งเนนการขยายพันธมิตรและขยาย
ชองทาง ไดมีการดำเนินการหลักๆ ดังนี้

1. Insurance marketing  
บริษัทยังคงเสริมสรางเครือขายพันธมิตรในกลุมบริษัท

ประกันภัยทั้งในประเทศและตางประเทศ โดย 
1.1) กลุมบริษัทประกันในประเทศ: ในป 2562 บริษัทได

รวมกับบริษัทประกันชั้นนำพัฒนาแผนประกันสุขภาพหลาก
หลายโครงการ อาทิ

• การรวมออกแผนประกัน ท่ีใชในเครือ BDMS หรือ BDMS
Exclusive product ท่ีครอบคลุมหลายกลุมตลาด ปจจุบัน
มี 4 ผลิตภัณฑ ไดแก
1. My First Class Health Care รวมกับ อลิอันซ อยุธยา

ซึ่งเปนแผนประกันสุขภาพสำหรับกลุม high-end มี 
coverage สูงถึง 80-100 ลานบาท

2. อุนใจรักษ Gold รวมกับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด 
(มหาชน) มี coverage 1-5 ลานบาท

3. อุนใจรักษเหมาจายตอป (Deductible plan) รวมกับ
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มี coverage
400,000-800,000 บาท

4. ประกันสุขภาพ อุนใจรักษ ดีไลท รวมกับบริษัท วิริยะ
ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มี coverage 450,000-
1,500,000 บาท

• บริษัทมีทำการตลาด เคมเปญรวมกับบริษัทประกันสุขภาพ
และบริษัทประกันชีวิต เชน AIA เมืองไทยประกันชีวิต
อลิอันซ อยุธยา วิริยะประกันภัย ฯลฯ

1.2) กลุมบริษัทประกันในตางประเทศ: ในป 2562 บริษัท
ทำงานรวมกับบริษัทประกันตางประเทศมากข้ึน ดวยเห็นโอกาส
จากจำนวนชาวตางชาติท่ีมาทำงานและทองเท่ียวในภูมิภาคน้ีท่ี
มีมากขึ้น 

บริษัทไดใชประโยชนจากการที่มีบุคคลากรที่มีความรูและ
ประสบการณสูง มีเครือขายโรงพยาบาล เครือขายการขนสง
ทางการแพทย เครือขายการบริการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน อยาง
ครบวงจรตามมาตรฐานสากล ครอบคลุมอยูทั่วประเทศ ทำให
เปนท่ียอมรับจากบริษัทประกันตางประเทศ บริษัท Assistance

และ Third Party Services Providers จึงมีการสงลูกคาท่ีเปน
ชาวตางชาติ ทั้งที่ทำงานในภูมิภาคและนักทองเที่ยวตางชาติ 
ท่ีเจ็บปวย หรือประสบอุบัติเหตุ มารับบริการทางการแพทยกับ
โรงพยาบาลในเครือ โดยเปนผลใหบริษัทไดรับรางวัลระดับโลก
Medical Provider of the Year 2019 จาก ITIJ (International 
Travel & Health Insurance Journal) ในงาน ITIC International 
Travel & Health Conference ซึ่งเปนงานดานประกันการ
เดินทางและประกันสุขภาพ ท่ีมีผูรวมงานเปนผูบริหารระดับสูง
จากบริษัทประกันทั่วโลก กวา 1,000 คน   

ในดานการสรางพันธมิตรและความรวมมือกับบริษัทประกัน
บริษัทไดรวมมือกับบริษัทประกันหลายแหง ไดแก

• AIA การดูแลผูถือประกันสุขภาพจากจีน ฮองกง สิงคโปร 
อินโดนีเซีย 

• Ping An Health บริษัทประกันสุขภาพจากประเทศจีน
ที่อยูใน Ping An Group

• MSH การดูแลผูถือประกันสุขภาพจากจีน

2. Digital expansion
บริษัทและโรงพยาบาลในเครือ ไดใชชองทาง digital ในการ

ส่ือสารผาน website และ social media ตางๆ เชน Facebook, 
Instagram, Line ฯลฯ ซึ่งแตละโรงพยาบาลในเครือ นำเสนอ
ขอมูลทางดานสุขภาพ การตอบปญหาสุขภาพตางๆ 

ท้ังน้ี หลายโรงพยาบาลในเครือไดมีการพัฒนากาวไปอีกข้ัน
โดยสราง health application ขึ้น เชน โรงพยาบาลสมิติเวช
ไดจัดทำ Virtual Hospital application ท่ีคนไขสามารถดูตาราง
ออกตรวจของแพทยและทำนัดหมายกับแพทย รวมถึงสามารถ
ดูขอมูลสุขภาพและประวัติของตัวเองได 

นอกจากน้ี บริษัทไดเขารวมกับ online healthcare platform
ที่มีชื่อเสียงจากหลายประเทศ เชน
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• Ping An Good Doctor บริษัทในเครือ Ping An Group 
ซึ่งเปนบริษัท online healthcare platform ใหญที่สุด
ในจีน มีสมาชิกราว 289 ลานคน โดยบริษัทไดนำเสนอ
สินคาการตรวจสุขภาพ แพ็กเกจการรักษาทางการแพทย 
และ Tele-consultation

• Alodoctok ซ่ึงเปนบริษัท online healthcare platform
ที่ใหญที่สุดในอินโดนีเซีย มีสมาชิกเขามาใชงานราว 18
ลานคน/เดือน 

การที่บริษัทไดนำสินคาและบริการของโรงพยาบาลเขาไป
อยูใน online healthcare platform เหลานี้ เปนการขยาย
ชองทางการตลาดที่จะทำใหชาวจีนและชาวอินโดนีเซียไดรับ
ขอมูลและเขาถึงบริการของโรงพยาบาลในเครือไดมากข้ึน ตลอด
24 ชั่วโมง

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ  
1. บุคลากรทางการแพทย
บริษัทมีนโยบายในการจัดหาแพทยที่มีความเชี่ยวชาญใน

แตละสาขาของโรค รวมถึงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย
อื่นๆ เพื่อสามารถใหบริการแกผูปวยไดอยางครอบคลุมและมี
คุณภาพ ซ่ึงในการจัดหาดังกลาว เปนการดำเนินงานสำหรับกลุม
บริษัทในเครือ ในการจัดหาแพทยและพยาบาลนั้น ทางบริษัท
ไดทำการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยแพทยและวิทยาลัยพยาบาล
ท่ีมีช่ือเสียง ท้ังน้ี แพทยและพยาบาลทุกทาน ไดผานการคัดเลือก
จากคณะกรรมการการแพทยของโรงพยาบาล

เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย เปนผูที่มีความสำคัญตอ
การดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัท และเพ่ือใหบุคลากรทาง
การแพทยไดพัฒนาความรูและวิทยาการความกาวหนาทางการ
แพทย ท้ังทางดานวิชาชีพและเทคโนโลยี บริษัทจึงไดสนับสนุน
ใหมีการวิจัยสำหรับแพทยและจัดประชุมวิชาการแพทย มีการ
จัดอบรมสำหรับแพทยและพยาบาลอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนา
ความรูดานการแพทยใหกับบุคลากรท่ีเก่ียวของ รวมถึงฝกอบรม
ใหกับพยาบาลเพื่อสรางความรู ความชำนาญในการใหบริการ
แกผูปวยกอนการปฏิบัติงานจริง นอกจากนี้บริษัทยังตระหนัก

ถึงความสำคัญของการลงทุนในเทคโนโลยีทางการแพทยและ
เครื่องมืออุปกรณทางการแพทย ซึ่งมีสวนชวยในการโนมนาว
ใหบุคลากรทางการแพทยผูมีความรูความชำนาญทำงานใหกับ
โรงพยาบาลในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น และถือเปนการสราง
ประสบการณและพัฒนาทักษะในการตรวจวินิจฉัยและรักษา
โรคทางการแพทย

2. การจัดหายาและเวชภัณฑ
บริษัทมีนโยบายและความมุงม่ันท่ีจะเสริมสรางความสัมพันธ

กับคูคาธุรกิจ รวมทั้งใหความสำคัญตอการสรางคุณคาที่ยั่งยืน
สูคูคาธุรกิจ โดยไดตระหนักถึงการบริหารจัดการหวงโซอุปทาน
อยางเปนรูปธรรม บริษัทใหความสำคัญอยางย่ิงในเร่ืองของการ
จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ อันเน่ืองมาจากเปนองคประกอบท่ีสำคัญ
สำหรับการดำเนินธุรกิจของโรงพยาบาล บริษัทมีนโยบายการ
จัดหายาและเวชภัณฑจากผูผลิตและผูจัดจำหนายที่มีคุณภาพ 
มีความปลอดภัยสูง ผานการรับรองมาตรฐาน มีความเหมาะสม
ในดานราคา สามารถจัดสงสินคาไดตามระยะเวลาที่กำหนด มี
การใหบริการหลังการขาย รวมถึงการสำรองสินคาใหกับบริษัท
อยางตอเนื่องและไมพบปญหาสินคาขาดชั่วคราวในสินคาที่มี
ความจำเปนสูงหรือกรณีท่ีมีความจำเปนเรงดวน เพ่ือสามารถให
บริการแกผูปวยไดอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ บริษัทเนนการ
ใหบริการจัดการคลังสินคาอยางครบวงจร โดยใชเทคโนโลยีและ
วิทยาการท่ีทันสมัย เพ่ือชวยเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพใน
การทำงาน สามารถควบคุมปริมาณสินคาคงคลัง มีสินคาพรอม
ใชในปริมาณท่ีเหมาะสม สงผลใหสามารถลดตนทุนการบริหาร
จัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ

ในรอบปท่ีผานมา กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ออก
ประกาศคณะกรรมการกลางควบคุมราคายา ซึ่งสงผลกระทบ
โดยตรงตอธุรกิจโรงพยาบาลโดยเฉพาะภาคเอกชน บริษัทไดมี
การปรับแผนกลยุทธการเจรจาตอรองราคา และการบริหาร
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กลยุทธในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณและเครื่องมือทางการ
แพทย จะพิจารณาในหลายๆ มิติ ท้ังในเร่ือง ของคุณสมบัติและ
คุณภาพของเครื่องมือ ประโยชนในการรักษา ความปลอดภัย
ระยะเวลาการสงมอบ และตนทุนการเปนเจาของ รวมถึงรายงาน
ผลการเปรียบเทียบเคร่ืองมือ จากสถาบันเคร่ืองมือแพทยระดับ
โลก นอกจากนี้การจัดหาอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทย
ในยุคดิจิตอล ยังตองใหความสำคัญอยางย่ิงในเร่ืองความปลอดภัย
ของขอมูลและความมั่นคงทางไซเบอร ที่อาจสงผลกระทบตอ
เคร่ืองมือทางการแพทย บริษัทมีการจัดซ้ืออุปกรณและเคร่ืองมือ
ทางการแพทยท่ีผลิตท้ังในประเทศและตางประเทศ กรณีท่ีอุปกรณ
และเครื่องมือผลิตในตางประเทศ บริษัทจะเลือกสั่งซื้อผาน
ตัวแทนจำหนายในประเทศ และทำสัญญาซ้ือขายกับทางบริษัท
ตัวแทนจำหนายซึ่งมีการกำหนดราคาซื้อขายที่แนนอนในสกุล
เงินบาทไทย เพื่อปองกันความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนของ
คาเงินและอัตราเงินเฟอ รวมท้ังมีขอตกลงเก่ียวกับการใหบริการ
หลังการขายอยางชัดเจน  

ท้ังน้ี บริษัทมิไดใหความสำคัญแคเพียงในสวนของการจัดซ้ือ
จัดหาอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทยเทานั้น บริษัทยังให
ความสำคัญกับการจัดหลักสูตรฝกอบรมพนักงาน เพ่ือใหสามารถ
ใชเคร่ืองมือและอุปกรณไดอยางถูกตอง เต็มประสิทธิภาพ และ
มีความปลอดภัยตอผูใชงานและผูปวย นอกเหนือจากน้ันบริษัท
ยังใหความสำคัญกับการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณและเครื่องมือ
เพ่ือชวยใหเคร่ืองมือคงไวซ่ึงความปลอดภัย มีความพรอมใชอยู
เสมอ และคงทนตลอดอายุการใชงาน โดยมีระบบการจัดการ
ในการคาดคะเนอัตราการเสื่อมของเครื่องมือ ทำใหไดขอมูลที่
สามารถคาดคะเน ทำนาย อาการชำรุดในปจจุบัน อีกทั้งยังมี
ระบบแจงเตือนเพ่ือนำอุปกรณและเคร่ืองมือเขาตรวจสอบสภาพ
การใชงาน รวมถึงมีระบบติดตามการเรียกคืนอุปกรณและ
เครื่องมือจากทั้งบริษัทผูผลิตและสถาบันเครื่องมือแพทยทั้งใน
ไทยและตางประเทศ

ความสัมพันธกับคูคาโดยเฉพาะคูคารายสำคัญ ท้ังน้ีบริษัทไดเก็บ
รวบรวมและวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการจัดซ้ือยาของโรงพยาบาล
ในเครือ โดยจัดแบงขอมูลเพ่ือหาความสัมพันธและจำแนกประเภท 
เพ่ือเพ่ิมอำนาจในการเจรจาตอรอง ชวยใหธุรกิจมีความสามารถ
ในการแขงขันจากตนทุนสินคาท่ีลดลงหรือท่ีเรียกวาการประหยัด
ตอขนาด และการควบคุมจำนวนรายการสินคาใหมีความหลาก
หลายอยางเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการทบทวนและพัฒนากระบวนการ
ทำงานใหมีความเหมาะสม รวมถึงการบริหารจัดการความเส่ียง
ตางๆ เพ่ือลดระยะเวลาในการรอคอยยาและเวชภัณฑ และมีการ
เพ่ิมขีดความสามารถของระบบ IT โดยมุงเนนท่ีจะนำขอมูลท่ีมี
ไปสูการวิเคราะหและพัฒนาการใหบริการเพ่ือความเติบโตอยาง
ย่ังยืน อีกท้ังบริษัทยังใหความสำคัญกับการแขงขันอยางเปนธรรม 
โปรงใส ตรวจสอบได มีจรรยาบรรณและจริยธรรมในการจัดซ้ือ
จัดหาอยางเปนรูปธรรม บริษัทมีนโยบายการจัดซ้ือจัดหายาและ
เวชภัณฑไวอยางชัดเจน และมีการใชระบบ e-Sourcing เพ่ือชวย
ใหทุกกระบวนการในการจัดซ้ือจัดหาสามารถทวนสอบได และ
เปดโอกาสใหผูขายท่ีมีศักยภาพไดมีโอกาสในการเปนคูคากับบริษัท

3. การจัดหาอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทย
เนื่องจากอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทยเปนปจจัย

สำคัญในการใหบริการแกผูปวยอยางมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ 
และใหความปลอดภัยสูงสุด บริษัทจึงมีนโยบายในการดำเนิน
การจัดหาอุปกรณและเครื่องมือแพทยของโรงพยาบาลในเครือ 
โดยผานคณะกรรมการการจัดหาเครื่องมือแพทย ซึ่งประกอบ
ดวยแพทยผูเช่ียวชาญ และทีมสหสาขาวิชาชีพ รวมไปถึงวิศวกร
เคร่ืองมือแพทย รวมกันคัดเลือกอยางรอบคอบ โดยพิจารณาถึง
ความจำเปน คุณภาพ และความปลอดภัยของอุปกรณและ
เครื่องมือนั้นๆ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการและการให
บริการของโรงพยาบาล



บริการเคลื่อนยายผูปวยแบบครบวงจร
Certified by



ศูนยเคลื่อนยายผูปวยบีดีเอ็มเอส BDMS MEDEVAC Center  
ฉับไว พรอมชวยทุกนาทีชีวิต
โดย ทีมแพทยเวชศาสตรการบิน และพยาบาลที่ชำนาญดานการเคลื่อนยายผูปวยทางอากาศ อีกทั้งทีมแพทยเฉพาะทางดานโรคปอด 
โรคหัวใจและหลอดเลือด กุมารแพทยเฉพาะทางดานทารกแรกเกิดและปริกำเนิด ทีมผูชำนาญดานเครื่องหัวใจและปอดเทียม Transport 
ECMO : Transport Extracorporeal Membrane Oxygenation และ บุคลากรทางการแพทยเฉพาะทาง ประจำตลอด 24 ชั่วโมง 
พรอมดวยระบบเคล่ือนยายผูปวยวิกฤตท่ีติดต้ังอุปกรณการแพทยข้ันสูง สามารถเช่ือมโยงการเคล่ือนยายผูปวยท้ังทางบก ทางน้ำ และ
ทางอากาศ อาทิ รถพยาบาลฉุกเฉิน (Ground Ambulance), Helicopter Emergency Medical Service (Sky ICU), Air Ambulance, 
Commercial Flight และเรือพยาบาล (Hydrolance) เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการสงตอผูปวยอยางเปนระบบครบวงจร
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1. ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลว
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,758,223,567.20 บาท และทุนชำระแลวจำนวน 1,589,200,189.50 

บาท แบงเปนหุนสามัญจำนวน 15,892,001,895 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท  
หมายเหตุ เม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2557 บริษัทไดออกหุนกูแปลงสภาพ ประเภทไมดอยสิทธิ และไมมีประกัน ระยะเวลา 5 ป ใน

สกุลเงินบาท มูลคารวม 10,000 ลานบาท โดยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร ภายใตช่ือ “Zero Coupon THB 10.0 billion
USD Settled Convertible Bonds due 2019” ทั้งนี้ หุนกูดังกลาวไดครบกำหนดไถถอนตั้งแตวันที่ 18 กันยายน 2562 ปจจุบัน
ไมมีภาระหนี้คงเหลือ 

2. โครงสรางการถือหุน
รายช่ือผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรก ของบริษัท ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนลาสุด เม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 2562 สรุปไดดังน้ี 

ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน

นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และคูสมรส

แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ

นางสาวสมฤทัย ปราสาททองโอสถ

นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ และคูสมรส

นางอาริญา ปราสาททองโอสถ

รวม

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (1)

บริษัท บางกอกแอรเวยสโฮลดิ้ง จำกัด (2)

รวม

นายวิชัย ทองแตง 

นายอัฐ ทองแตง และคูสมรส

นายอิทธิ ทองแตง และคูสมรส

นางสาววิอร ทองแตง

นายอติคุณ ทองแตง

รวม

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) (3)

นายแพทยจิโรจน สุชาโต และคูสมรส

นายจณัตว สุชาโต

นางณสุดา ดานชัยวิจิตร

นางรณิษฐา ทองดี และคูสมรส

รวม

สำนักงานประกันสังคม

Southeast Asia UK (Type C)

Nominees Limited

2,589,322,740

551,377,610

36,800,000

19,326,660

13,102,800

3,209,929,810

1,394,618,571

828,418,690

205,000,000

1,033,418,690

32,531,753

212,744,295

309,275,544

240,525,494

188,409,604

983,486,690

948,283,830

393,151,090

3,952,260

5,654,000

7,286,930

410,044,280

397,203,500

382,113,387

16.29

3.47

0.23

0.12

0.08

20.20

8.78

5.21

1.29

6.50

0.20

1.34

1.95

1.51

1.19

6.19

5.97

2.47

0.02

0.04

0.05

2.58

2.50

2.40

1

2

3

4

5

6

7

8

รายช�่อผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรกลำดับที่ จำนวนหุน สัดสวนถือหุน
(รอยละ)
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9

10

รายช�่อผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรกลำดับที่ จำนวนหุน สัดสวนถือหุน
(รอยละ)

ที่มา : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด

นางสาวนภมาศ ลัดพลี

ทันตแพทยหญิงอตินุช มาลากุล ณ อยุธยา

นายแพทยปรเมษฐ ลัดพลี

รวม

STATE STREET EUROPE LIMITED

รวมทั้งหมด

168,172,300

131,708,020

65,290,150

365,170,470

330,528,242

9,454,797,470

1.06

0.83

0.41

2.30

2.08

59.49

1

2

3

4

5

ช�่อ-สกุลลำดับที่ จำนวนหุน สัดสวนถือหุน
(รอยละ)

นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ และคูสมรส

นางอาริญา ปราสาททองโอสถ

นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และคูสมรส

แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

รวม

524,187,900

243,440,900

223,027,500

136,250,000

105,000,000

         1,231,906,300

24.96

11.59

10.62

6.49

5.00

58.66

1

2

3

4

5

ช�่อ-สกุลลำดับที่ จำนวนหุน สัดสวนถือหุน
(รอยละ)

บริษัท วิริยะพร็อพเพอรตี้ จำกัด 

ครอบครัววิริยะพันธุ

บริษัท เมืองโบราณ จำกัด

นางอรพรรณ พงศพิพัฒน และครอบครัว

นางสุวพร ทองธิว และครอบครัว

รวม

 8,000,000

5,745,836

2,000,000

1,641,668

  1,641,666

19,029,170

40.00

28.73

10.00

8.21

8.21

95.15

หมายเหตุ :
1) ผูถือหุนรายใหญ 5 อันดับแรก ของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตามขอมูลปดสมุดทะเบียนลาสุด ณ วันท่ี 13 มีนาคม

2562 ประกอบดวย

(2) บริษัท บางกอกแอรเวยส โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุนโดย บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รอยละ 99.99
(3) ผูถือหุนรายใหญ 5 อันดับแรก ของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 22 เมษายน 2562 ประกอบดวย



การกำกับดูแลกิจการ
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3. หลักทรัพยอื่น
บริษัทไดออกหุนกูจำนวน 10 ชุด ในนามของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เปนจำนวนเงิน 19,600 ลานบาท

โดยมีรายละเอียดดังนี้

4. นโยบายการจายเง�นปนผล
4.1 นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท
บริษัทไดกำหนดนโยบายการจายเงินปนผลอยางเปนรูปธรรม ต้ังแตการประชุมผูถือหุนประจำป 2552 เปนตนไป โดยมีนโยบาย

จะจายเงินปนผลเปนจำนวนไมต่ำกวารอยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับการขยายธุรกิจและความ
ตองการใชเงินทุนของบริษัทในแตละป โดยตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนการจายเงินปนผลระหวางกาลซึ่งสามารถ
อนุมัติจายไดโดยคณะกรรมการบริษัท หากคณะกรรมการบริษัทเห็นวา บริษัทมีผลประกอบการท่ีดีและมีสภาพคลองเพียงพอ ตอมา
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายการจายเงินปนผลจากไมต่ำกวารอยละ 50
ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ เปน ไมต่ำกวารอยละ 50 ของงบการเงินรวม

1/2555

2/2555

1/2556

2/2556 ชุดที่ 1

2/2556 ชุดที่ 2

1/2558

1/2559

1/2560 ชุดที่ 1

1/2560 ชุดที่ 2

1/2560 ชุดที่ 3

รวม

BDMS228A

BDMS228B

BDMS233A

BDMS205A

BDMS235A

BDMS256A*

BDMS266A

BDMS202A

BDMS222A

BDMS242A

6 ส.ค. 2555

8 ส.ค. 2555

14 มี.ค. 2556

10 พ.ค. 2556

10 พ.ค. 2556

25 มิ.ย. 2558

24 มิ.ย. 2559

8 ก.พ. 2560

8 ก.พ. 2560

8 ก.พ. 2560

6 ส.ค. 2565

8 ส.ค. 2565

14 มี.ค. 2566

10 พ.ค. 2563

10 พ.ค. 2566

25 มิ.ย. 2568

24 มิ.ย. 2569

8 ก.พ. 2563

8 ก.พ. 2565

8 ก.พ. 2567

500,000

100,000

4,000,000

2,000,000

1,000,000

2,000,000

3,000,000

3,000,000

2,500,000

1,500,000

500

100

4,000

2,000

1,000

2,000

3,000

3,000

2,500

1,500

19,600

500

100

4,000

2,000

1,000

2,000

3,000

3,000

2,500

1,500

19,600

4.50

4.50

4.63

4.19

4.39

3.95

2.99

2.41

2.97

3.46

AA

AA

AA

AA

AA

AA

หุนกูครั�งที่ วันที่ออกหุนกูช�่อหุนกู
วันครบกำหนด

ไถถอน
จำนวน
หนวย

มูลคาที่
ออก

(ลานบาท)

มูลคา
คงเหลือ
(ลานบาท)

อัตรา
ดอกเบี้ย

(รอยละตอป)

อันดับความ
นาเช�่อถือ

ครั�งหลังสุด*

* เฉพาะหุนกูที่เขารับการจัดอันดับเครดิตโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS Rating)
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ประวัติการจายเงินปนผล จากผลการประกอบการของบริษัทในชวง 5 ปที่ผานมา สรุปไดดังนี้คือ  

4.2 นโยบายการจายเงินปนผลสำหรับบริษัทยอย
กรณีที่เปนบริษัทยอยที่มิไดเปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทมีนโยบายใหบริษัทยอยดังกลาว

จัดสรรเงินกำไรเปนทุนสำรองตามกฎหมาย และสำรองเงินตามความจำเปนและเหมาะสมใหเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ หลังจาก
นั้นจึงมีนโยบายใหจัดสรรเปนเงินปนผลใหแกผูถือหุน

สำหรับบริษัทยอยที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การกำหนดนโยบายจายเงินปนผลจะขึ้นอยูกับ
การพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรเงินปนผลโดยคณะกรรมการของแตละบริษัทและเปนไปตามนโยบายของบริษัทยอยแตละ
บริษัทที่ไดประกาศไวตอนักลงทุน   

การจายเง�นปนผล
สำหรับผลการดำเนินงานประจำป 25592557 25602558

(ปรับปรุงใหม)
2561 2562 (1)

(ม.ค.-มิ.ย.)

หมายเหตุ : (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ไดมีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาล จากผลการดำเนินงานงวดเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562

กำไรสุทธิตอหุนของบริษัท (งบการเงินรวม)

กำไรสุทธิตอหุนของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ)

เงินปนผลตอหุน (บาท/หุน)

มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญ (บาท/หุน) 

อัตราการจายเงินปนผลตอหุน/กำไรสุทธิตอหุน (%)  

- งบการเงินรวม

- งบการเงินเฉพาะกิจการ

วันที่จายเงินปนผล

0.54

0.45

0.29

0.10

 

54%

64%

26/04/60

0.66

0.46

0.36

0.10

 

55%

78%

26/04/61

0.59

0.43

0.32

0.10

 

54%

74%

26/04/62

0.66

0.95

0.25

0.10

 

38%

26%

27/09/62

0.48

0.21

0.23

0.10

 

48%

109%

6/05/58

0.52

0.29

0.26

0.10

 

50%

90%

4/05/59
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2. ความเสี่ยงทางดานการดำเนินงาน 
2.1 ความเสี่ยงจากมาตรการภาครัฐ

ตามที่คณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ
(กกร.) ไดออกประกาศเร่ือง การกำหนดสินคาและบริการควบคุม
ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 กำหนดใหยารักษาโรค เวชภัณฑ
เก่ียวกับการรักษาโรค บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย 
และบริการอ่ืนของสถานพยาบาลเก่ียวกับการรักษาโรคเปนสินคา
และบริการควบคุมน้ัน เพ่ือสรางความโปรงใสในการดูแลราคายา
เวชภัณฑ คาบริการรักษาพยาบาล คาบริการทางการแพทย และ
คาบริการอ่ืนของสถานพยาบาล ใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมและ
เปนธรรมตอทุกฝายรวมทั้งเพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับผูใชบริการ
กกร. จึงออกประกาศในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2562 ใหโรงพยาบาล
แจงขอมูลราคาซื้อและราคาจำหนายยา ตามรายการที่อยูใน
บัญชีเจ็บปวย ฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกท่ี (Universal Coverage 
Emergency Patients : UCEP) และยารายการอ่ืนท่ีเลขาธิการ
กำหนด ตามบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai 
Medicines Terminology : TMT) กรณีท่ีโรงพยาบาลประสงค
จะจำหนายยาในราคาที่แตกตางจากที่ไดแจงไวแลวใหแจงการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน ทั้งนี้
กรมการคาภายในใหแตละโรงพยาบาลเปดเผยราคายาผาน 
QR Code เพื่อสรางความโปรงใสและเพิ่มทางเลือกใหกับผูใช
บริการ โดยใหแสดง QR Code ภายในบริเวณโรงพยาบาลใน
ลักษณะที่เปดเผย นอกจากนี้กรณีที่มีการจำหนายยาสำหรับ
ผูปวยนอก ใหโรงพยาบาลตองออกใบสั่งยาตามมาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและใบแจงราคายาใหผูปวยทราบ
ลวงหนาทุกครั้ง โดยประกาศฉบับนี้ใหบังคับใชเปนระยะเวลา 
1 ปตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป

บริษัทไดปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางวาดวยราคา
สินคาและบริการดังกลาวและติดตามสถานการณตางๆ อยาง
ใกลชิด เพ่ือประเมินความเส่ียงท่ีอาจสงผลกระทบตอการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัท 

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (กุมภาพันธ 

2563) คาดวาเศรษฐกิจไทย (GDP) มีแนวโนมขยายตัวเพียง
รอยละ 1.5-2.5% ในป 2563 ตามขอจำกัดจากการระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ปญหาภัยแลง และความลาชาของงบประมาณ 
อยางไรก็ดี เศรษฐกิจไทยยังไดรับปจจัยสนับสนุนจากการปรับตัว
ดีขึ้นอยางชาๆ ของเศรษฐกิจและการคาโลกตามการลดลงของ
แรงกดดันจากมาตรการกีดกันการคาและความเสี่ยงจากการ
แยกตัวของสหราชอาณาจักรแบบไรขอตกลง รวมถึง การขยาย
ตัวในเกณฑท่ีนาพอใจของการใชจายภาคครัวเรือน และการลงทุน
ภาคเอกชนและภาครัฐ แรงขับเคล่ือนจากมาตรการภาครัฐ และ
ฐานการขยายตัวที่ต่ำในไตรมาสสุดทายของป 2562

แมวาการรักษาพยาบาลจะเปนหน่ึงในปจจัยส่ี แตผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจสงผลตอกำลังซื้อของผูบริโภค ผูรับบริการของ
โรงพยาบาลเอกชนอาจเลือกท่ีจะชะลอหรือลดการใชบริการของ
โรงพยาบาลได เชน ชะลอการเขารับการรักษา หรือการเขารับ
บริการทางการแพทยสำหรับโรคท่ีไมจำเปนตองไดรับการรักษา
เรงดวน หรือลดชวงเวลาการพักในโรงพยาบาลใหส้ันลง ลดการ
ใชจายคาบริการโดยเลือกเขารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ
หรือโรงพยาบาลเอกชนอื่นที่อาจมีคาใชจายที่นอยกวา เปนตน
อยางไรก็ตามบริษัทไดติดตามสถานการณตางๆ อยางใกลชิด
เพ่ือวิเคราะหและประเมินความเส่ียงท่ีอาจสงผลกระทบตอการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัท พรอมท้ังเตรียมความพรอมและกำหนด
มาตรการสำหรับบริหารความเสี่ยงใหเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทมี
เครือขายโรงพยาบาลท่ีกวางขวางในการรักษาพยาบาลครอบคลุม
ทุกภูมิภาค มีการใหบริการและกลุมลูกคาที่หลากหลาย เปน
การกระจายความเสี่ยงและลดผลกระทบจากเหตุการณตางๆ
ที่เกิดขึ้นได

ปจจัยเสี่ยง



2.2 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลง มาตรฐานหรือกฎระเบียบ
ตางๆ ที่ใชกับบริษัทในอนาคต

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใตการกำกับควบคุมดูแลโดยกระทรวง
สาธารณสุข และหนวยงานราชการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึงตอง
ไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล และใบอนุญาต
ใหดำเนินการสถานพยาบาล ตามท่ีกำหนดไวในกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล นอกจากนี้ บริษัทยังตองปฏิบัติตามกฎหมาย
เกี่ยวกับสถานพยาบาล กฎหมายเกี่ยวกับบริษัท และกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในการตีความกฎระเบียบในปจจุบัน 
หรือการประกาศใชกฎหมาย หรือกฎระเบียบใหม หรือการกำหนด
นโยบายใหมที่มีแนวโนมวาจะมีความเขมงวดมากขึ้น อาจมีผล
กระทบตอการดำเนินงานของบริษัท การประกาศใชกฎหมายหรือ
กฎระเบียบใหมดังกลาว รวมถึงการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
คุมครองผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ซ่ึงเปนกฎหมาย
ท่ีมุงคุมครองผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข และมีเปา
หมายเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นใหแกผูเสียหายในเวลา
อันรวดเร็ว โดยไมตองพิสูจนความรับผิด รวมท้ังการกำหนดใหมี
การจัดต้ังกองทุนคุมครองผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข
เพ่ือใชจายเปนเงินชดเชยใหแกผูเสียหาย ซ่ึงสถานพยาบาลตามราง
พระราชบัญญัติกำหนด (รวมถึงบริษัทในฐานะผูประกอบกิจการ
สถานพยาบาล) มีหนาที่ตองจายเงินสมทบเขากองทุนดังกลาว
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราตามท่ีคณะกรรมการคุมครอง
ผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขกำหนด ดังนั้น บริษัท
ไมอาจรับรองไดวา การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบตางๆ หรือการ
ประกาศใชกฎหมาย หรือกฎระเบียบใหม หรือการกำหนด
นโยบายใหมท่ีเก่ียวของกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต
จะไมสงผลกระทบตอผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจ
ของบริษัท 

อยางไรก็ตาม บริษัทและโรงพยาบาลเครือขายของบริษัท
ไดดำเนินการ และปฏิบัติตามมาตรฐานของระบบคุณภาพตางๆ 
ที่สำคัญ อาทิ มาตรฐาน Joint Commission International 
(JCI) มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ HA (Hospital 
Accreditation) โดยการดำเนินการและการปฏิบัติตามแนวทาง
ภายใตระบบ HA กำหนดใหมีคณะกรรมการดูแลคุณภาพการ
รักษาผูปวยใหเปนไปตามมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัยและ
ส่ิงแวดลอมรวมถึงครอบคลุมความเส่ียงในดานตางๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการใหบริการทางการแพทยและ
รักษาพยาบาล การดำเนินการตางๆ ดังกลาว อาจชวยลดผล
กระทบท่ีอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงกฎหมายเก่ียวกับสุขภาพ
และสิ่งแวดลอมได  

2.3 ความเสี่ยงในดานการแขงขัน
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเปนธุรกิจที่มีการแขงขันสูง นอก

จากการแขงขันกับโรงพยาบาลเอกชนในระดับเดียวกันกับบริษัท
แลวบริษัทยังตองแขงขันกับโรงพยาบาลเอกชนระดับกลางและ
ระดับลางซ่ึงมีการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการทางการแพทย 
รวมถึงการจัดหาอุปกรณทางการแพทยที่ทันสมัยเพื่อขยายฐาน
ลูกคา 

ทั้งนี้ มีการคาดการณวาจะมีโรงพยาบาลเอกชนเปดใหมใน
กรุงเทพ-ชานเมือง อีก 5-6 แหงทำใหจำนวนเตียงเพ่ิมข้ึนประมาณ 
2,000 เตียง จากปจจุบันโรงพยาบาลเอกชนมีจำนวนมากกวา 
340 แหงท่ัวประเทศและมีจำนวนเตียงมากกวา 40,000 เตียงน้ัน 
บริษัทไดติดตามสถานการณตางๆ อยางใกลชิด ทั้งนี้ความตอง
การรักษาพยาบาลในประเทศยังเติบโตสูงข้ึนอยางตอเน่ือง โดย
บริษัทมีทีมแพทยและพยาบาลผูเชี่ยวชาญพรอมใหบริการทาง
การแพทยทุกดาน พรอมท้ังศูนยแหงความเปนเลิศ (Center of 
Excellence) 10 แหงท่ีพัฒนาบริการทางการแพทยตามมาตรฐาน
สากลตาม Joint Commission International (JCI) โดยมี
ความรวมมือจากสถาบันทางการแพทยช้ันนำและมีโรงพยาบาล
เครือขายในทุกภูมิภาค เพื่ออำนวยความสะดวก เปนทางเลือก
ใหแกผูรับบริการ และสามารถสงตอไปยังโรงพยาบาลเครือขาย
เมื่อตองการการรักษาพยาบาลท่ีมีความซับซอนอีกดวย 

 2.4 ความเสี่ยงจากการที่ไมสามารถรักษาบุคลากรทางการ
แพทยหรือผูบริหารที่สำคัญไวได  

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของบริษัทตองพึ่งพิงบุคลากรทาง
การแพทยท่ีชำนาญการ ซ่ึงไดแก แพทย พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร 
และเจาหนาท่ีเทคนิคตางๆ ดังน้ัน การสูญเสียบุคลากรทางการ
แพทยหรือผูบริหารท่ีสำคัญดังกลาว หรือการไมสามารถสรรหา
บุคลากรทดแทนที่เหมาะสม หรือมีความสามารถใกลเคียงกัน
อาจมีผลกระทบในทางลบตอบริษัท

ปจจุบัน ธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศประสบปญหาการขาด
แคลนบุคลากรทางการแพทย โดยการผลิตบุคลากรทางการแพทย
ตองพ่ึงพาภาครัฐเปนหลัก และท่ีผานมาจำนวนบุคลากรทางการ
แพทยก็ไมเพียงพอตอความตองการ ทำใหบริษัทตองแขงขันกับ
ผูประกอบการรายอ่ืน เพ่ือรักษาและดึงดูดบุคลากรทางการแพทย
ท่ีมีความชำนาญ ซ่ึงอาจสงผลตอตนทุนในการดำเนินงานของบริษัท

อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทเปนเครือขายโรงพยาบาล
ขนาดใหญ และมีการสนับสนุนงบประมาณในดานการศึกษาและ
วิจัยใหแกบุคลากรทางการแพทยอยางตอเน่ือง มีการจัดต้ังศูนย
ฝกอบรมทักษะทางคลินิก (BDMS Simulation Center) เพื่อ
เปนการเพิ่มทักษะความชำนาญดานการปฏิบัติการทางคลินิก
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ท้ังน้ี บริษัทมีคดีฟองรองโดยอดีตสมาชิกโครงการไลฟพริวิเลจ
(Life Privilege) โดยรายละเอียดความคืบหนาปรากฏตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 22

2.6 ความเส่ียงจากการพ่ึงพารายไดจากผูรับบริการชาวตางชาติ
บริษัทมีรายไดสวนหน่ึงจากผูรับบริการชาวตางชาติ ซ่ึงรวม

ถึงผูท่ีมีภูมิลำเนาหรือทำงานในประเทศไทย หรือท่ีเดินทางเขามา
ในประเทศไทยเพื่อการทองเที่ยวหรือเพื่อเขารับการรักษาโดย
เฉพาะ ตลอดจนเจาหนาท่ีของรัฐบาลตางประเทศ หรือหนวยงาน
ของรัฐ หรือพนักงานของบริษัทเอกชนในตางประเทศ โดยปจจัย
ที่ทำใหผู รับบริการกลุมนี้เขามาใชบริการรักษาพยาบาลใน
ประเทศไทย ประกอบดวยมาตรฐานและคุณภาพของการให
บริการทางการแพทยที่เปนที่ยอมรับไดระดับมาตรฐานสากล 
คาใชจายดานการรักษาพยาบาลที่สมเหตุสมผล และความมีชื่อ
เสียงดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทย 

ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากวิกฤตการณตางๆ ที่สงผล
กระทบตอความเชื่อมั่นในการเขารับการบริการรักษาพยาบาล
ในประเทศไทย ซ่ึงบริษัทไมสามารถควบคุมได อาทิ สถานการณ
ทางการเมืองภายในประเทศ รวมไปถึงภัยธรรมชาติตางๆ และ
การแขงขันที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะสงผลกระทบโดยตรงตอปริมาณ
ผูรับบริการชาวตางชาติที่จะเขามารับการรักษาพยาบาลใน
ประเทศไทย บริษัทจึงไดมีนโยบายกระจายและลดความเสี่ยง
โดยการขยายเครือขายโรงพยาบาลตามจังหวัดตางๆท่ีมีศักยภาพ
และมีความตองการในการรักษาพยาบาลใหครอบคลุมท้ังประเทศ 
นอกจากนี้บริษัทยังกระจายฐานลูกคาตางชาติใหครอบคลุม
หลากหลายประเทศมากยิ ่งขึ ้น เพื ่อลดความเสี ่ยงจากการ
กระจุกตัวของลูกคากลุมใดกลุมหน่ึง

2.7  ความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศ
บริษัทมีการลงทุนในตางประเทศ โดยมีมูลคาการลงทุน 

(ที่อยูในรูปของทุนที่ชำระแลว เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย และ
ภาระค้ำประกันที่บริษัทค้ำประกันการกูยืมของบริษัทยอยตอ
สถาบันการเงิน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  รวม 76.5 ลาน
เหรียญสหรัฐ คิดเปนเงินสกุลบาทประมาณ  2,539.7 ลานบาท 
หรือคิดเปนรอยละ 1.9 ของสินทรัพยรวมของบริษัท 

การลงทุนในตางประเทศของบริษัท รวมถึงการถือหุนท่ีสำคัญ
ในบริษัทดังตอไปนี้ 

• ลงทุนในอัตรารอยละ 80.0 ใน Angkor Pisith Co.,  Ltd. 
บริหารโรงพยาบาล Royal Angkor International Hospital

• ลงทุนในอัตรารอยละ 100.0 ใน Phnom Penh Medical 
Services Co., Ltd.  บริหารโรงพยาบาล Royal Phnom 
Penh Hospital 

ความชำนาญเฉพาะทางเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการแพทยในดาน
ตางๆ เพื่อการพัฒนาสูการเปน องคกรแหงการเรียนรู รวมถึง
การสรรหาเทคโนโลยีทางการแพทยและเครื่องมือชวยในการ
ตรวจรักษาวินิจฉัยท่ีทันสมัย เพ่ือเพ่ิมความแมนยำ ในการรักษา
และผาตัด อีกท้ังบริษัทยังมีมาตรการในการกำหนดคาตอบแทน
ท่ีนาสนใจเม่ือเปรียบเทียบกับผูประกอบการรายอ่ืนในกลุมธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชน นอกจากนี้เรายังดูแลความเปนอยูที่ดีของ
พนักงาน เร่ิมต้ังแตการดูแลสุขภาพ การรักษาพยาบาลเม่ือเจ็บปวย
การสงเสริมสุขภาพกายและใจ และประการสำคัญท่ีสุดของการ
เปนเครือขายโรงพยาบาลที่ครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งประเทศ
ทำใหสงเสริมโอกาสการกลับภูมิลำเนาเดิม ของบุคลากรในการ
ท่ีจะประกอบอาชีพและดูแลครอบครัวในเวลาเดียวกัน อีกหน่ึง
ในกลยุทธที่สำคัญของบริษัทคือการสนับสนุนใหบุคลากรทาง
การแพทยในเครือ BDMS ชวยเหลือองคกรภาครัฐในชุมชนของ
ตนเอง ไมวาจะเปนการเปนผูสอน ผูบรรยายหลักสูตรตางๆ การ
เปนท่ีปรึกษาโครงการ การเปนศูนยกลางการเรียนรูดานการรักษา
และบริการดวยมาตรฐานระดับสากล เพื่อสงเสริมสัมพันธภาพ
ที่ดีระหวางโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน รวมถึงความรวมมือ
ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบุคลากรซึ่งตอบสนองความ
ตองการของบริษัทเอง ดังนั้นผลกระทบในดานนี้ตอบริษัทใน
ปจจุบันจึงยังไมรุนแรงมากนัก อยูในระดับที่ยังสามารถบริหาร
จัดการได 

2.5 ความเสี่ยงจากการถูกฟองรอง
เน่ืองจากปจจุบันประชาชนไดรับขอมูลขาวสารและรับรูสิทธิ

ของตนมากข้ึน รวมถึงการออกกฎหมายใหมหลายฉบับท่ีใหการ
รับรองคุมครองสิทธิ และเอ้ือประโยชนใหกับผูรับบริการ หรือผูบริโภค
มากย่ิงข้ึน เชน พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551
ซ่ึงอำนวยความสะดวกแกผูบริโภคในการดำเนินคดีกับสถานพยาบาล
ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย ทำใหบริษัทมีความเสี่ยงจาก
การถูกฟองรองจากการใหบริการดานการรักษาพยาบาลเพ่ิมข้ึน

บริษัทตระหนักถึงปจจัยความเส่ียงดังกลาว จึงไดมีมาตรการ
ในการบริหารความเส่ียง (Risk Management) โดยมีกระบวนการ
ในการดูแล ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพการรักษาพยาบาล
การคัดกรองแพทย การคำนึงถึงสิทธิของผูปวยในการอธิบายให
ขอมูลแกผูปวย การบริหารความคาดหวังของผูใชบริการ การ
ประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ ตลอดจน กระบวนการ
รายงานและการแกไขปญหาเมื่อมีคำรองเรียนจากผูใชบริการ
รวมถึงการเสริมสรางมาตรฐานการใหบริการตามมาตรฐานสากล
อยางตอเน่ือง เพ่ือใหการรักษาพยาบาลมีคุณภาพ มีความปลอดภัย
เปนการปองกันการเกิดขอพิพาทในทางกฎหมาย 
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• ลงทุนในอัตรารอยละ 100.0 ใน BDMS International 
Medical Services Co., Ltd. 

• ลงทุนใน N-Health Asia Pte. Ltd. ในอัตรารอยละ 100.0 
โดย N-Health Asia Pte. Ltd. ไดลงทุนใน N-Health 
Cambodia Co., Ltd. และ N-Health Myanmar 
ในอัตรารอยละ 100.0 และรอยละ 60.0 ตามลำดับ เพื่อ
ดำเนินธุรกิจเซ็นทรัลแล็บ

ปจจัยที ่อาจมีผลกระทบในทางลบตอการลงทุนในตาง
ประเทศของบริษัท เชน กฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายของ
รัฐบาลตางประเทศท่ีใชบังคับกับการดำเนินธุรกิจในตางประเทศ
ของบริษัท หรือสภาวะทางการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศ
ดังกลาว ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
หรือคาใชจายในการลงทุนหรือการดำเนินงานที่สูงกวาที่คาด
การณไว อาจสงผลใหบริษัทไมไดรับผลตอบแทนตามที่คาดไว 
และอาจสงผลกระทบตอฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน
ของบริษัท

3. ความเสี่ยงทางดานการเง�น
3.1  ความเสี่ยงดานการรับชำระคารักษาพยาบาล

การใหการรักษาพยาบาลผูปวยกอนการเรียกเก็บคารักษา 
กอใหเกิดความเสี่ยงที่อาจจะไมสามารถเรียกเก็บเงินคารักษา
พยาบาลได อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายบริหารจัดการเพื่อ
ลดความเสี่ยงที่สำคัญดังตอไปนี้

1. การใหการรักษาพยาบาลผูปวยที่รับผิดชอบคารักษา
พยาบาลดวยตนเอง  บริษัทมีนโยบายในการประเมินราคาคา
ใชจายสำหรับการรักษาพยาบาลกอนเพื่อใหผูรับผิดชอบคา
ใชจายรับทราบงบประมาณและชำระคาบริการหรือเงินมัดจำ
ลวงหนา

2. บริษัทมีการแจงแผนการรักษาควบคูกับการประเมินคา
ใชจายท่ีเกิดข้ึนใหกับผูรับผิดชอบคาใชจายทราบเปนระยะตลอด
การรักษาและใหทยอยชำระเพ่ือเปนการแบงเบาภาระการชำระ
เงินคารักษาพยาบาลครั้งเดียวทั้งจำนวนเมื่อเสร็จสิ้นการรักษา 

3. สำหรับการเรียกเก็บคารักษาพยาบาลจากบริษัทคูสัญญา
นั้น บริษัทมีนโยบายในการใหเครดิตอยางระมัดระวัง โดยจะมี
การวิเคราะหเครดิตและฐานะการเงินของบริษัทคูสัญญากอน 
พรอมท้ังทบทวนผลการติดตอของบริษัทดังกลาวอยางสม่ำเสมอ 
และบริษัทมีการหยุดการใหเครดิตเพิ่ม หากวงเงินคงคางเกิน
จำนวนที่กำหนดไว ซึ่งนโยบายดังกลาวชวยใหบริษัทลดความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินได 

ทั้งนี้ บริษัทมีคณะกรรมการบริหารลูกหนี้ มีการประชุม
อยางสม่ำเสมอ คณะกรรมการประกอบดวยผู บริหารฝาย
การเงิน และฝายปฏิบัติการ  คณะกรรมการจะพิจารณาถึงการ

บริหารความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน  ทบทวนและกำหนดมาตรการปองกัน 
รวมทั้งหาทางออกที่เหมาะสมใหกับบริษัทและผูปวยในกรณีที่
เกิดปญหาการชำระคารักษาพยาบาล เพ่ือลดความเส่ียงดานน้ีได

3.2  ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหน้ีสินทางการเงินสวนท่ี

มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate) คิดเปนรอยละ 22.1  
ของหน้ีสินทางการเงินท้ังหมดซ่ึงความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย 
อาจสงผลกระทบตอตนทุนทางการเงินของบริษัท อยางไรก็ตาม 
บริษัทมีนโยบายการปองกันความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย ซ่ึงรวม
ถึงการเขาทำสัญญาปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) ซึ่งบริษัทจะพิจารณา
กำหนดตามภาวะตลาดในขณะนั้น

3.3  ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในตางประเทศและความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

บริษัทมีรายไดสวนหนึ่งจากการใหบริการแกผูรับบริการ
ชาวตางชาติที่เดินทางเขามาในประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศของผูรับบริการชาวตางชาติ จึงมีผลตอจำนวนผูรับ
บริการชาวตางชาติที่เขามาใชบริการในเครือขายโรงพยาบาล
ของบริษัท ในลักษณะเดียวกันกับปจจัยทางเศรษฐกิจในประเทศ
ที่มีผลกระทบตอจำนวนผูรับบริการในประเทศ ดังนั้น ธุรกิจ 
ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท
จึงอาจไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศตางๆ 
ของผูรับบริการชาวตางชาติ

นอกจากนี้ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี ่ยนเงินตรา
ตางประเทศกับสกุลเงินบาท ซึ่งเปนตัวกำหนดความสามารถ
ในการแขงขันดานราคาของบริษัทเทียบกับผูใหบริการทางดาน
การรักษาพยาบาลในประเทศอื่น เปนปจจัยหนึ่งที่อาจมีผล
กระทบตอรายไดของบริษัท  บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศซึ่งเปนปจจัย
ภายนอกที่อยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัท โดยในกรณีนี้ 
บริษัทพยายามที่จะรักษาสัดสวนของผูรับบริการในประเทศ 
และผูรับบริการชาวตางชาติใหอยูในระดับที่เหมาะสมเพื่อลด
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยในป 2562 คาเงินบาทเคลื่อนไหว
อยูระหวาง  29.87 – 32.11 บาทตอดอลลารสหรัฐ
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โครงสรางการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการบร�ษัท

กรรมการ
ผูอำนวยการใหญ

คณะกรรมการบร�หาร คณะกรรมการบร�หาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และพ�จารณาคาตอบแทน

ประธานเจาหนาที่
บร�หารงานกลาง

ประธานเจาหนาที่
บร�หารดานการเง�นประธานฝายแพทย

ฝายกำกับดูแล
การปฏิบัติงาน

หนวยงาน
ตรวจสอบภายใน

เลขานุการบร�ษัท

สำนักกรรมการ
ผูอำนวยการใหญ

ประธานเจาหนาที่
ปฏิบัติการ
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

ศ.เกียรติคุณนายแพทยอรุณ เผาสวัสดิ์

นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล 

นางนฤมล นอยอ่ำ (1)  

ศ.เกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี

นายประดิษฐ ทีฆกุล 

นายศรีภพ สารสาส  

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล 

นายธงชัย จิรอลงกรณ

นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ  

นายอัฐ ทองแตง 

นายกานต ตระกูลฮุน 

นายอาสา สารสิน

นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ (2)  

นายแพทยชัยรัตน ปณฑุรอัมพร (3)

ประธานกรรมการ/

กรรมการอิสระ

รองประธานกรรมการ/

ประธานกรรมการบริหาร/

กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน

กรรมการ/รักษาการ

กรรมการผูอำนวยการใหญ/

กรรมการบริหาร/

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน

กรรมการ/กรรมการบริหาร/

กรรมการบริหารความเสี่ยง/

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการ/กรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน/

กรรมการบริหารความเสี่ยง/

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน/

ประธานกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

กรรมการ/กรรมการบริหาร

กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ/ประธานกรรมการ

กำกับดูแลกิจการ

กรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการ/กรรมการบริหาร

13/13

13/13

11/11

13/13

13/13

13/13

13/13

12/13

12/13

13/13

12/13

12/13

11/11

 9/9

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

14/14

13/13

14/14

13/14

8/8

3/3

3/3

3/3

3/3

10/10

10/10

9/10

รายช�่อกรรมการบร�ษัท ตำแหนง
จำนวนครั�งที่เขารวมประชุม

คณะกรรมการ
บร�ษัท

คณะกรรมการ
สรรหา

และพ�จารณา
คาตอบแทน

คณะกรรมการ
บร�หาร

คณะกรรมการ
บร�หาร

ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
กำกับดูแล

กิจการ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

1. คณะกรรมการบร�ษัท
รายช่ือคณะกรรมการบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และจำนวนคร้ังของการประชุมในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

ชุดยอยในรอบป 2562

หมายเหตุ  

(1) นางนฤมล นอยอ่ำ ไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการ กรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผูอำนวยการใหญ แทนกรรมการเดิมที่ลาออก ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

     ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562

(2) นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ ไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการ แทนกรรมการเดิมที่ลาออก ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562  

(3) นายแพทยชัยรัตน ปณฑุรอัมพร ไดรับแตงต้ังใหดำรงตำแหนงกรรมการ ตามมติท่ีประชุมผูถือหุนประจำป 2562 เม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2562 และไดรับแตงต้ังใหดำรงตำแหนงกรรมการบริหาร

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
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กรรมการผูมีอำนาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม
1. นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล 2. นายประดิษฐ ทีฆกุล 3. นางนฤมล นอยอ่ำ และ 4. นายศรีภพ สารสาส โดยกรรมการสองใน

สี่คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสำคัญบริษัท  

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทที่ดำรงตำแหนงกรรมการอิสระในบริษัทยอย
ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี กรรมการอิสระของบริษัท ดำรงตำแหนงกรรมการอิสระ ในบริษัทยอยอีก

5 แหง ดังนี้
1. บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด 
2. บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
3. บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
4. บริษัท การแพทยสยาม จำกัด
5. บริษัท โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง จำกัด

ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการจะตองปฏิบัติหนาท่ีโดยใชความรู ความสามารถใหเปนประโยชนตอการดำเนินงานของบริษัท ใหเปนไปตามขอบังคับ

ของบริษัทและตามมติของที่ประชุมผูถือหุน และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไวในหนังสือบริคณหสนธิ และพรบ. บริษัท
มหาชน หรือกฎที่เกี่ยวของตางๆ 

2. ปฏิบัติตามขอกำหนดและขอพึงปฏิบัติท่ีดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
3. กำหนดนโยบายและกำกับดูแลใหฝายจัดการดำเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กำหนดไว รวมถึงพิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจ งบ

ประมาณประจำป อนุมัติการลงทุน และการตัดสินใจทางการเงิน 
4. กำกับดูแลการดำเนินงานของผูบริหาร ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย เพื่อใหมั่นใจวาเปนไปตามเปาหมาย

และแผนงานที่กำหนดไว
5. จัดใหมีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือดำเนินการตรวจสอบ ดูแลการปฏิบัติงาน และประสาน

งานรวมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีความรับผิดชอบตอผูถือหุน ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชนของผูถือหุน จัดใหมีชองทางในการส่ือสารกับผูถือหุนอยางเหมาะสม

สม่ำเสมอ ตลอดจนมีการเปดเผยขอมูลอยางเปนมาตรฐานและโปรงใส
7. ดานการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน

7.1 รายงานสวนไดเสียของตน คูสมรส และผูท่ีเก่ียวของตามท่ีกำหนดไวใน พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงแจงการ
ถือหลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตร (ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) ตอเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกลาวตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
7.2 กำกับดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปดเผย
ขอมูลของรายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนใหถูกตองครบถวน
7.3 รายงานใหบริษัททราบถึงการมีสวนไดเสียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวของ ซ่ึงเปนสวนไดเสียท่ีเก่ียวของกับการบริหาร
จัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย ท้ังน้ี เพ่ือเปนการแสดงความโปรงใส จึงใหมีการรายงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูล
ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย เพ่ือชวยงานในดานการกำกับดูแลกิจการ รวมท้ังทำหนาท่ีในดานการ

ตรวจสอบ ศึกษาและกลั่นกรองงาน โดยปจจุบันคณะกรรมการชุดยอยของบริษัท มีจำนวน 5 คณะ ประกอบดวย คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ รายละเอียดโครงสรางคณะกรรมการ บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดยอยปรากฏภายใตหัวขอ “การกำกับดูแลกิจการ”



อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท   
คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องตางๆ ของบริษัทตามขอบเขตอำนาจหนาที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย  ขอบังคับของบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจกลยุทธในการดำเนินงาน
เปาหมายและแผนการดำเนินธุรกิจ แผนงบประมาณและการลงทุน และนโยบายดานตางๆ ขององคกร ตลอดจนติดตามและประเมิน
ผลการดำเนินงานใหเปนไปตามแผนที่กำหนดไว ตลอดรวมถึงการพิจารณารายการระหวางกันที่สำคัญ การเขาควบรวมกิจการ การ
แบงแยกกิจการ และการเขารวมทุน โดยขอบเขตอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองตางๆ ดังกลาวจะเปนไปตามขอกำหนด
ของหนวยงานกำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวของ
 
ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท
1. เปนประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุน 
2. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัท และควบคุมการประชุมใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามระเบียบขอบังคับของบริษัท ตลอดจน

สนับสนุนและเปดโอกาสใหกรรมการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ
3. สนับสนุนและสงเสริมใหคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถตามขอบเขตอำนาจหนาท่ีความรับผิดชอบ ตาม

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
4. ดูแลติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กำหนดไว
5. ในการทำหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท กรณีท่ีการประชุมมีการลงคะแนน และคะแนนเสียงเทากัน ใหประธาน

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

2. ผูบร�หาร  
รายชื่อผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  ประกอบดวย

ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหาร
1. ดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานของบริษัทใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน เปาหมาย ระเบียบขอบังคับ และหลักการกำกับดูแล

กิจการที่ดีที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดตางๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัทอยางเครงครัด
2. ดำเนินการบริหารงานใหเปนไปตามมติท่ีประชุมผูถือหุน มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดยอย (แลว

แตกรณี) ภายใตขอบเขตอำนาจหนาท่ีและระเบียบอำนาจอนุมัติดำเนินการท่ีไดรับการอนุมัติไว ดวยความซ่ือสัตยสุจริต ระมัดระวัง
และรักษาผลประโยชนของบริษัท เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกรและผูถือหุน โดยคำนึงถึงผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของอยางเปนธรรม  

3. รายงานผลงาน และความกาวหนาในการดำเนินงานของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนประจำเพ่ือใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติและใหมั่นใจไดวาการดำเนินงานของบริษัทเปนไปตามเปาหมายและแผนงานที่กำหนดไว

4. รายงานตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดยอย (แลวแตกรณี) โดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณหรือสงสัยวามี
เหตุการณท่ีมีการปฏิบัติท่ีฝาฝนระเบียบ กฎเกณฑ หรือกฎหมาย หรือมีการกระทำท่ีผิดปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบตอช่ือเสียงและฐานะ
การเงินของบริษัทอยางมีนัยสำคัญ

5. รายงานขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญ พรอมแนวทางการแกไขปญหาตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดยอย
(แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร พรอมทั้งรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญ
ดังกลาวตอคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
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1. นางนฤมล นอยอ่ำ

2. นายแพทยตฤณ จารุมิลินท

3. นายแพทยชัยรัตน ปณฑุรอัมพร

4. นายศรีภพ สารสาส

รักษาการกรรมการผูอำนวยการใหญ และประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน

ประธานฝายแพทย

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ   

ประธานเจาหนาที่บริหารงานกลาง

รายช�่อผูบร�หาร ตำแหนง
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6. รายงานสวนไดเสียของตน คูสมรส และผูที่เกี่ยวของตามที่กำหนดไวในพรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงแจงการถือ
หลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตร (ท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ) ตอเลขานุการบริษัท เพ่ือรายงานการเปล่ียนแปลงดังกลาวตอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

7. พิจารณากล่ันกรองเร่ืองท่ีจะตองนำเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการของบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท (แลวแตกรณี)
รวมตลอดถึงการพิจารณาหาแนวทางเพื่อการแกไขปญหาของบริษัท   

8. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร (แลวแตกรณี)   
ท้ังน้ี อำนาจหนาท่ีในการดำเนินงานขางตน ไมสามารถใชกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย และไมรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง และรายการไดมา
หรือจำหนายไป ซึ่งทรัพยสินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือประกาศอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของ และบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎระเบียบ

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารในรอบป 2562  
  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

รายช�่อ  จำนวนหุนที่ถือ  
 ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2562

 จำนวนหุนที่ถือ  
 ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561

 จำนวนหุน
ที่เปลี่ยนแปลง

ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยอรุณ เผาสวัสดิ์

คูสมรส

รวม

นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล

คูสมรส

รวม

นางนฤมล นอยอ่ำ

ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี

นายประดิษฐ ทีฆกุล

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล 

นายศรีภพ สารสาส

นายธงชัย จิรอลงกรณ

นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ

นายอัฐ ทองแตง

คูสมรส

รวม

นายกานต ตระกูลฮุน

นายอาสา สารสิน

นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ

คูสมรส

รวม

นายแพทยชัยรัตน ปณฑุรอัมพร

นายแพทยตฤณ จารุมิลินท

คูสมรส

รวม

2,818,710

1,000,000

3,818,710

49,530,490

530,000

50,060,490

5,500,000

15,651,270

12,000,000

0

0

7,373,360

0

212,694,295

50,000

212,744,295

0

0

19,026,660

300,000

19,326,660

0

0

35,900

35,900

2,818,710

1,000,000

3,818,710

49,530,490

530,000

50,060,490

5,000,000

15,651,270

12,000,000

0

0

11,373,360

0

346,874,295

0

346,874,295

0

0

28,026,660

300,000

28,326,660

0

0

27,400

35,900

0

0

  500,000

0

0

0

0

(4,000,000)

0

(134,180,000)

 50,000

(134,130,000)

0

0

(9,000,000)

0

(9,000,000)

0

0

 8,500

  8,500
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ตำแหนง

วุฒิการศึกษาและ

ประวัติการฝกอบรม

ประสบการณ

การดำรงตำแหนงใน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหนงใน

บริษัทยอยของ BDMS

ผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ และเลขานุการบริษัท (บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน))

• Directors Certification Program รุนที่ 166/2555, Thai Institute of Directors Association

• Anti-Corruption : The Practical Guide รุนที่ 28/2559 • Role of the Nomination and

Governance Committee รุนที่ 5/2556, Thai Institute of Directors Association • Role of

the Compensation Committee รุนที่ 16/2556, Thai Institute of Directors Association

• Company Secretary Program, Thai Institute of Directors Association • บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาการเงินการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• ผูจัดการฝายการเงิน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) • ผูจัดการสวนสินเช่ืออาวุโส ธนาคาร

ศรีนคร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ • ผูจัดการฝายการเงิน บริษัท บีอีซี เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด

(มหาชน) • ผูชวยผูจัดการสวนสินเชื่อ บริษทเงินทุนหลักทรัพยนวธนกิจ จำกัด (มหาชน)

ไมมี

1. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด 2. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงราย

จำกัด 3. กรรมการบริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด 4. กรรมการบริษัท สมิติเวช ชลบุรี จำกัด 5. กรรมการ

บริษัท ประสิทธ์ิพัฒนา จำกัด (มหาชน) 6. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด 7. กรรมการ

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด 8. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด 9. กรรมการบริษัท

โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน) 10. กรรมการบริษัท เปาโลเมดิค จำกัด 11. กรรมการบริษัท

เปาโล สมุทรปราการ จำกัด 12. กรรมการบริษัท การแพทยสยาม จำกัด 13. กรรมการบริษัท ศูนยการ

แพทยไทย จำกัด (มหาชน) 14. กรรมการบริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร จำกัด 15. กรรมการบริษัท สหแพทย

เภสัช จำกัด 16. กรรมการบริษัท รอยัลบางกอกเฮ็ลธแคร จำกัด 17. กรรมการบริษัท กรุงเทพประกัน

สุขภาพ จำกัด (มหาชน) 18. กรรมการบริษัท กรุงเทพพรีเมียร นายหนาประกันภัย จำกัด

3. เลขานุการบร�ษัท
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งนางสาวเกษรา วงศเกตุ ผูชวย

กรรมการผูอำนวยการใหญ ทำหนาท่ีเลขานุการบริษัท เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกำหนด โดยมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังน้ี
1. ปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศท่ีคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด รวมท้ัง

มีหนาท่ีดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนท่ีรับผิดชอบตอหนวยงานกำกับดูแลใหเปนไปตามกฎหมายกฎระเบียบ
และนโยบายการเปดเผยขอมูลขาวสารของบริษัท     

2. ทำหนาท่ีประสานงานและติดตามใหบริษัท/คณะกรรมการ และผูท่ีเก่ียวของมีการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ และ
มติที่ประชุมผูถือหุน ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. สนับสนุนการจัดใหกรรมการ/ผูบริหารไดรับความรูและเขาอบรมหลักสูตรตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการและ
กรรมการชุดยอย

4. ใหขอมูลที่จำเปนตอการปฏิบัติหนาที่แกกรรมการปจจุบันและกรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหม
5. ใหคำแนะนำเกี่ยวกับขอกำหนดกฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการ/ผูบริหารควรรับทราบ   
6. จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย
7. จัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

และผูถือหุน รายงานประจำป รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร
8. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย 

ประวัติการศึกษาและขอมูลการอบรมของเลขานุการบริษัท
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4. คาตอบแทนกรรมการและผูบร�หาร
4.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน (สำหรับรอบ 1 ป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
คาตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทไดรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยจากบริษัทและ

บริษัทยอย ในรูปของบำเหน็จกรรมการและคาเบี้ยประชุมกรรมการ เปนเงินรวม 103.41 ลานบาท ดังนี้

นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ (ลาออก)

แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ (ลาออก)

นายแพทยชาตรี ดวงเนตร (ครบวาระ)

                       รวม

4,267,210

4,267,210

5,480,000

14,014,420

1

2

3

กรรมการที่ครบวาระและลาออกระหวางปกรรมการลำดับ วันที่ลาออก/
ครบวาระ

บำเหน็จ
กรรมการ

50,000

50,000

200,000

300,000

คาเบี้ยประชุม
กรรมการบร�ษัท

90,000

60,000

-     

150,000

คาเบี้ยประชุม
กรรมการบร�หาร

21/1/62

21/1/62

12/4/62

*กรรมการอิสระ
หมายเหตุ  
(1) บำเหน็จกรรมการจายในป 2562 สำหรับกรรมการท่ีปฏิบัติหนาท่ีในระหวางวันประชุมผูถือหุน 2561- วันประชุมผูถือหุน ป 2562 (11 เมษายน 2561 - 12 เมษายน 2562) ตามสัดสวนระยะ

เวลาการดำรงตำแหนง
(2) นางนฤมล นอยอ่ำ ไดรับอนุมัติแตงต้ังจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2562 ใหดำรงตำแหนงกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร แทนกรรมการเดิม

ที่ลาออก 
(3) นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ ไดรับอนุมัติแตงต้ังจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2562 ใหดำรงตำแหนงกรรมการบริษัท แทนกรรมการเดิมท่ีลาออก  
(4) นายแพทยชัยรัตน ปณฑุรอัมพร ไดรับแตงตั้งจากที่ประชุมผูถือหุน ประจำป 2562 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 ใหดำรงตำแหนงกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ครบวาระ และไดรับแตงตั้งให

ดำรงตำแหนงกรรมการบริหาร จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

คาตอบแทนกรรมการที่ครบวาระและลาออกระหวางปกรรมการ

หมายเหตุ  
(1) บำเหน็จกรรมการจายในป 2562 สำหรับกรรมการที่ปฏิบัติหนาที่ในระหวางวันประชุมผูถือหุน 2561- วันประชุมผูถือหุน ป 2562 (11 เมษายน 2561 - 12 เมษายน 2562) ตามสัดสวนระยะ

เวลาการดำรงตำแหนง

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

ศาสตราจารยเกียรติคุณ 

นายแพทยอรุณ เผาสวัสดิ์* 

นายแพทยจุลเดช 

ยศสุนทรากุล

นางนฤมล นอยอ่ำ 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ

นายแพทยสันตศิริ ศรมณี*

นายประดิษฐ ทีฆกุล 

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล* 

นายศรีภพ สารสาส  

นายธงชัย จิรอลงกรณ

นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ*

นายอัฐ ทองแตง

นายกานต ตระกูลฮุน*

นายอาสา สารสิน*

นายพุฒิพงศ 

ปราสาททองโอสถ

นายแพทยชัยรัตน 

ปณฑุรอัมพร 

รวม

1,050,000

700,000

 

 

630,000

2,380,000

150,000

225,000

150,000

150,000

675,000

1,230,000

780,000

840,000

 

 

780,000

480,000

4,110,000

100,000

100,000

150,000

100,000

450,000

100,000

 

100,000

150,000

350,000

9,194,900

7,510,000

2,612,840

7,405,000

7,170,000

7,130,000

6,480,000

6,860,000

6,860,000

6,130,000

6,080,000

6,080,000

1,732,840

930,000

82,175,580

0

3,631,413

6,037,899

1,148,080

5,385,932

0

0

0

0

1,423,765

0

0

0

3,609,685

21,236,774

9,194,900

11,141,413

8,650,739

8,553,080

12,555,932

7,130,000

6,480,000

6,860,000

6,860,000

7,553,765

6,080,000

6,080,000

1,732,840

4,539,685

103,412,354

รายช�่อกรรมการบร�ษัท
บำเหน็จ

กรรมการ
รวมทั�งสิ�น
(1) + (2)

คาเบี้ยประชุมกรรมการ/กรรมการชุดยอยที่ไดรับจากบร�ษัท

กรรมการ
บร�ษัท

กรรมการ
สรรหาฯ

กรรมการ
บร�หาร

กรรมการ
บร�หาร

ความเสี่ยง

กรรมการ
กำกับดูแล

กิจการ

รวมคาตอบแทน
ในฐานะกรรมการ
ที่ไดจากบร�ษัท 

(1)

บำเหน็จและ
เบี้ยประชุม
กรรมการ/

กรรมการชุดยอย
ที่ไดจากบร�ษัทยอย

(2)

กรรมการ
ตรวจสอบ

8,219,900

5,480,000

1,182,840

5,480,000

5,480,000

5,480,000

5,480,000

5,480,000

5,480,000

5,480,000

5,480,000

5,480,000

1,182,840

 

65,385,580

975,000

650,000

550,000

650,000

650,000

650,000

650,000

600,000

600,000

650,000

600,000

600,000

550,000

450,000

8,825,000

(หนวย : บาท)

(หนวย : บาท)



คาตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทที่ไดรับจากบริษัทยอย
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คาตอบแทนผูบริหาร
ในป 2562 กรรมการบริหารและผูบริหารบริษัทที่ไดรับคาตอบแทนจากบริษัทและบริษัทยอย รวมถึงกรรมการบริษัทที่ไดรับ

คาตอบแทนในฐานะผูบริหารของบริษัทยอย มีจำนวนรวม 7 ราย เปนเงินรวม 105.92 ลานบาท ทั้งนี้ คาตอบแทนดังกลาวอยูในรูป
ของเงินเดือน โบนัส และคาเบี้ยประชุม

นอกจากน้ี บริษัทไดจายเงินสมทบกองทุนสำรองเล้ียงชีพสำหรับผูบริหารบริษัท เปนเงินรวม 1.45 ลานบาท โดยอัตราเงินสมทบ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกลาวเปนไปตามระเบียบขอบังคับของบริษัทเชนเดียวกับพนักงานทั่วไป 

4.2 คาตอบแทนอื่น
คารักษาพยาบาลของกรรมการจากภายนอก 
กรรมการจากภายนอกที่ไมมีสถานะเปนพนักงาน/ผูบริหารตามสัญญาจางของบริษัท จะไดรับวงเงินคารักษาพยาบาลจำนวน

3 ลานบาท/คน/ป เพ่ือใชสำหรับการรักษาพยาบาลเฉพาะในโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลในเครือ ท้ังน้ี เปนไปตามมติท่ีประชุม
สามัญผูถือหุนประจำป 2562 โดยวงเงินดังกลาวนับจากวันประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2562 ถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนประจำป
ในครั้งถัดไป  

ณ วันท่ี 12 เมษายน 2562 (วันประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2562) บริษัทมีกรรมการจากภายนอกท่ีไมมีสถานะเปนพนักงาน/
ผูบริหารตามสัญญาจางของบริษัท จำนวน 8 ทาน ไดแก ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยอรุณ เผาสวัสด์ิ ศาสตราจารยเกียรติคุณ
นายแพทยสันตศิริ ศรมณี นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ นายกานต ตระกูลฮุน นายธงชัย จิรอลงกรณ นายอาสา
สารสิน และนายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ โดยนับต้ังแตวันประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2562 จนถึงส้ินป 2562 บริษัทมีคาใชจาย
ดานการรักษาพยาบาลสำหรับกรรมการจากภายนอก 8 ทาน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 322,512.67 บาท

กรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย 
นอกเหนือจากคาตอบแทนในรูปของคาเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ รวมถึงคารักษาพยาบาลของกรรมการจากภายนอก

ที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว บริษัทไมมีคาตอบแทนอื่นที่ใหแกกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย  
ผูบริหาร 
นอกเหนือจากผลตอบแทนอื่นในรูปของรถประจำตำแหนง และโทรศัพทมือถือแลว ผูบริหารของบริษัทจะไดรับสวัสดิการรักษา

พยาบาลตามระเบียบของบริษัทที่ไดวางไว เชนเดียวกับพนักงานทั่วไปของบริษัท 

1. 1,148,080856,080

(หนวย : บาท)

กรรมการอิสระของบร�ษัทที่ดำรงตำแหนง
กรรมการอิสระในบร�ษัทยอยลำดับ บำเหน็จกรรมการ

บร�ษัทยอย 5 แหง รวม

292,000

เบี้ยประชุมกรรมการ
บร�ษัทยอย 5 แหง

ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี
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หมายเหตุ  
แพทยประจำ หมายถึง แพทยที่ทำงานกับบริษัทตั้งแต 40 ชั่วโมงตอสัปดาหขึ้นไป แตแพทยดังกลาวไมถือวาเปนพนักงานของบริษัท

5. บุคลากร  
จำนวนบุคลากร
ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 บริษัทและบริษัทยอย มีพนักงานประจำรวม 33,251 คน และแพทยประจำรวม 2,987 คน และ

มีพนักงานชั่วคราวรวม 7,047 คน และแพทยที่ปรึกษารวม 9,975 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ

นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริษัทกำหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทุกระดับใหเหมาะสมกับตำแหนงอยางตอเน่ือง เพ่ือตอบสนองความตองการ

ทางธุรกิจและเตรียมพรอมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยแผนและการฝกอบรมบุคลากรจะมุงไปที่การพัฒนาทักษะ ความรู 
และความสามารถ พรอมกับปลูกฝงวัฒนธรรมและจริยธรรมควบคูไปดวย เพื่อใหการพัฒนาบุคลากรสอดคลองกับกลยุทธและแนว
ทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในปจจุบันและอนาคต และเปนไปอยางตอเนื่องและยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทยังจัดหลักสูตรเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม การดูแลกิจการที่ดี และการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน ใหกับผูบริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัทดวย 

1. การพัฒนาผูนำภายในบริษัท 
บริษัทไดจัดโครงการพัฒนาผูบริหารระดับสูงตอเนื่องจากปที่แลว ในหลักสูตร “BDMS Leader trains Leaders” รุนที่ 2 โดย

ใหผูบริหารระดับสูงถายทอดประสบการณการบริหารใหกับผูบริหารในระดับอำนวยการ เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดาน
การบริหารงานระหวางผูบริหารในโรงพยาบาลและบริษัทในเครือ 

นอกจากน้ี ยังใหความสำคัญกับผูบริหารระดับกลาง โดยจัดโครงการพัฒนาตอเน่ืองเปนปท่ี 6 สำหรับโครงการ BDMS Managerial 
Leadership Program โดยไดรับความรวมมือจากคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการออกแบบหลักสูตร
เพื่อพัฒนาใหผูบริหารระดับกลางสามารถมีความรูความเขาใจการบริหารงานและบริหารธุรกิจในภาพรวม ซึ่งมีผูเขารับการฝกอบรม
ในปนี้กวา 160 คน 

2. การสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
บริษัทสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมใหกับระดับจัดการ เพื่อใหเปนตนแบบในการอนุรักษและสามารถบริหารจัดการ

และออกแบบสิ่งแวดลอมภายในหนวยงานและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดกำหนดใหเปนหลักสูตรมาตรฐาน (Mandatory 
Training) สำหรับการอบรมในหัวขอ Environmental Management ใหกับบุคลากรระดับผูจัดการฝายและหัวหนาแผนก โดยได
เรียนเชิญ ศาสตราจารย ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และกรรมการบริหาร 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย มาเปนวิทยากร จัดอบรม 3 รุน มีผูเขารับการฝกอบรมทั้งสิ้น 160 คน 

3. การสรางวัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทใหความสำคัญกับสรางวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานท่ีดีในฐานะผูนำองคกร เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีใหกับบุคลากร โดยจัดการ

ฝกอบรมสำหรับผูจัดการฝายและหัวหนาแผนก ซ่ึงกำหนดใหเปนหลักสูตรมาตรฐาน (Mandatory Training) ในหัวขอ ธรรมาภิบาล
ในการบริหารและจัดการ โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีผูเขารับการฝกอบรม 200 คน รวมทั้งหลักสูตร Employee Policies 
โดยวิทยากรภายในของบริษัทซ่ึงทำการฝกอบรมใหกับพนักงานทุกระดับในบริษัท ประกอบดวยนโยบายหลักท่ีสำคัญ 4 ประการ ไดแก

ประเภท พนักงานประจำ/แพทยประจำ (full time) พนักงานชั�วคราว/แพทยที่ปร�กษา (part time)

(หนวย : คน)

พยาบาล

พนักงานทั่วไป

รวมพนักงานทั้งสิ้น

แพทย

9,048

24,203

33,251

2,987

2,528

4,519

7,047

9,975
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1. นโยบายการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน (Fraud Prevention and Anti-Corruption Policy) เพ่ือไมใหกระทำ
หรือสนับสนุนการกระทำในการใชอำนาจหนาที่โดยมิชอบในรูปแบบตางๆ 

2. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน (Policy and Guidelines on Human Rights) เพื่อใหตระหนักถึงความ
สำคัญตอความเคารพในสิทธิมนุษยชน และมีสวนรวมในการเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิในที่ทำงาน

3. นโยบายเร่ืองการดูแลการใชขอมูลภายใน (Supervision of Inside Information Usage Policy) และนโยบายการเปดเผย
ขอมูลและสารสนเทศ (Corporate Information Disclosure Policy) เพื่อปองกันการทำรายการที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน และใหเกิดความเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียในทุกภาคสวนในการรับรูขอมูลของบริษัทอยางเทาเทียม 
รวมถึงเพื่อเปนการสนับสนุนและสงเสริมใหบริษัทฯ เปนองคกรแหงธรรมาภิบาล มีความนาเชื่อถือ และมีความโปรงใสใน
การปฏิบัติงาน

4. นโยบายการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธิ์ (Policy on Non-Infringement of Intellectual Property
Rights and Copyrights) เพ่ือใหปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธ์ิ เชน กฎหมายเก่ียวกับ
เครื่องหมายการคา กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตร กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  

4. การใหความรูเกี่ยวกับการใชขอมูลภายในองคกร
นอกจากการอบรมใหความรูกับบุคลากรภายในองคกรโดยการอบรมใหความรูเก่ียวกับนโยบายเร่ืองการดูแลการใชขอมูลภายใน

(Supervision of Inside Information Usage Policy) และนโยบายการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศ (Corporate Information
Disclosure Policy) เพ่ือดูแลใหผูมีสวนไดเสียในทุกภาคสวนมีการเขาถึงขอมูลของบริษัทอยางเทาเทียมและเปนธรรมดังกลาวขางตน
แลว บริษัทยังใหความสำคัญกับการบริหารงานของธุรกิจโรงพยาบาลที่ตองมีการบริหารจัดการขอมูลของลูกคาอยางเปนระบบ รวม
ทั้งขอมูลออนไลน หรือการทำสื่อโฆษณาออนไลน เพื่อใหการทำพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของบริษัท เปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย
โดยการบริหารจัดการขอมูลของลูกคาจะตองอยูในขอบเขตของ Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) (PDPA) โดย
ไดจัดการฝกอบรมใหกับผูบริหารและพนักงานทุกระดับในหัวขอ Knowledge sharing session on the legal requirements for
compliance with the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) (PDPA) 

5. การพัฒนาและจัดการองคความรูในองคกร
เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว บริษัทไดใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล เพื่อสงเสริมใหมีการจัดการองคความรูภายในองคกร (Knowledge Management) รวมทั้งพัฒนาชองทางการเขารับการฝก
อบรมผานระบบ E-learning อยางตอเน่ือง เปนการตอยอดจากปท่ีผานมา โดยจัดทำส่ือการเรียนการสอนออนไลน รวมท้ังภาพยนตร
สั้นแอนนิเมชั่นใหความรูเรื่องจรรยาบรรณพนักงานของบริษัท การทำสื่อ Viral Clip เพื่อสรางความผูกพันของพนักงานตอองคกร
(Employee Engagement) รวมทั้งจัดทำสื่อออนไลนสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม (New Employee Orientation) เพื่อให
ผูเขารวมงานใหมเขาใจในวัฒนธรรมองคกร โครงสรางการบริหารและการจัดการ และพรอมสำหรับการทำงานในองคกรตอไป 

6. การฝกอบรมภายนอกบริษัท 
นอกเหนือจากการจัดฝกอบรมภายในบริษัทฯ แลว บริษัทฯ ยังไดสนับสนุนใหผูบริหารและพนักงานเขารับการฝกอบรมจากสถาบัน

และองคกรชั้นนำที่มีชื่อเสียง โดยเนนการพัฒนาทักษะเฉพาะดาน และความรูในงาน (Functional Competencies) เพื่อพัฒนา
ความรู ความสามารถ ตลอดจนไดแลกเปลี่ยนแนวคิดและมุมมองการบริหารงานใหมๆ กับวิทยากรและองคกรอื่น โดยในปนี้ ไดสง
ผูบริหารและพนักงานไปอบรมกับสถาบันภายนอก จำนวนกวา 100 คน อาทิ 

- Forget Ex-Growth, Focus Next-Growth
- Global Business Dialogue 2019: Designing New Growth Model towards Sustainability
- The HR Challenges: Deal with People of the Future
- Employee Fraud Detection Investment and & Litigation
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นอกจากนี้ บริษัทไดจัดฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการทำพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การจัดทำสื่อออนไลนผานชองทางเว็บไซตของ
โรงพยาบาล และโซเชียลมีเดียตางๆ รวมถึงการขายยาและเครื่องมืออุปกรณทางการแพทยผานทางเว็บไซตของบริษัท หรือชองทาง
โซเชียลมีเดียตางๆ โดยจัดฝกอบรมใหความรูทั่วไปและความรูขอกฎหมายเกี่ยวกับทำพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เนนการทำพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสเกี่ยวกับธุรกิจสุขภาพและธุรกิจทางการแพทย รวมทั้งการดำเนินธุรกรรมออนไลน ความรูดานกฎหมายเกี่ยวกับการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล แนวปฏิบัติและความปลอดภัยทางไซเบอร รวมทั้งความรูทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดทาง
คอมพิวเตอร 

โดยบริษัทไดเชิญวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค มาใหความรูผูบริหารและพนักงานทุกระดับ เกี่ยวกับ
กฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาและการตลาดแบบตรง ภายใตกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ
ที่ถูกตองในการโฆษณาประชาสัมพันธสินคาและบริการตางๆ ของโรงพยาบาลและบริษัทในเครือ รวมถึงการทำการตลาดแบบตรงที่
ถูกตองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคและกฎหมายอนุบัญญัติดวย 

ขอมูลการฝกอบรมพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ในชวงป 2560-2562

ขอพิพาทดานแรงงานในชวง 3 ปที่ผานมา
บริษัทไมมีขอพิพาทดานแรงงานที่มีนัยสำคัญในชวง 3 ปที่ผานมา

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน
ในป 2562 บริษัทและบริษัทยอยจายผลตอบแทนรวมใหแกพนักงาน ซึ่งประกอบดวย เงินเดือน คาลวงเวลา เงินประกันสังคม

เงินกองทุนสำรองเล้ียงชีพ คารักษาพยาบาล และสวัสดิการอ่ืนๆ เปนเงินรวม 20,704 ลานบาท โดยแบงเปนคาใชจายในสวนของบริษัท
จำนวน 3,832 ลานบาท และบริษัทยอย จำนวน 16,872 ลานบาท

 

1,392,616 ชั่วโมง

คิดเปน 48 ชั่วโมง/คน

1,604,649 ชั่วโมง

คิดเปน 43 ชั่วโมง/คน

รายละเอียด 2562 2561 2560

จำนวนชั่วโมงฝกอบรมของพนักงานทั้งหมด

จำนวนชั่วโมงตอคน

1,554,222 ชั่วโมง

คิดเปน 41 ชั่วโมง/คน
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ประวัติกรรมการและผูบริหาร

รองประธานกรรมการบร�ษัท/กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/
ประธานกรรมการบร�หาร/
กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน
อายุ 87 ป

วุฒิการศึกษา
• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
  มหาวิทยาลัยมหิดล
• Diplomate of American Board of Surgery
• Fellow American College of Surgeons
• Fellow American College of Chest Physicians
• Fellow Royal College of Surgeons of Thailand

ประวัติการฝกอบรม
• Director Accreditation Program รุนที่ 45, 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ
• หัวหนาฝายศัลยกรรม สถาบันมะเร็งแหงชาติ
• ผูอำนวยการ โรงพยาบาลกรุณาพิทักษ 
• ผูอำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพ

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
• ไมมี

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น
1. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด 
2. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด
3. ประธานกรรมการ บริษัท วัฒนเวช จำกัด
4. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
5. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
6. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
7. ประธานกรรมการ บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน)
8. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง • 25 ป/ตั้งแตป 2537

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในป 2562 • 13/13 

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�หารในป 2562 • 14/14  

จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • รวม 50,060,490 หุน (0.32%)
นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล   49,530,490 หุน
คูสมรส       530,000 หุน

ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี 

* จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

นายแพทยจุลเดช 
ยศสุนทรากุล

ประธานกรรมการบร�ษัท/กรรมการอิสระ
อายุ 81 ป

วุฒิการศึกษา
• Dr. Med มหาวิทยาลัยฮัมบูรก เยอรมนี
• Facharzt fur Chirurgie แพทยสภารัฐฮัมบูรก เยอรมนี
• ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล
• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประวัติการฝกอบรม
• Director Accreditation Program รุนที่ 45, 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ
• ผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
• ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย 
• เลขาธิการ ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย
• ประธานฝายวิชาการ คณะกรรมการบริหารแพทยสมาคมแหงประเทศไทย
• คณบดีคณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• นายกแพทยสภา
• นายกแพทยสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภฯ
• รองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล 
• ประธานกลุมสถาบันฝกอบรมแพทยเฉพาะทางแหงประเทศไทย 

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
• ไมมี

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น
1. รองประธาน ศิริราชมูลนิธิ คนที่ 1 
2. กรรมการ บริษัท เจาพระยาเวชกิจ จำกัด
3. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเจาพระยา จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง • 21 ป 4 เดือน/ต้ังแตเดือนกันยายน 2541

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในป 2562 • 13/13

จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • รวม 3,818,710 หุน (0.02%)   
ศาสตราจารยเกียรติคุณ
นายแพทยอรุณ เผาสวัสดิ์         2,818,710 หุน
คูสมรส           1,000,000 หุน

ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ
นายแพทยอรุณ เผาสวัสดิ์



* จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

80 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป   2 5 6 2

รางวัลเกียรติยศ
• มูลนิธิเพื่อสังคมไทย โครงการหนึ่งลานกลาความดีตอบแทนคุณแผนดิน 
   1. นักบริหารดีเดนแหงป 2562
   2. สตรีตัวอยางแหงป 2562
• Institutional Investor All-Asia Executive Team 2019 
- Special Achievement Awards: Best CFO Healthcare & 
  Pharmaceutical Industry

ประสบการณ
• ผูอำนวยการอาวุโส ฝายวาณิชธนกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
• ผูอำนวยการอาวุโส ฝายการเงิน 
  บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
1. กรรมการ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น
1. กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียน
2. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด
3. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
4. กรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
5. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
6. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
7. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
8. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
9. กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
10. กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
11. กรรมการ บริษัท การแพทยสยาม จำกัด
12. กรรมการ บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน)
13. กรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.
14. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด
15. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอรท จำกัด
16. ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาทติ้ง จำกัด
17. ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
18. ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพพรีเมียร นายหนาประกันภัย จำกัด
19. ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จำกัด
20. กรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด บรอดคาสติ้ง จำกัด 

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง • 1 ป/ตั้งแตเดือนมกราคม 2562

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในป 2562 • 11/11 

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�หารในป 2562 • 13/13  

จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • 5,500,000 หุน (0.03%)

ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี 

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/
รักษาการกรรมการผูอำนวยการใหญ /
กรรมการบร�หาร/กรรมการบร�หารความเสี่ยง/
ประธานเจาหนาที่บร�หารดานการเง�น/
ผูรับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญช�และการเง�น 
(วันที่ไดรับแตงตั้ง 1/4/2551)
อายุ 62 ป

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาโทดานบริหารธุรกิจ (สาขาการเงินการธนาคาร) 
  มหาวิทยาลัยนอรทเท็กซัสสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) การเงินและการคลัง 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประวัติการฝกอบรม
• CEO CLUB 2019 หัวขอ “GLOBAL RISKS: WHAT ARE THE 
  IMPLICATIONS FOR YOUR BUSINESS” 
  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• CEO CLUB 2019 หัวขอ “Business Agility and Intrapreneurship” 
  บรรยายโดย Mr. William Malek, Senior Executive Director for 
  Leadership and Innovation, SEAC Lifelong Learning Center
• TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 
  ครั้งที่ 5/2562 “The CFO’s role in stakeholder communications” 
  (English Session) 
• TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 
  ครั้งที่ 3/2562 หัวขอ “การทบทวนการกำกับดูแลของงบการเงิน
  รายไตรมาส”
• TLCA CFO Professional Development Session (TLCA CFO CPD) 
  ครั้งที่ 1/2562 หัวขอ “นโยบายของสำนักงาน ก.ล.ต. ในการพัฒนา
  ตลาดทุนและการสนับสนุนการทำงานของบริษัทจดทะเบียน” 
• หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงดานการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
  การลงทุน” (วธอ.) รุนที่ 3 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 15 
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• TLCA Leadership Development Program 
  “Enhancing Competitiveness” จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
  รวมกับสถาบัน IMD 
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
  สำหรับนักบริหารระดับสูง รุนที่ 13 สถาบันพระปกเกลา (ปปร.13)  
• Successful Formulation & Execution of Strategy 
  Class 6/2553 จัดโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• Director Certification Program รุนที่ 107, 
  จัดโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• Financial Executive Development Program รุนที่ 12 จัดโดย
  The Thai Institute of Banking and Finance for Executives 
  from Financial Institutions
• Applied International Management Program, Sweden 
  จัดโดยรัฐบาลสวีเดน 

นางนฤมล นอยอ่ำ



บ ร� ษั ท   ก รุ ง เ ท พ ดุ สิ ต เ ว ช ก า ร   จํ า กั ด   ( ม ห า ช น ) 81

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/กรรมการบร�หาร/
กรรมการบร�หารความเสี่ยง/กรรมการกำกับดูแลกิจการ
อายุ 61 ป

วุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• เนติบัณฑิตไทย
• ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝกอบรม
• Director Certification Program รุนที่ 29, 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
1. กรรมการ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) 
2. กรรมการ บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด (มหาชน)
3. กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น
1. ประธานกรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
3. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
4. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
5. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
6. กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
7. กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
8. กรรมการ บริษัท การแพทยสยาม จำกัด
9. กรรมการ บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน)
10. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม จำกัด
11. กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮ็ลทแคร ซิสเท็มส จำกัด
12. ประธานกรรมการ บริษัท รอยัลบางกอกเฮ็ลธแคร จำกัด 
13. ประธานกรรมการ บริษัท เอ. เอ็น. บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด
14. ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพเซฟดรัก จำกัด
15. ประธานกรรมการ บริษัท เซฟดรักเซ็นเตอร จำกัด 
16. กรรมการ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จำกัด (มหาชน)
17. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด
18. ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด
19. ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพยสิน จำกัด
20. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาทติ้ง จำกัด
21. กรรมการ บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด
22. กรรมการ บริษัท บางกอกแอรเวยสโฮลดิ้ง จำกัด
23. กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด 
24. กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลดไวดไฟลทเซอรวิส 
     จำกัด
25. กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคารโก จำกัด
26. กรรมการ บริษัท สินสหกล จำกัด
27. กรรมการ บริษัท ไทยปโตรเลียมเซอรวิส จำกัด 
28. กรรมการ บริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด
29. กรรมการ บริษัท สบาย สบาย นิเวศน จำกัด
30. กรรมการ บริษัท สบาย สบาย สุโขทัย จำกัด
31. กรรมการ บริษัท บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไพรส จำกัด 
32. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอรท จำกัด

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง 
• 11 ป 9 เดือน/ตั้งแตเดือนเมษายน 2551

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในป 2562 • 13/13 

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�หารในป 2562 • 14/14  

จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • 12,000,000 หุน (0.08%) 

ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี 

* จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

นายประดิษฐ ทีฆกุล



* จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

82 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป   2 5 6 2

นายศร�ภพ สารสาส
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/
กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน/
กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการบร�หารความเสี่ยง/
ประธานเจาหนาที่บร�หารงานกลาง
อายุ 63 ป

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน), 
  University of Southern California, USA 
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการฝกอบรม
• ประกาศนียบัตร Audit Committee Program รุนที่ 1/2547 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  รุนที่ 22/2545
• วุฒิบัตร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ
• กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท โรแยลซีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท ลิฟวิ่งแลนดแคปปตอล จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
1. กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
    กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
    บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
2. กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาพิจารณาคาตอบแทน
    บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
3. กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
    บริษัท เกียรติธนาขนสง จำกัด (มหาชน)
4. ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
    บริษัท สุธากัญจน จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น
1. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพยสิน จำกัด
2. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด
3. กรรมการ บริษัท ขันธ จำกัด
4. กรรมการ บริษัท ปรุส (2008) จำกัด 
5. กรรมการ มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟา 
  กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง • 11 ป 9 เดือน/ตั้งแตเดือนเมษายน 2551

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในป 2562 • 13/13

จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • ไมมี 

ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี 

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน
อายุ 85 ป

วุฒิการศึกษา
• Ph.D. (Tropical Medicine), Liverpool University
• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประวัติการฝกอบรม
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Director Accreditation Program รุนที่ 43 
  • Role of Compensation Committee

ประสบการณ
• รองอธิการบดี ฝายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล
• คณบดี คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล
• Member, Expert Committee on Food Borne Parasitic 
  Diseases, WHO 

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
• ไมมี

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น
1. รองประธานกรรมการ บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด 
2. ประธานกรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
3. ประธานกรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
4. ประธานกรรมการ บริษัท การแพทยสยาม จำกัด
5. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง จำกัด

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง • 25 ป/ตั้งแตป 2537

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในป 2562 • 13/13

จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • 15,651,270 หุน (0.10%)

ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี  

ศาสตราจารยเกียรติคุณ
นายแพทยสันตศิร� ศรมณี



บ ร� ษั ท   ก รุ ง เ ท พ ดุ สิ ต เ ว ช ก า ร   จํ า กั ด   ( ม ห า ช น ) 83

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน/
ประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง
อายุ 72 ป

วุฒิการศึกษา
• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุน 40
• เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติการฝกอบรม
ประกาศนียบัตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•  Advanced Audit Committee Program รุนที่ 28/2561 
•  Financial Statements of Directors Program รุนที่ 35/2561 
•  Director Accreditation Program รุนที่ 6/2546
•  Director Certification Program (DCP) รุนที่ 74

ประสบการณ
• อธิบดีกรมศุลกากร
• รองปลัดกระทรวงการคลัง
• ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
• รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
• ประธานกรรมการ บรรษัท ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บยส.)
• รองประธานกรรมการ การไฟฟานครหลวง
• รองประธาน บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
• รองประธาน บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานกฤษฎีกา
• กรรมการ คณะกรรมการเนติบัณฑิตสภา 

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น 
• ไมมี

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น
1. ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ศรีราชา ฮารเบอร จำกัด (มหาชน) 
2. กรรมการ 
    บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง • 8 ป 9 เดือน/ตั้งแตเดือนเมษายน 2554

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในป 2562 • 13/13

จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • ไมมี 

ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี 

* จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

กรรมการ/กรรมการบร�หาร
อายุ 60 ป

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ประวัติการฝกอบรม
• Director Accreditation Program รุนที่ 107, 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
1. กรรมการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 
2. กรรมการ บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น
1. รองกรรมการผูจัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2. ประธานกรรมการ บริษัท เอส.วี.ที.พร็อพเพอรตี้ 2003 จำกัด
3. ประธานกรรมการ บริษัท วี.เอ็ม.เอส.คารเซลล จำกัด
4. ประธานกรรมการ บริษัท วิริยะออโตเซลส จำกัด
5. ประธานกรรมการ บริษัท วี.เอส.ที.ออโตเซลส จำกัด
6. ประธานกรรมการ บริษัท วี.เอส.อาร.ออโตเซลส จำกัด
7. ประธานกรรมการ บริษัท วี.เอส.เค.ออโตโมบิล จำกัด
8. ประธานกรรมการ บริษัท วี.กรุป มิตซูออโตเซลล จำกัด
9. ประธานกรรมการ บริษัท วีเอ็มดี.ออโตเซลส จำกัด
10. ประธานกรรมการ บริษัท วี.จี.คาร จำกัด  
11. ประธานกรรมการ บริษัท วี เพอรเฟค ออโตคาร จำกัด
12. ประธานกรรมการ บริษัท วีเอชดี ออโตเซลล จำกัด  
13. กรรมการ บริษัท วิริยะพร็อพเพอรตี้ จำกัด

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง • 7 ป 9 เดือน/ตั้งแตเดือนเมษายน 2555

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในป 2562 • 12/13

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�หารในป 2562 • 13/14  

จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • 7,373,360 หุน (0.05%)

ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี 

นายธงชัย จ�รอลงกรณ



* จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

84 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป   2 5 6 2

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
อายุ 62 ป

วุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  (นิสิตเกาดีเดนป 2556 คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LLM.) University of Pennsylvania
• เนติบัณฑิตไทย และเปนทนายความจากประเทศไทยคนแรก
  ที่สอบเปนเนติบัณฑิตรัฐนิวยอรคได 

ประวัติการฝกอบรม
• Director Certification Program
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD)
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 12 (วตท. 12) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ
• กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ Fraser and Neave, Limited 
  (บริษัทจดทะเบียนหลักทรัพยในสิงคโปร) 
• กรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
1. กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
   บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการ บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน)
3. กรรมการ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
   บริษัท ไทยพาณิชยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
4. กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร จำกัด (มหาชน)
5. กรรมการ Frasers Centrepoint Limited 
   (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร) 
6. กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ 
   บริษัท แอสเสท เวิรด คอรป จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น
1. Senior Partner บริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และพารทเนอรส จำกัด
2. วิทยากรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
   นับตั้งแตเริ่มกอตั้ง
3. วิทยากรของสถาบันพระปกเกลา  

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง • 4 ป 3 เดือน/ตั้งแตเดือนตุลาคม 2558

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในป 2562 • 12/13

จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • ไมมี 

ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี 

กรรมการอิสระ 
อายุ 65 ป

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟา 
  เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร 
  The Georgia Institute of Technology USA.
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
  The Georgia Institute of Technology USA.

ประวัติการฝกอบรม
• Advanced Management Program (AMP), 
  Harvard Business School, USA.
• Director Certification Program (DCP) รุน 29/2546, 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ
• กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ Kubota Corporation (Japan)

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
1. กรรมการ บริษัท ปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน) 
2. กรรมการอิสระ ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) 
3. ประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน)
4. กรรมการอิสระ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น
• ไมมี   

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง • 2 ป ตั้งแตเดือนธันวาคม 2560

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในป 2562 • 12/13

จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • ไมมี 

ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี 

นายว�ระวงค จ�ตตมิตรภาพ นายกานต ตระกูลฮุน
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นายอัฐ ทองแตง 
กรรมการ/ประธานคณะผูบร�หาร กลุม 5
อายุ 45 ป

วุฒิการศึกษา
• Bachelor’s Degree of Science, Business Administration (Finance) 
  San Francisco State University USA
• Advanced Executive Program (AEP), Kellogg School of 
  Management, Northwestern University, IL, USA
• Executive Program for Senior Management (EXPSM), 
  Fiscal Policy Research Institute Foundation, Thailand 

ประวัติการฝกอบรม
• ประกาศนียบัตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - Director Accreditation Program (DAP) 
  - Director Certification Program (DCP)
  - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 
  - Audit Committee Program (ACP)
  - Monitoring the System of Internal Control and 
    Risk Management (MIR)
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 13 (วตท. 13) สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย
  สำหรับผูบริหารระดับสูง รุนที่ 2 (ปธพ) 
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคา และการพาณิชย รุนที่ 10 (TEPCOT) 

ประสบการณ
• กรรมการ บริษัท เฮลท เน็ตเวิรค จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
• กรรมการ บริษัท เปาโล เมดิค จำกัด
• กรรมการ บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
• กรรมการ บริษัท ศิครินทร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
• ไมมี 

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น
1. กรรมการ/ประธานคณะผูบริหาร 
   บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการ/ประธานคณะผูบริหาร บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
3. กรรมการ/ประธานคณะผูบริหาร บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
4. กรรมการ/ประธานคณะผูบริหาร 
   บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
5. กรรมการ/ประธานคณะผูบริหาร บริษัท การแพทยสยาม จำกัด
6. ประธานคณะผูบริหาร บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
7. ประธานคณะผูบริหาร บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
8. ประธานคณะผูบริหาร บริษัท เปาโล เมดิค จำกัด
9. ประธานคณะผูบริหาร บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน)
10. กรรมการ บริษัท ไทรทอง พรอพเพอรตี้ จำกัด
11. กรรมการ บริษัท ไทรทองธุรกิจ จำกัด
12. กรรมการ บริษัท สำนักกฎหมายวิชัย ทองแตง จำกัด 

* จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง • 3 ป 9 เดือน/ตั้งแตเดือนเมษายน 2559

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในป 2562 • 13/13

จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • รวม 212,744,295 หุน (1.34%) 
นายอัฐ ทองแตง    212,694,295 หุน 
คูสมรส     50,000 หุน

ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี 



* จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

86 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป   2 5 6 2

นายอาสา สารสิน
กรรมการ
อายุ 55 ป

วุฒิการศึกษา
• บัญชีบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร Senior Executive Program 
  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน 
  (ปรอ.) รุนที่ 24 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) 
  วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบินพาณิชย สถาบันการบินพลเรือน

ประวัติการฝกอบรม
ประกาศนียบัตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน100/2556
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 241/2560 
• หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุน 9/2562

ประสบการณ
• รองผูอำนวยการใหญอาวุโส ฝายปฏิบัติการ 
  บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• รองผูอำนวยการใหญฝายวางแผน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
1. กรรมการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2. รองประธานกรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น
1. ประธานกรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด 
2. ประธานกรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด 
3. ประธานกรรมการ บริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส จำกัด
4. ประธานกรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพสมุย จำกัด 
5. ประธานกรรมการ บริษัท กูรเมท พรีโม จำกัด 
6. ประธานกรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด 
7. ประธานกรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม จำกัด
8. กรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด บรอดคาสติ้ง จำกัด 
9. กรรมการ บริษัท สินสหกล จำกัด 
10. กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
11. ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคารโก จำกัด
12. ประธานกรรมการ 
     บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลดไวด ไฟลท เซอรวิส จำกัด 
13. กรรมการ บริษัท ขนสงน้ำมันทางทอ จำกัด  
14. กรรมการ บริษัท บางกอกแอรเวยสโฮลดิ้ง จำกัด 

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง • 1 ป/ตั้งแตเดือนมกราคม 2562

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในป 2562 • 11/11

จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • รวม 19,326,660 หุน (0.12 %)
นายพุฒิพงศ 
ปราสาททองโอสถ          19,026,660 หุน
คูสมรส               300,000 หุน

ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี 

กรรมการอิสระ 
อายุ 83 ป

วุฒิการศึกษา
• ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการระหวางประเทศ 
   คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
• B.A. (Business Administration), Boston University, USA. 

ประวัติการฝกอบรม
ประกาศนียบัตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 5/2546 
• Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 19/2550 
• Finance for Non-Finance Directors (FND) รุนที่ 39/2551 
• Role of Chairman Program (RCP) รุนที่ 32/2556

ประสบการณ
• ประธานคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน/กรรมการ/
  กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน) 
• ประธานกรรมการ บริษัท แมสอดพลังงานสะอาด จำกัด 
• รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ
  กำหนดคาตอบแทนและสรรหากรรมการ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 
  บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน) 
• ราชเลขาธิการ (ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
  บรมนาถบพิตร) 
• รองประธานกรรมการ และที่ปรึกษา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) 
• นายกสมาคมไทย-ลาว 
• ประธานผูบริหารสูงสุด บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 
• รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
• เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปลัดกระทรวงการตางประเทศ 
• เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศเบลเยียม และหัวหนาคณะผูแทนไทย 
  ประจำประชาคมเศรษฐกิจยุโรป

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
1. ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) 
2. ประธานกรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น
1. ประธานกรรมการ บริษัท มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร เอเซีย จำกัด 
2. ประธานที่ปรึกษา สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ 
3. ประธานกรรมการ อมตะสปริง คันทรี่ คลับ 
4. กรรมการ บริษัท ไทยน้ำทิพย จำกัด 
5. ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด 
6. ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอเชียแปซิฟคบริวเวอรี่ จำกัด 

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง • 1 ป 10 เดือน ตั้งแตเดือนมีนาคม 2561

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในป 2562 • 12/13 

จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • ไมมี

ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี 

นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
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นายแพทยชัยรัตน ปณฑุรอัมพร
กรรมการ/กรรมการบร�หาร/ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
อายุ 65 ป

วุฒิการศึกษา
• วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
• แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล
• วุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญสาขาสูตินรีเวช ศิริราชพยาบาล

ประวัติการฝกอบรม
ประกาศนียบัตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) รุนที่ 99
• Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 
  รุนที่ 5/2559
การอบรมอื่นๆ :
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Executive Program, 
  Kellogg School of Management
• หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย
  สำหรับผูบริหารระดับสูง (ปธพ.) รุนที่ 1
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 19
• หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุนที่ 23 
  วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม

ประสบการณ
• รองผูอำนวยการ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร
• ผูอำนวยการ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
• ผูอำนวยการ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร
• รองประธานคณะผูบริหาร บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จำกัด
• กรรมการผูจัดการ บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด
• กรรมการผูจัดการ บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด (มหาชน)
• กรรมการผูจัดการ บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด
• กรรมการ บริษัท ดิจิทัล เวนเจอรส จำกัด

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น 
1. กรรมการผูจัดการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร 
    บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
2. ประธานคณะกรรมการ 
    บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น
1. กรรมการ บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด
2. กรรมการ บริษัท เออรวิ่ง เชอริเดน เอส อี จำกัด
3. กรรมการ บริษัท เฟสท เฮ็ลธ ฟูด จำกัด
4. กรรมการ บริษัท เอส วี โฮลดิ้ง จำกัด
5. กรรมการ บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด
6. ประธานคณะกรรมการ บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จำกัด
7. กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จำกัด
8. กรรมการ บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอร่ีส (ประเทศไทย) จำกัด 
9. ประธานคณะกรรมการ บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด

* จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง • 9 เดือน/ตั้งแตเดือนเมษายน 2562

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในป 2562 • 9/9 

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�หารในป 2562 • 8/8  

จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • ไมมี 

ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี 



* จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
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นายแพทยตฤณ จารุมิลินท
ผูชวยประธานเจาหนาที่บร�หารดานการเง�น 
ผูควบคุมดูแลการทำบัญช� (วันที่ไดรับแตงตั้ง 12/11/2550) 
อายุ 51 ป

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (เกียรตินิยมอันดับสอง)
• ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการตรวจสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาโท สาขาการเงิน University of Wisconsin - Milwaukee, USA.
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ประวัติการฝกอบรม
• Director Certification Program 109/2018
• Strategic CFO in Capital Market Program 6/2561
• TFRS ทุกฉบับป 2562 รุนที่ 2/2562 
• Tax Planning ภาษีเงินไดนิติบุคคล และ ภาษีมูลคาเพิ่ม 
• โครงการอบรมปญหาในเชิงปฏิบัติทางการบัญชีของ TFRS15 TFRS16

ประสบการณ
• ผูจัดการอาวุโส ฝายตรวจสอบบัญชี 
  บริษัท PricewaterhouseCoopers จำกัด
• ผูจัดการอาวุโส ฝาย Transaction Services 
  บริษัท PricewaterhouseCoopers จำกัด

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
• ไมมี 

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น
1. กรรมการผูจัดการ บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาทติ้ง จำกัด
2. กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน 
   บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด
3. กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน 
   บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร จำกัด
4. กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน 
   บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด
5. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด
6. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร จำกัด
7. กรรมการ บริษัท กรุงเทพ เซฟดรัก จำกัด
8. กรรมการ บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธแคร จำกัด
9. กรรมการ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปคัล โปรดัคส จำกัด (มหาชน)
10. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด 
11. กรรมการ N Health Asia Co., Ltd.
12. กรรมการ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไพรส จำกัด  
13. กรรมการ บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด  
14. กรรมการ บริษัท เอ็กแซกท ซีเนริโอ จำกัด  
15. กรรมการ บริษัท แอกซ สตูดิโอ จำกัด   
16. กรรมการ บริษัท ประนันทภรณ จำกัด

จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • 40,000 หุน (0.00%) 

ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี

ประธานฝายแพทย
อายุ 69 ป

วุฒิการศึกษา
• วุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชศาสตร ประเทศสหรัฐอเมริกา
• วุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญ สาขาภูมิแพ และหอบหืด ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ
• ผูอำนวยการฝายแพทย ศูนยการแพทยโรงพยาบาลกรุงเทพ 
• ผูอำนวยการศูนยโรคภูมิแพและหอบหืดกรุงเทพ

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
• ไมมี 

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น
1. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร จำกัด
2. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด
3. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน จำกัด
4. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด 
5. กรรมการ บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด 
6. กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮ็ลทแคร ซิสเท็มส จำกัด
7. กรรมการ บริษัท เอ็น เฮลท พยาธิวิทยา จำกัด
8. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 
9. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
   (สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย) มหาวิทยาลัยรังสิต 

จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • รวม 35,900 หุน (0.00%) 
นายแพทยตฤณ จารุมิลินท            0 หุน
คูสมรส           35,900 หุน

ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี 

นางวรรณพา ภวเวช 
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บริษัทไดตระหนักถึงบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อวาการกำกับดูแลกิจการเปนตัว
กำหนดโครงสรางและกระบวนการของความสัมพันธระหวางผูถือหุน คณะกรรมการ ฝายบริหาร และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย โดยมี
เปาหมายเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันและเพ่ิมมูลคาของกิจการใหแกผูถือหุนในระยะยาว พรอมกับการคำนึงถึงผลประโยชน
ของผูมีสวนไดเสียรายอื่น ซึ่งจะมีสวนชวยใหการดำเนินธุรกิจมีความเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและมั่นคง  

คณะกรรมการ มีบทบาทสำคัญหลายประการ หนึ่งในบทบาทดังกลาว คือ การกำกับดูแลกิจการ โดยไดมอบหมายใหกรรมการ
ผูอำนวยการใหญ และผูบริหาร ปฏิบัติตามนโยบายดานการกำกับกิจการตางๆ ท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และเปนไป
ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด ท้ังน้ี บริษัทไดติดตามกฎระเบียบใหมๆ  ท่ีประกาศใชและ
ปรับแนวปฏิบัติของบริษัทใหเขากับกฎระเบียบดังกลาว 

1. นโยบายดานการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นเพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของกลุมบริษัททุกคน 

ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อชวยกำกับดูแลและกลั่นกรองงานที่เกี่ยวของ
กับการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการติดตามผล ทบทวน และแกไขเพ่ิมเติมนโยบายดานการกำกับดูแลกิจการท่ีมีอยูใหทันสมัยเหมาะสม
กับสภาวการณปจจุบันและสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีซ่ึงกำหนดโดยหนวยงานกำกับดูแล ตลอดจนแนวปฏิบัติระดับ
สากลท่ีถือกันวาเปนแนวปฏิบัติท่ีดี และนำเสนอตอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาทบทวนอนุมัติอยางนอยปละ 1 คร้ัง ท้ังน้ี คณะกรรมการ
ไดเนนย้ำการกำกับดูแลกิจการดวยการรวมนโยบายและทิศทางในการดำเนินธุรกิจ การจัดต้ังระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบ
ใหเพียงพอ โดยมอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบใหรางแผนการดำเนินการตรวจสอบภายในเพื่อใหมั่นใจวาองคกรปฏิบัติตาม
นโยบายท้ังหมด นอกจากน้ี คณะกรรมการไดดูแลฝายบริหารใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพภายใตนโยบายเพ่ือใหธุรกิจของบริษัท
มีความโปรงใส มีจริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายที่ใชบังคับทั้งหมด

สำหรับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทไดมีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมอยางสม่ำเสมอปละ 1 ครั้ง 
โดยนโยบายฯ ฉบับปจจุบันซ่ึงคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาทบทวนและมีมติอนุมัติในการประชุมคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 29 มกราคม
2563 มีเนื้อหาครอบคลุมและสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 ตามหัวขอดังตอไปนี้   

1. การสรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน
2. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. สิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมและเปนธรรม
4. นโยบายและการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย
5. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังไดกำหนดและประกาศใชนโยบายดานจริยธรรมธุรกิจฉบับตางๆ ไดแก จรรยาบรรณของบริษัท 

นโยบายการคุมครองและบรรเทาความเสียหายใหกับผูรายงาน นโยบายการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศ นโยบายการดูแลเร่ืองการ
ใชขอมูลภายใน นโยบายการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน และนโยบายการ
ไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธิ์ เปนตน เพื่อใหผูบริหารและพนักงานยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติทั่วทั้งองคกร 
รวมถึงไดมีการติดตามการปฏิบัติและวัดผลอยางสม่ำเสมอ โดยกำหนดใหผูบริหารและพนักงานในองคกรทำแบบทดสอบความเขาใจ
เกี่ยวกับนโยบายตางๆ ที่ประกาศใช เปนประจำอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยคะแนนเฉลี่ยจากการวัดความตระหนักรูเกี่ยวกับนโยบาย
ดานจริยธรรมและนโยบายดานการกำกับดูแลตางๆ ของพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือ ในระหวางป 2560-2562 เปนดังนี้

การกำกับดูแลกิจการ

2562

29,471

75%

2561

26,492

72%

2560

25,237

70%

จำนวนพนักงาน
ที่เขารวมการวัดผล (คน)

คะแนนเฉลี่ย
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การสรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัท มีเจตนารมณที่จะสงเสริมใหบริษัทและบริษัทในเครือเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพทั้งในการดำเนินธุรกิจ 

มีการกำกับดูแลกิจการท่ีดี มีการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ และดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบอยางมีจรรยาบรรณ เปนธรรม โปรงใส 
และตรวจสอบได ทั้งนี้ คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน มีความรับผิดชอบรวมกันในการสรางคุณคาใหแกกิจการอยาง
ยั่งยืน โดยการปฏิบัติหนาที่อยางมุงมั่นและเต็มกำลังความสามารถ ดวยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย
สุจริตตอองคกร (duty of loyalty) เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคหลักขององคกร ภายใตกฎหมาย ขอบังคับ และจริยธรรม
ทางธุรกิจ อันสงเสริมใหองคกรมีความสามารถในการแขงขันและมีผลประกอบการท่ีดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว เปนประโยชน
ตอสังคม มีความรับผิดชอบตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย และสามารถปรับตัวไดภายใตปจจัยการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริษัทไดมีมติอนุมัตินโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืน และประกาศใชอยางเปนรูปธรรม เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการองคกร
ตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืนและสรางการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  

บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
โครงสรางคณะกรรมการ
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนท้ังส้ิน 14 ทาน ประกอบดวยกรรมการท่ีเปนผูบริหาร จำนวน 6 ทาน 

กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 2 ทาน และกรรมการอิสระ จำนวน 6 ทาน   
กรรมการที่เปนผูบริหาร (Executive Director)
กรรมการที่เปนผูบริหาร ไดแก กรรมการที่เปนผูบริหารที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริหารจัดการเต็มเวลาและไดรับคาตอบแทน
รายเดือนเปนประจำจากบริษัท ในรูปของเงินเดือน หรือผลตอบแทนอื่นๆ ตามระเบียบการหรือสวัสดิการของบริษัท  
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (Non-Executive Director)
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร คือ กรรมการที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารงานประจำหรือไดรับคาตอบแทนเปนรายไดประจำ
จากบริษัท ทั้งนี้ กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารดังกลาวอาจเปนผูที่ไดรับแตงตั้งหรือเปนตัวแทนจากผูถือหุนรายใหญ
กรรมการอิสระ (Independent Director)
กรรมการอิสระ คือ กรรมการท่ีไมไดบริหารจัดการบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีมีความเก่ียวของกัน โดยเปนอิสระ
ตอการบริหารจัดการ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ีมีอำนาจควบคุมกิจการและเปนผูท่ีไมมีธุรกิจหรือความเก่ียวของทางผลประโยชน
ในบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีมีความเก่ียวของกัน ซ่ึงอาจทำใหผลประโยชนของบริษัทและ/หรือผลประโยชนของผู
ถือหุนตองลดลง

โดยกรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติเปนไปตามขอกำหนดของ ก.ล.ต. ดังนี้ 
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1.0 ของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย (ผูที่เกี่ยวของ หมายถึง 
บุคคลตามมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะได
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปน
ขาราชการ หรือท่ีปรึกษาของสวนราชการซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท (บริษัทยอยลำดับเดียวกัน 
หมายถึงบริษัทยอยที่มีบริษัทแมเปนบริษัทเดียวกัน)

3. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปนบิดามารดา คูสมรส พ่ีนอง 
และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหาร
หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
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4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของ
บริษัท ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือ
ผูมีอำนาจควบคุม ของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ 
ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท 
และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมา
แลวไมนอยกวา 2 ป

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงินซ่ึงไดรับ
คาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของ
บริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการ
มีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูท่ีเก่ียวของ
กับผูถือหุนรายใหญ

8. นอกเหนือจากคุณสมบัติของกรรรมการบริษัทเกี่ยวกับการประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันกับบริษัทและบริษัทยอย
แลว กรรมการอิสระยังจะตองไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุนเกินรอยละ 1.0 ของจำนวน
หุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของ
บริษัทหรือบริษัทยอย

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
ท้ังน้ี กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม 

บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะได (Collective Decision)

การแยกตำแหนง 
1. ปจจุบันประธานกรรมการบริษัท เปนกรรมการอิสระ และบริษัทไดกำหนดใหประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูอำนวยการ

ใหญตองไมเปนบุคคลคนเดียวกัน เพื่อใหประธานกรรมการบริษัทสามารถทำหนาที่ไดอยางเปนอิสระจากฝายบริหารและมีอิสระใน
การตัดสินใจรวมถึงกำกับดูแลกรรมการในคณะกรรมการบริษัทใหทำหนาท่ีไดอยางโปรงใสปราศจากอคติ ท้ังน้ี ประธานกรรมการจะ
ทำหนาท่ีอยางเท่ียงธรรมในการดูแลการใชนโยบายและแนวทางเชิงกลยุทธตามท่ีจัดทำข้ึนตลอดจนดำเนินการเพ่ือใหม่ันใจไดวามีการ
จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจนสำเร็จและดูแลใหกรรมการทุกทานมีสวนรวมในการประชุมและตั้งคำถามที่เปนประโยชนอยางมี
อิสระจากฝายบริหารในระหวางการประชุมแตละครั้ง

2. บริษัทไดกำหนดใหประธานกรรมการบริษัท จะตองไมเปนสมาชิกในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพื่อให
กรรมการสรรหาสามารถตัดสินใจในการทำหนาที่ไดอยางเปนอิสระจากคณะกรรมการบริษัท

การแบงแยกหนาที่ระหวางคณะกรรมการบริษัทและฝายบริหาร  
บริษัทไดแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทกับฝายบริหารอยางชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำ

หนาที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝายบริหารในระดับนโยบาย คณะกรรมการบริษัทจะประชุมกันเปนประจำ
ทุกเดือนเพื่อติดตามและสนับสนุนนโยบายเชิงกลยุทธของบริษัท ในขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทจะไมยุงเกี่ยวกับงานประจำ 
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใตความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญ ขณะที่ฝายบริหารภายใต
การกำกับดูแลของกรรมการผูอำนวยการใหญจะทำหนาที่บริหารงานใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายที่กำหนดไว กรรมการ
ผูอำนวยการใหญเทานั้นที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารใหทำงานเหลานี้ ดังนั้น อำนาจและ
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ความรับผิดชอบของกรรมการผูอำนวยการใหญ จึงไดรับตอบสนองจากฝายบริหารอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีบริษัทยังไดกำหนด
ขอบเขตหนาที่และอำนาจของคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการชุดยอยตางๆ และฝายบริหารทุกระดับไวอยางชัดเจน 

การจำกัดระยะเวลาในการดำรงตำแหนง
แมวาในหลักการ กรรมการบริษัทไมควรดำรงตำแหนงติดตอกันยาวนานในระดับหนึ่ง อยางไรก็ตาม เนื่องจากการขาดแคลน

บุคลากรที่มีประสบการณ ความรูความเขาใจในสายอาชีพดานการรักษาพยาบาล และขอจำกัดในการสรรหาบุคลากร ผูเขามาดำรง
ตำแหนงแทนอยางเหมาะสม รวมท้ังประโยชนท่ีเกิดจากความรู ความเขาใจในธุรกิจ ตลอดจนประเด็นความเส่ียงจากการบริหารจัดการ
หากขาดความรูความเขาใจในธุรกิจดานการรักษาพยาบาล ซ่ึงเปนประเด็นท่ีสำคัญในการนำมาพิจารณาคัดสรรกรรมการ ซ่ึงตองอาศัย
ผูท่ีมีความชำนาญเฉพาะดานอยางแทจริงท่ีจะสามารถเขาใจในธุรกิจของบริษัทไดอยางถองแท ดังน้ัน บริษัทจึงยังไมไดกำหนดขอจำกัด
ของเวลาในการดำรงตำแหนงของกรรมการอยางเปนทางการ   

การกำหนดจำนวนบริษัทที่จะดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
บริษัทมีนโยบายกำหนดใหกรรมการของบริษัทแตละทานดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ไมเกิน 

5 แหง (รวมตำแหนงกรรมการในบริษัทดวย) เนื่องจากอาจมีผลใหการปฏิบัติหนาที่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งทำไดไมเต็มที่

การปฐมนิเทศกรรมการใหม
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม จึงไดมีการแนะนำแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของ

บริษัท โครงสรางบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของทางธุรกิจ เพื่อใหมีความเขาใจทั้งวิธีทำงานและโครงสรางการถือหุน
ระหวางกัน นอกจากน้ี ยังใหขอมูลสารสนเทศท่ีสำคัญและจำเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการ เชน กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดยอย ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท โครงสรางการทำงานภายในบริษัท ขอบังคับบริษัท วัตถุประสงค
บริษัท จรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนนโยบายดานการกำกับดูแลกิจการตางๆ ท่ีกำหนดใชภายในกลุมบริษัท

บทบาทหนาที่ของกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัททุกคนมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการกำหนดและติดตามนโยบายการดำเนินงานของบริษัทซ่ึงนอกจากอำนาจ

หนาที่ของคณะกรรมการตามที่บริษัทไดกำหนดไวในหัวขอ “โครงสรางการจัดการ” ยังรวมถึงหนาที่ในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้ 
1. กรรมการควรสามารถเขาถึงขอมูลการเงินและขอมูลธุรกิจอื่นอยางเพียงพอเพื่อทำงานของตนอยางมีประสิทธิภาพ 
2. กรรมการควรเขาประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง รวมท้ังการประชุมคณะกรรมการชุดยอยและต้ังคำถามท่ีสำคัญเพ่ือปกปองและ

รักษาสิทธิและผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท ตลอดจนเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทไดปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดี 
3. กรรมการควรเขารวมประชุมผูถือหุนทุกคร้ัง โดยเฉพาะกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังเปนคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือรวมกันตอบ

คำถามและชี้แจงในประเด็นที่ผูถือหุนมีขอซักถาม ตลอดจนรับทราบประเด็นขอเสนอแนะจากผูถือหุน
4. กรรมการควรมีความสามารถและประสงคจะเรียนรูธุรกิจของบริษัท รวมท้ังแสดงความคิดเห็นของตนอยางอิสระดวยการเสีย

สละเวลาและความสนใจมากพอใหกับเรื่องที่มีความสำคัญทั้งหมด
5. กรรมการอิสระควรสงหนังสือยืนยัน เพื่อรับรองความเปนอิสระของตนตามคำจำกัดความของบริษัทในวันที่กรรมการอิสระ

ยอมรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงและทุกๆ ปหลังจากนั้น
6. ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย โดยใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยในแบบองครวมทั้งคณะ (As a Whole) และรายบุคคล
7. หนาที่อื่นใดของกรรมการตามที่กำหนดไวในประกาศ ขอกำหนด พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นใดที่กำกับดูแลบริษัท  

ในป 2562 คณะกรรมการไดพิจารณาและทบทวนกลยุทธ เปาหมาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ใหมีความเหมาะสม
และสอดคลองตอการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการติดตามดูแลใหมีการนำกลยุทธของบริษัทไปปฏิบัติ โดยใหสอดคลองกับนโยบาย กฎ
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ระเบียบ กฎหมายและขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม ภายใตกรอบกฎหมาย วัตถุ
ประสงค และมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวัง คำนึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัท และมีความรับผิดชอบ
ตอผูถือหุน และตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย

การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย
บริษัทไดมีกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารลวงหนาตลอดป และอาจมีการประชุมวาระพิเศษ

เพ่ิมเติมตามความจำเปน สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระปรกติจะจัดใหมีการประชุมทุกวันพุธสุดทายของทุกเดือน และ
กำหนดใหคณะกรรมการบริหารมีการประชุมทุกวันอังคารกอนการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหกรรมการบริษัทและกรรมการ
บริหารทุกทานทราบกำหนดการประชุมลวงหนาและสามารถจัดสรรเวลาเขารวมประชุมไดทุกครั้ง โดยในการประชุมวาระปรกติจะ
มีการกำหนดวาระการประชุมตางๆ ไวลวงหนา และมีวาระสืบเนื่องเพื่อติดตามงานที่ไดมอบหมายไว ซึ่งเลขานุการการบริษัทไดจัด
สงหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วันทำการ เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอน
การเขารวมประชุม 

สำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัทมิไดกำหนดตารางเวลาการประชุมลวงหนา ทั้งนี้ การประชุมของคณะกรรมการชุดยอย
ท้ัง 4 คณะเปนไปตามความเหมาะสมและโอกาสในการพิจารณาเร่ืองท่ีจะตองเขาประชุมตามหนาท่ีท่ีไดกำหนดไว โดยบริษัทกำหนด
ใหภายหลังการประชุมของคณะกรรมการชุดยอย ประธานของคณะกรรมการชุดดังกลาว หรือผูท่ีไดรับการมอบหมายจะตองรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งถัดไป 

การประชุมระหวางกรรมการที่ไมเปนผูบริหารโดยไมมีฝายจัดการ
สำหรับการดำเนินธุรกิจในรอบป 2562 กรรมการท่ีไมเปนผูบริหารไดมีการประชุมระหวางกัน 1 คร้ังโดยไมมีฝายจัดการเขารวม 

เพ่ือหารือพรอมท้ังสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีเก่ียวของกับการดำเนินธุรกิจในปท่ีผานมา ท้ังน้ี เปนไปตามนโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการของบริษัทซ่ึงไดกำหนดใหมีการประชุมระหวางกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารโดยไมมีฝายจัดการเขารวม อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
เพ่ือสรุปความคิดเห็นอันเปนประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของบริษัท จากมุมมองท่ีเปนอิสระของกรรมการท่ีไมมีสวนรวมในการบริหาร 

การกำหนดองคประชุมขั้นต่ำและการเขารวมประชุมของกรรมการ
บริษัทไดกำหนดนโยบายองคประชุมขั้นต่ำของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย ใหมีจำนวนไมนอยกวา 2 ใน 3 

ของกรรมการท้ังคณะ และกำหนดการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยในแตละคณะในสัดสวนไมต่ำกวารอยละ 
75 ของการประชุมทั้งป 

การประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยไดมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ี โดยวิธีการประเมินตนเองท้ังแบบคณะและ

รายบุคคล เปนประจำทุกป อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อนำมาใชในการพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ทั้งนี้ แบบประเมินฯ ไดครอบคลุมหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. การประเมินประสิทธิภาพของโครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย 
2. ความเพียงพอและเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมและจำนวนครั้งที่ประชุม 
3. ประสิทธิภาพและผลงานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย 
โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
1. เลขานุการบริษัทนำเสนอแบบฟอรมประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย ตอคณะ

กรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อพิจารณาทบทวน
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2. เลขานุการบริษัทสงแบบประเมินท่ีผานการพิจารณาตามขอ 1. ใหกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยทุกทานประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจำป

3. เลขานุการบริษัทจะรวบรวมแบบประเมินคืนจากกรรมการเพื่อบันทึกสรุปผลการประเมิน และนำรายงานตอที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อทราบ

การประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการผูอำนวยการใหญ
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

ผูอำนวยการใหญโดยพิจารณาจากหลักเกณฑในดานตางๆ ไดแก ความเปนผูนำ การกำหนดกลยุทธ ผลการดำเนินงานทางธุรกิจของ
บริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ไดรับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวการณเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะนำขอมูลที่ไดไปใชในการพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการผูอำนวยใหญของบริษัท 
โดยพิจารณาจากขอมูลทั้งปปจจุบันและเปรียบเทียบขอมูลยอนหลังในปจจัยตางๆ ดังนี้

1. ผลประกอบการของธุรกิจ โดยพิจารณาจากเติบโตของรายได และกำไร เปรียบเทียบกับเปาหมายทางการเงิน และกลยุทธที่
วางไว  

2. เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกันทั้งตลาดภายในประเทศและระดับสากล
3. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุมบริษัท

นโยบายการกำหนดคาตอบแทนของกรรมการ    
ปจจุบัน บริษัทไดกำหนดใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการอยางเปน

ธรรมและเหมาะสมกับภาระหนาท่ีตลอดจนความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับคาตอบแทนของบริษัทช้ันนำในตลาด
หลักทรัพยฯ และกิจการท่ีมีขนาดใกลเคียงในธุรกิจเดียวกัน ตลอดจนตองสอดคลองกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยเสนอความ
เห็นตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ โครงสรางคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะ
กรรมการชุดยอย จะประกอบดวย

1. บำเหน็จกรรมการ ซึ่งพิจารณาจัดสรรตามผลประกอบการของบริษัทในแตละป และ
2. คาเบ้ียประชุม ซ่ึงกรรมการและกรรมการชุดยอยจะไดรับคาเบ้ียประชุมในอัตราท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน ตามจำนวน

ครั้งที่เขาประชุมจริง

นโยบายการกำหนดคาตอบแทนของผูบริหารและพนักงาน
บริษัทมีนโยบายใหคาตอบแทนและผลประโยชนที่ใหแกบุคลากรขององคกรอยูในระดับใกลเคียงกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรม

เดียวกันอยางเปนธรรม คณะกรรมการบริษัทไดใหความสำคัญตอการจางงานท่ีเปนธรรม โดยคำนึงถึงขีดความสามารถ การปฏิบัติงาน
ตามความสามารถของพนักงานในตำแหนงตางๆ ซึ่งคำนึงถึงหลักความเสมอภาค ความเปนธรรม คุณสมบัติที่เหมาะสม และการมี
พันธสัญญากับบริษัท เพ่ือสงเสริมความกาวหนาในสายอาชีพและรวมเจริญเติบโตไปกับบริษัทอยางย่ังยืน โดยไดกำหนดนโยบายการ
บริหารคาตอบแทนที่สอดคลองกับผลประกอบการขององคกรและเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนี้

1. ผลตอบแทนระยะสั้น บริษัทไดกำหนดการจายผลตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงไดอยางเหมาะสมกับอัตราการจายทั่วไปของ
องคกรอ่ืนท่ีอยูในธุรกิจเดียวกัน เพ่ือรักษาและเสริมสรางความสามารถแขงขันดานทรัพยากรบุคคลใหกับองคกร นอกจากน้ัน บริษัท
ไดกำหนดการจายโบนัสจากผลประกอบการในแตละรอบป โดยเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อจูงใจใหพนักงาน
ปฏิบัติงานใหไดตามเปาหมายขององคกรตามที่ระบุไวในแตละป

2. ผลตอบแทนในระยะยาว บริษัทไดกำหนดนโยบายคาตอบแทนเพ่ือรักษาและสรางแรงจูงใจพนักงานในการปฏิบัติงานใหองคกร
ดำเนินงานไปสูเปาหมายในอนาคตท่ีวางแผนไวในระยะยาว เชน แนวทางการข้ึนคาจางประจำป สวัสดิการรักษาพยาบาล เงินสมทบ
เขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งผันแปรตามอายุการทำงาน ฯลฯ โดยยึดหลักการจายคาตอบแทน ดังนี้
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นางนฤมล นอยอ่ำ

นายศรีภพ สารสาส

• CEO CLUB 2019 หัวขอ “GLOBAL RISKS: WHAT ARE THE IMPLICATIONS FOR YOUR
BUSINESS” โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

• CEO CLUB 2019 หัวขอ “Business Agility and Intrapreneurship” 
• TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 5/2562

“The CFO’s role in stakeholder communications” 
• TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 3/2562

“การทบทวนการกำกับดูแลของงบการเงินรายไตรมาส”
• TLCA CFO Professional Development Session (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 1/2562 หัวขอ

“นโยบายของสำนักงาน ก.ล.ต. ในการพัฒนาตลาดทุนและการสนับสนุนการทำงานของบริษัทจดทะเบียน” 

• ความยั่งยืนของธุรกิจยุคดิจิทัล: รูใหไว-ใชใหเปน จัดโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

กรรมการบร�ษัท หลักสูตรการสัมมนา/ อบรม/ เขารวมกิจกรรม

• บริษัทไดกำหนดคาตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงไดอยางเหมาะสมกับอัตราการจายทั่วไปขององคกรอื่นที่อยูในธุรกิจเดียวกัน
เพื่อรักษาและเสริมสรางความสามารถในการแขงขันดานทรัพยากรบุคคลใหกับองคกร

• บริษัทไดเช่ือมโยงกับผลการดำเนินงานขององคกร (Corporate Performance) และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (Individual 
Performance) ภายใตเกณฑที่โปรงใสในการจายคาตอบแทนอันเนื่องมาจากผลการทำงาน

• บริษัทไดกำหนดกรอบในการวางแผนและควบคุมงบประมาณการจายคาตอบแทนท่ีตองสอดคลองกับแผนงบประมาณประจำป
ขององคกร ซ่ึงกำหนดจากการพิจารณาความสามารถในการจายขององคกร (Ability to Pay) ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว โดย
มีความยืดหยุนในการปรับปรุงแผนงบประมาณระหวางปใหสอดคลองกับผลการดำเนินงานขององคกรไดอยางทันทวงที 

การพัฒนาความรูของกรรมการ
บริษัทตระหนักถึงบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบตอบริษัท จึงไดใหความสำคัญกับการพัฒนาความรูของกรรมการและ

ผูบริหารใหมีความรู ความสามารถ ทักษะและมีศักยภาพ โดยสนับสนุนใหมีการสัมมนาและอบรมในหลักสูตรที่เปนประโยชนตอ
การปฏิบัติหนาที่ทั้งภายในและภายนอกสถานที่อยางตอเนื่อง เพื่อสงเสริมใหกรรมการมีความเขาใจในเรื่องการกำกับดูแลธุรกิจใหมี
ประสิทธิผลสูงสุดและสามารถนำความรูมาใชในการดำเนินนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีไดอยางตอเน่ือง โดยกรรมการบริษัทท้ัง
คณะจำนวน 14 ทาน และเลขานุการบริษัท ไดผานการอบรมหลักสูตร Director Certification Program และ/หรือ Director 
Accreditation Program แลว รวมทั้งไดสนับสนุนใหกรรมการเขาอบรมกฎระเบียบ นโยบาย หรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย 
และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงผานหลักสูตรสำคัญท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีท่ีจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) อาทิ

• Advanced Audit Committee Program (AACP)
• Finance Statements for Directors Program (FSD)
• Roles of Compensation Committee Program (RCC) 
• Role of the Nomination and Governance Committee (RNGC)
• Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)
• Ethical Leadership Program (ELP)

ในป 2562 มีกรรมการบริษัท เขารวมสัมมนาและอบรม ดังนี้
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นอกจากน้ี บริษัทไดกำหนดใหเลขานุการดำเนินการสรุปการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑหรือขอกำหนดตางๆ ท่ีมีนัยสำคัญ ตอกรรมการ
ผูอำนวยการใหญ เพื่อรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและถือปฏิบัติอยางถูกตองตอไป หรือในบางกรณีอาจเชิญ
ผูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเพื่อมาอบรมและเผยแพรขอมูลหรือขอกำหนดดังกลาวตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
และถือปฏิบัติอยางถูกตองตอไป  

สิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมและเปนธรรม
1. สิทธิทั่วไปและความเทาเทียมกัน 
บริษัทรับผิดชอบตอผูถือหุนในดานการเปดเผยขอมูล การจัดทำงบการเงิน การใชขอมูลภายในและผลประโยชนท่ีขัดแยง ผูบริหาร

จะตองมีจริยธรรม และในการตัดสินใจใดๆ จะตองทำดวยความซื่อสัตย และเปนธรรมทั้งตอผูถือหุนรายใหญและผูถือหุนรายยอย
เพื่อผลประโยชนโดยรวมของทุกฝาย 

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนในการใหความสำคัญกับสิทธิที่ปราศจากอคติและการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกคนอยาง
เทาเทียมกัน บริษัทมีหนาท่ีปกปองผลประโยชนและสิทธิของผูถือหุน ซ่ึงรวมถึงสิทธิในการไดรับเงินปนผลและรับทราบขอมูลท่ีเก่ียว
ของและเพียงพอจากบริษัทในเวลาอันสมควรอยางสม่ำเสมอ นอกจากน้ีบริษัทยังมีหนาท่ีเผยแพรขอมูลอยางโปรงใสและแสดงความ
รับผิดชอบของฝายบริหารผานการจัดประชุมผูถือหุน

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการเปดเผยขอมูลและธุรกรรมทางธุรกิจเพ่ือใหผูถือหุนมีความเขาใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอยาง
ชัดเจน โดยบริษัทมุงมั่นในการสรางความเทาเทียมกันใหเกิดขึ้นกับผูถือหุนทุกราย ทุกกลุม ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุน
รายยอย นักลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ ตางไดรับขอมูลเก่ียวกับการดำเนินธุรกิจ นโยบายดานบริหารจัดการและรายงานการ
เงินอยางเทาเทียมกัน และมีสิทธิไดรับการปฏิบัติอยางยุติธรรม  

ในการประชุมผูถือหุนทุกคร้ัง บริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนซ่ึงมีรายละเอียดขอมูลของแตละวาระ พรอมช้ีแจงเหตุผล
ประกอบและความคิดเห็นของคณะกรรมการ รวมถึงเอกสารประกอบตางๆ ประกอบการพิจารณาในแตละวาระ เพ่ือใหผูถือหุนมีขอมูล
เพียงพอในการตัดสินใจ และเพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกผูถือหุนทุกรายไดรับขอมูลท่ีชัดเจนเพียงพอ และมีเวลาในการศึกษาขอมูล
ลวงหนากอนการประชุมผูถือหุน บริษัทไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบการพิจารณาในแตละวาระรวมถึงเอกสาร
อื่นที่เกี่ยวของ อาทิ เอกสารหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนการเขารวมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และ
หนังสือมอบฉันทะ แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานระบบ SETLINK ของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และบนเว็บไซตของบริษัทลวงหนากอนวันประชุม 30 วัน และจัดสงเอกสารดังกลาวขางตนเปนการลวงหนากอนวัน
ประชุม 10 วัน สำหรับวาระทั่วไปซึ่งสูงกวาตามที่กฎหมายกำหนด และอยางนอย 14 วัน กรณีที่เปนการขออนุมัติรายการที่มีความ
เกี่ยวโยงกันหรือเปนมติพิเศษ

เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองสามารถแตงตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเขาเปน
ตัวแทนรับมอบอำนาจ เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได บริษัทไดจัดทำ หนังสือมอบอำนาจแบบละเอียด (หนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข) โดยจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม พรอมไดแนบรายละเอียดเอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตอง
แสดงกอนเขารวมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และแบบฟอรมการลงทะเบียนไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม หรือผูถือหุนสามารถ
ดาวนโหลดแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะดังกลาวผานทางเว็บไซตของบริษัทไดอีกดวย นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มชองทางในการรักษาสิทธิ
ของผูถือหุน บริษัทไดเสนอทางเลือกใหผูถือหุนมอบอำนาจใหกรรมการอิสระของบริษัท 1 ทาน โดยบริษัทไดจัดสงขอมูลของกรรมการ
อิสระที่บริษัทเสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนดังกลาวไปพรอมหนังสือเชิญประชุมเพื่อใหผูถือหุนพิจารณาเลือกเปนตัวแทน
ใหเขารวมการประชุมและออกเสียงในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได 

เพื่อใหผูถือหุนไดมีสวนรวมในการเสนอเรื่องที่เห็นวาสำคัญและควรบรรจุเปนวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป รวมถึง
เสนอชื่อบุคคลที่มีความรูความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัทลวงหนากอน
การประชุมผูถือหุนประจำป บริษัทจึงไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมลวงหนา และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้ง
เปนกรรมการบริษัท เปนเวลา 45 วันโดยผูถือหุนสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑและเงื่อนไขการเสนอวาระและเสนอรายชื่อไดใน
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เว็บไซตของบริษัท ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา เร่ืองดังกลาวมีความเหมาะสมสรางสรรค และเปนประโยชนตอองคกร  
คณะกรรมการจะบรรจุเรื่องดังกลาวเปนวาระการประชุมเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาตอไป แตหากคณะกรรมการ
เห็นวาเร่ืองดังกลาวไมมีความเหมาะสม คณะกรรมการจะรายงานสรุปเร่ืองดังกลาวตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือทราบ พรอมท้ังเหตุผลท่ี
ไมนำเสนอเรื่องดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือ
หุนเสนอวาระสำหรับการประชุมผูถือหุนลวงหนารวมถึงเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือพิจารณาแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท
ดังกลาวลวงหนา มายังคณะกรรมการบริษัท ในระหวางวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึง 15 มกราคม 2563

ในระหวางการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระและซักถามภายใต
เวลาท่ีเหมาะสม การลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเปนไปอยางเปดเผยและรวดเร็ว ท้ังน้ี ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวน
หุนที่ตนถือ โดยแตละหุนมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงและไมมีผูถือหุนใดมีสิทธิพิเศษเหนือผูถือหุนรายอื่น ซึ่งการออกเสียงลงคะแนน
บริษัท จะนับ 1 หุนเปน 1 เสียง และถือเสียงขางมากเปนมติ (สำหรับในวาระปรกติทั่วไปซึ่งกฎหมายมิไดกำหนดเปนอยางอื่น)     

สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนในแตละวาระนั้น บริษัทจะรวบรวมผลและแจงใหที่ประชุมทราบภายหลังเสร็จสิ้นการลง
คะแนนในแตละวาระ หรือหากบางวาระตองใชเวลาในการนับคะแนนมากกวาปรกติ ประธานในที่ประชุมอาจขอใหที่ประชุมดำเนิน
การพิจารณาในวาระอื่นๆ ไปกอน เพื่อใหการประชุมเปนไปอยางตอเนื่อง และเมื่อเจาหนาที่ไดตรวจสอบคะแนนเสร็จเรียบรอยแลว 
ก็จะแจงผลการนับคะแนนใหท่ีประชุมทราบในทันที ท้ังน้ี ในการบันทึกมติท่ีประชุม บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงโดยแบงเปนจำนวน
เสียงที่เห็นชอบ ไมเห็นชอบ และงดออกเสียง ในแตละวาระ ไวเปนลายลักษณอักษรในรายงานการประชุม และมีการบันทึกคำถาม
คำชี้แจง และความคิดเห็นของที่ประชุม เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได กรณีที่ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระการ
ประชุมเรื่องใด หามออกเสียงในเรื่องนั้น  

2. การประชุมผูถือหุน 
นโยบายของบริษัท คือ การจัดประชุมผูถือหุนอยางเหมาะสมตามกฎหมายและเปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิของตนอยางเต็มที่

และในรูปแบบท่ีไดรับขอมูลอยางดีกอนหนาท่ีจะใชสิทธิดังกลาว ท้ังน้ี บริษัทไดจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจำปภายใน 4 เดือน นับ
จากวันส้ินสุดปงบการเงิน การจัดประชุมจะจัดตามกฎหมายท่ีใชบังคับและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นับต้ังแต
การเรียกประชุม การจัดประชุม และหลังจากจัดการประชุม

ท้ังน้ี ผูถือหุนคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบของจำนวนหุนท่ีจำหนายไดท้ังหมด จะเขาช่ือกันทำ
หนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได ตามท่ีขอบังคับบริษัทกำหนดไว แตจะตองระบุเร่ือง
และเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย โดยคณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 
45 วันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน รายละเอียดกระบวนการประชุมผูถือหุนแตละครั้ง มีดังนี้

• กอนการประชุม
บริษัทไดสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมเปนจดหมายลงทะเบียนไปยังผูถือหุนทุกราย ลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 10 วัน สำหรับ

วาระทั่วไปซึ่งสูงกวาตามที่กฎหมายกำหนด และอยางนอย 14 วัน กรณีที่เปนการขออนุมัติรายการที่มีความเกี่ยวโยงกันหรือเปนมติ
พิเศษ โดยไดตีพิมพหนังสือบอกกลาวการประชุมในหนังสือพิมพรายวันฉบับภาษาไทยอยางนอย 1 ฉบับ และหนังสือพิมพรายวันฉบับ
ภาษาอังกฤษอยางนอย 1 ฉบับ เปนเวลา 3 วันติดตอกัน กอนวันประชุมผูถือหุน 

ทั้งนี้ บริษัทไดเผยแพรหนังสือบอกกลาวการจัดประชุมผูถือหุนพรอมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดทั้งฉบับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไวในเว็บไซตของบริษัท http://bangkokhospital.com ภายใตหัวขอ “นักลงทุนสัมพันธ” เพ่ือเปนการขยายชองทางการ
ใหขอมูลแกผูถือหุนทุกทานอยางเทาเทียมกัน และเพ่ือเปนการสงเสริมสิทธิการรับรูขาวสารแกผูถือหุนย่ิงข้ึน รวมท้ังไดเปดเผยหนังสือ
เชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานทางเว็บไซตของบริษัทลวงหนากอนวันประชุม 30 วัน

ในหนังสือบอกกลาวนัดประชุม ผูถือหุนจะไดรับรายละเอียดการประชุม เชน เวลา และสถานที่จัดการประชุม วาระการประชุม
พรอมทั้งวัตถุประสงค เหตุผล และความคิดเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระ และเอกสารประกอบตางๆ (ถามี) เพื่อใหผูถือหุน
มีขอมูลรายละเอียดเพียงพอตอการตัดสินใจ รายงานประจำปของบริษัท แบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะ และรายการเอกสารท่ีตองใช
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ในการเขารวมประชุม รวมท้ังบริษัทยังไดสงรายละเอียดเก่ียวกับกระบวนการประชุมและการแตงต้ังผูรับมอบฉันทะ ตลอดจนไดเสนอ
แนะใหผูถือหุนแตงต้ังกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะของตนดวย เพ่ือใหผูถือหุนไดรับทราบและพิจารณากอนการเขาประชุม ซ่ึง
จะชวยใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิและลงคะแนนเสียงในแตละวาระการประชุมไดอยางรอบคอบ   

เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกตอผูถือหุน บริษัทไดจัดใหมีการลงทะเบียนประชุมผูถือหุนโดยใชระบบบารโคด และมีการทำ
บัตรลงคะแนนเสียงแยกตางหากเปนชุดสำหรับการลงคะแนนเสียงแตละวาระ เพ่ือความรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได โดยเฉพาะ
วาระการแตงตั้งกรรมการ บริษัทไดจัดทำบัตรลงคะแนนรายตัวของกรรมการ เพื่อใหผูถือหุนลงคะแนนเปนรายบุคคล ทั้งนี้ ผูถือหุน
หรือผูรับมอบฉันทะจะไดรับบัตรลงคะแนนเสียงดังกลาวตั้งแตขั้นตอนการลงทะเบียนเขาประชุม

• ระหวางการประชุม 
บริษัทไดกำหนดให ผูที่ทำหนาที่ประธานในที่ประชุม แจงและอธิบายวิธีลงคะแนนเสียงในวาระตางๆ กอนการประชุมจะเริ่มขึ้น

อยางละเอียดชัดเจนและใหกรรมการผูอำนวยการใหญทำหนาท่ีตอบขอซักถามของผูถือหุน และมีการประกาศผลการลงคะแนนเสียง
เมื่อจบแตละวาระการประชุม พรอมทั้งบันทึกผลคะแนนที่ไดในแตละวาระอยางชัดเจน 

เพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับผูถือหุนและเพ่ือใหเกิดความชัดเจน บริษัทมีการใชส่ือมัลติมีเดียในการนำเสนอขอมูลเพ่ือประกอบ
การพิจารณาของผูถือหุนในระหวางการประชุมรวมถึงแสดงผลการลงคะแนนตอที่ประชุมเมื่อผูถือหุนใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
แตละวาระแลว ท้ังน้ี บริษัทมีนโยบายในการจัดการประชุมตามระเบียบวาระท่ีไดกำหนดไวตามลำดับอยางชัดเจน และเปดโอกาสให
ผูถือหุนทุกคนไดลงคะแนนเสียงของตนอยางเทาเทียมกัน   

เพื่อเปนการใหความสำคัญตอสิทธิของผูถือหุนทุกทาน บริษัทไดกำหนดเปนนโยบายใหกรรมการบริษัททุกทาน ตลอดจนคณะ
กรรมการชุดยอย ผูตรวจสอบบัญชี และผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของ อาทิ ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน ผูชวยประธาน
เจาหนาท่ีบริหารดานบัญชีและ การเงิน ผูบริหารท่ีดูแลดานนักลงทุนสัมพันธ เขารวมประชุมผูถือหุนทุกคร้ัง หากกรรมการหรือผูบริหาร
ระดับสูงรายใดไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนได จะตองมีหนังสือชี้แจงเหตุผลตอประธานกรรมการ (กรณีที่เปนกรรมการ) หรือ
กรรมการผูอำนวยการใหญ (กรณีที่เปนผูบริหารระดับสูง) เพื่อทราบทุกครั้ง

ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุม ไดเปดโอกาสแกผูถือหุนอยางเพียงพอในการตั้งคำถามและใหคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการของ
บริษัท ตลอดจนรายงานการเงินประจำปโดยไมทำใหสิทธิของผูถือหุนใดตองเส่ือมเสีย โดยประธานกรรมการ และกรรมการผูอำนวยการ
ใหญ จะเปนผูใหความกระจางในเรื่องขอมูลตางๆ ระหวางการประชุม และเปดโอกาสใหกรรมการทุกทานพบปะกับผูถือหุนอยาง
ไมเปนทางการหลังจบการประชุมนั้นๆ  

• หลังการประชุม
บริษัทไดจัดทำรายงานการประชุมผูถือหุนอยางครบถวนรวมถึงมีการบันทึกมติท่ีประชุมสำหรับการออกเสียงลงคะแนน โดยแบง

เปนจำนวนเสียงที่เห็นชอบ ไมเห็นชอบ และงดออกเสียง ในแตละวาระ ไวเปนลายลักษณอักษรในรายงานการประชุม และมีการ
บันทึกคำถาม คำช้ีแจง และความคิดเห็นของท่ีประชุมไวอยางละเอียดดวยโดยไดนำสงรายงานการประชุมดังกลาวตอตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 14 วันหลังการประชุม รวมถึงไดเผยแพรรายงานการประชุมผูถือหุนดังกลาวบนเว็บไซต
ของบริษัท http://bangkokhospital.com ภายใตหัวขอ “นักลงทุนสัมพันธ” เพ่ือใหผูถือหุนและนักลงทุนท่ัวไปไดรับทราบรายงาน
การประชุมอยางรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได 

นโยบายและการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย
บริษัทเล็งเห็นและตระหนักในความสำคัญของกลุมผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนบุคลากรภายในหรือผูมีสวนไดเสียภายนอก

องคกร เชน ผูถือหุน ผูรับบริการ เจาหนี้ คูคา ชุมชน หนวยงานราชการและองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ บริษัทตระหนักเปนอยางยิ่งวา
การสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียแตละกลุมจะสรางความยั่งยืนและความคงอยูขององคกรในระยะยาว 

ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายที่จะปกปองสิทธิของบุคคลเหลานี้ดวยการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ใชบังคับตลอดจนคำนึง
ถึงผลประโยชนผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ดังนี้
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1. นโยบายดานธุรกรรมที่อาจทำใหเกิดผลประโยชนที่ขัดแยงและธุรกรรมระหวางบริษัท 
คณะกรรมการเขาใจวาธุรกรรมท่ีอาจนำไปสูการขัดแยงทางผลประโยชน และ/หรือธุรกรรมกับคูสัญญาท่ีเก่ียวของ จะตองไดรับ

การพิจารณาอยางรอบคอบเพื่อใหเปนไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวของของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และสำนักงานตลาดทุน และนโยบายตลอดจนแนวทางภายในของบริษัท นอกจากน้ีธุรกรรมดังกลาวจะตองทำในลักษณะ
เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกที่ไมมีความสัมพันธกับบริษัทอยางเครงครัด และดำเนินการโดยใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่กับ
บริษัทและผูถือหุนท้ังหมด ขอกำหนดและเง่ือนไขของธุรกรรมดังกลาวจะตองเปนไปตามขอกำหนดและเง่ือนไขตามมาตรฐานทางการคา
ที่ยอมรับกันทั่วไปเสมอ 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะปองกันไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ใชสถานภาพของตนเพ่ือหาผลประโยชนสวนตัว โดยกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงาน จะตองละเวนจากการทำธุรกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับการขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท นอกจากน้ี กรรมการ 
ผูบริหารและพนักงานใดที่มีสวนไดเสียจะไมไดรับอนุญาตใหเขารวมในกระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งกรรมการจะถูกหาม
ไมใหพิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเรื่องที่ตนมีสวนไดเสียที่เปนประโยชน รวมถึงธุรกรรมระหวางบริษัทและบริษัทยอยกับบุคคล
ผูมีสวนไดสวนเสียอยางรอบคอบและไมมีอคติดวย

2. นโยบายตอผูถือหุน 
บริษัทมุงหวังท่ีจะดำเนินการเพ่ือใหเกิดผลประโยชนในระยะยาวสูงสุดแกผูถือหุนดวยการจัดการใหธุรกิจเติบโตและมีความสามารถ

ในการทำกำไรอยางยั่งยืนภายใตธรรมาภิบาลที่ดีและมีความรับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งดำรงความสามารถในการแขงขันโดยคำนึง
ถึงความเส่ียงทางธุรกิจในปจจุบันและอนาคตอยางรอบคอบ บริษัทเนนการดำเนินการเพ่ือใหไดผลกำไรอยางสม่ำเสมอผานการพัฒนา
ธุรกิจอยางตอเน่ืองในระยะยาว การควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ มีระบบการตรวจสอบ และการบริหารความเส่ียงท่ีแข็งแรง เพ่ือ
เปนการตอบแทนและแสดงความรับผิดชอบตอผูถือหุนทุกทาน  

ท้ังน้ี นอกเหนือไปจากสิทธิพ้ืนฐานของผูถือหุน เชน สิทธิในการตรวจสอบจำนวนหุน สิทธิในการรับใบหุน สิทธิในการเขาประชุม
ผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ เก่ียวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอยาง
อิสระในท่ีประชุมผูถือหุน สิทธิท่ีจะไดรับผลตอบแทนอยางเปนธรรม และสิทธิอ่ืนๆ ของผูถือหุนตามกฎหมายแลว บริษัทยังมีนโยบาย
ในการเปดเผยขอมูลทั้งหมดอยางยุติธรรม และโปรงใส ในเวลาอันสมควรภายใตขอจำกัดทางธุรกิจ เพื่อใหผูถือหุนทุกทานสามารถ
ไดรับรูขอมูลอยางเทาเทียมกัน

3. นโยบายตอพนักงาน 
พนักงานถือวาเปนทรัพยากรท่ีทรงคุณคาของบริษัท โดยบริษัทไดดูแลพนักงานท่ีมีความสามารถและประสบการณอยางตอเน่ือง

ตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของบริษัท พรอมท้ังใหโอกาสในการทำงานท่ีเทาเทียมกัน และมีมาตรการท่ีจะใหผลตอบแทนท่ี
เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทไดจัดการฝกอบรมความรูที่จำเปน เพื่อเพิ่มพูนทักษะความสามารถของพนักงานอยางตอเนื่องผานการ
ฝกอบรมท่ีจัดโดยบุคคลภายนอกและภายในองคกร มีการสงเสริมวัฒนธรรมและบรรยากาศท่ีดีในองคกร ตลอดจนปฏิบัติตอพนักงาน
ทุกคนอยางเทาเทียมและยุติธรรม โดยบริษัทไดจัดกิจกรรมใหพนักงานแสดงความคิดเห็น ตลอดจนเสนอขอแนะนำกับผูบริหารโดย
ตรงผานเว็บไซตภายในขององคกร 

บริษัทไดจัดสวัสดิการและความปลอดภัยใหกับพนักงานซ่ึงรวมท้ังผลประโยชนตางๆ เชน สวัสดิการดานการรักษาพยาบาล กองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ บริษัทไดดำเนินการทบทวนการจายคาตอบแทนและการจัดสวัสดิการแกพนักงานเพื่อใหมั่นใจวาการจายคา
ตอบแทนของบริษัทอยูในระดับท่ีสามารถแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกันได นอกจากน้ี บริษัทไดมีการจัดมอบทุนแกแพทย พยาบาล 
และพนักงาน เพ่ือใหบุคลากรเหลาน้ีไดเพ่ิมองคความรู เพ่ือนำมาใชในการพัฒนาองคกรตอไป โดยมุงหวังใหองคกรแหงน้ีเปนองคกร
แหงการเรียนรูของบุคลากร และเพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถอยูกับองคกรในระยะยาว ดังน้ัน บริษัท
จึงมีการกำหนดแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษยตั้งแตกระบวนการสรรหา คัดเลือก พัฒนาสงเสริม และรักษาไวซึ่งพนักงาน
ที่มีคุณภาพ ดังตอไปนี้
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• การสรรหาและความกาวหนาในอาชีพของพนักงาน
บริษัทไดใหความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรตั้งแตกระบวนการสรรหา โดยบริษัทจะกำหนดลักษณะของวุฒิการศึกษา 

ประสบการณ ความเชี่ยวชาญ และขอกำหนดอื่นๆ ของแตละตำแหนงงานอยางชัดเจน เพื่อที่จะไดเลือกสรรอยางถูกตองและ
เหมาะสม ท้ังน้ี บริษัท จะพิจารณาพนักงานภายในเปนอันดับแรก เพ่ือใหโอกาสในการพัฒนาความกาวหนาในการทำงาน หาก
ไมมีผูใดเหมาะสมจึงจะพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลภายนอก นอกจากนี้ พนักงานใหมทุกคนจะไดเขารับการอบรมปฐมนิเทศ
เพ่ือชวยใหพนักงานไดทราบถึงกระบวนการและข้ันตอนการทำงานของฝายตางๆ ในองคกร จึงทำใหพนักงานสามารถวางแผน
และปฏิบัติงานไดตรงตามวัตถุประสงค อีกทั้งบริษัทยังใหความสำคัญในการใหโอกาสเติบโตในหนาที่การงานแกพนักงานตาม
เสนทางความกาวหนาในอาชีพ เพื่อรักษาคนเกงและคนดีใหอยูกับองคกรตลอดไป

• โครงการฝกอบรมพนักงาน
บริษัท มีนโยบายท่ีจะสนับสนุนการฝกอบรมและการพัฒนาพนักงาน ท้ังน้ีเพ่ือพัฒนาทักษะในการทำงานของพนักงานอยาง

สม่ำเสมอ เพิ่มพูน และตอเนื่อง โดยไดจัดใหมีการฝกอบรมทั้งภายในและภายนอกองคกร สำหรับการฝกอบรมภายในองคกร 
นอกจากจะไดจัดใหมีการฝกอบรมในเรื่องทักษะการทำงานตางๆ แลว ยังไดจัดใหมีการแลกเปลี่ยนความรูเชิงประสบการณ
ระหวางพนักงานฝายตางๆ ไมวาจะโดยการประชุมรวมกัน หรือการแลกเปลี่ยนความรูผานสื่อระบบ Intranet สำหรับการฝก
อบรมภายนอกองคกร บริษัทจะใหพนักงานกรอกแบบสอบถามความตองการฝกอบรมและสงใหเขาอบรมตามความเหมาะสม 
โดยมีการติดตามผลหรือวัดการเรียนรูในแตละหลักสูตรเพื่อใหเกิดประโยชนรวมกันทั้งบริษัทและพนักงาน

• ระบบการประเมินผลงานของพนักงาน
บริษัทมีการประเมินความรูความสามารถของพนักงานในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดเกณฑในการประเมินพนักงานทุกระดับ

อยางชัดเจนและเปนธรรม โดยจะประเมินจากความสามารถ ศักยภาพ และสมรรถนะของพนักงานใน 4 สวน คือ ทักษะ (Skill)
ความรู (Knowledge) คุณสมบัติ (Attributes) และผลการปฏิบัติงาน (Performance) และบริษัทไดมีการส่ือสารเกณฑตางๆ
ในการประเมินใหพนักงานทราบลวงหนาอยางทั่วถึง ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดคาตอบแทนแกพนักงาน นอกจากจะคำนึง
ถึงผลการประกอบการของบริษัท และสถานการณทางเศรษฐกิจในแตละปแลว ผลการประเมินก็เปนสวนสำคัญในการพิจารณา
กำหนดคาตอบแทนแกพนักงาน ซ่ึงการจัดใหมีระบบการประเมินผลงานของพนักงานและการพิจารณากำหนดคาตอบแทนแก
พนักงานตามผลการประเมินนี้ จะสงผลใหพนักงานสามารถทำงานและพัฒนาศักยภาพอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัวชี้วัดระดับองคกร (Corporate KPI) จะถูกจัดทำขึ้นโดยใชหลักการของ Balanced Scorecard (BSC) ซึ่งพิจารณามุมมอง
ที่ครอบคลุมในแตละมิติ ทั้งดานการเงิน ลูกคา กระบวนการทำงานภายใน การบริหารความเสี่ยง และการบริหารทรัพยากร
บุคคล เปนตน และนำมาพิจารณารวมกับ Core Competency และคำนิยมหลัก (BDMS Core Values) ขององคกร ซ่ึงปจจัย
ตางๆ ท่ีกลาวมาน้ีสามารถปรับเปล่ียนใหเกิดความเหมาะสมไดตามกลยุทธในแตละชวงเวลา โดยในการพิจารณาจะมีการดำเนิน
การจากทุกภาคสวนในองคกร และสรุปโดยฝายบริหาร หลังจากน้ัน ตัวช้ีวัดท่ีไดถูกถายทอดลงไปตามลำดับ จากประธานคณะ
ผูบริหารและ/หรือกรรมการผูอำนวยการใหญ ไปสูระดับผูบริหาร ระดับผูจัดการฝาย ระดับผูจัดการแผนก และพนักงานทุกคน
ตามลำดับ พนักงานแตละคนจะมีตัวชี้วัดของตนเอง ที่สอดคลองกับตัวชี้วัดของแผนก ฝาย และองคกร โดยผลการประเมินที่
ไดจะตองนำไปพิจารณาตามหลักการ Forced Ranking ตามเกณฑที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ หัวหนางานหรือผูบังคับบัญชาจะให
คำปรึกษาและขอเสนอแนะกับผูใตบังคับบัญชาเพื่อพัฒนาผลงาน รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนและใหกำลังใจ สำหรับการทุมเท
ทำงาน โดยจะเชื่อมโยงกับการจายคาตอบแทน และรางวัลจากผลการปฏิบัติงานใหกับพนักงาน

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนกระบวนการตอเน่ืองในการวัดและประเมินความรูความสามารถและการบุคลากรตลอด
จนการวัดประสิทธิผลของการดำเนินการตามเปาหมายการทำงาน ซึ่งสอดคลองกับหนวยงานและองคกร (Corporate and 
functional KPI) ระบบการประเมินผลปฏิบัติงานนี้เปนเครื่องมือหนึ่งในการวัดการปฏิบัติงานของบุคลากรในปจจุบัน และ
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ประเมินความพรอมของบุคลากรในดานของความรูความสามารถที่จะไดรับการเลื่อนตำแหนง ซึ่งจะสามารถระบุระดับของ
ความรูความสามารถและทักษะที่ยังขาดของระดับงานที่สูงขึ้นในอนาคต โดยผลการประเมินจะถูกนำมาใชเปนขอมูลเพื่อการ
วางแผนพัฒนาสายอาชีพ (Career Development Plan) ที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การทบทวนผลการปฏิบัติ
งานมีการดำเนินงานในชวง ปลายป  

ผูบังคับบัญชาจะทบทวนผลการปฏิบัติงาน วางแผนความกาวหนาในสายอาชีพรายบุคคล (Individual Career Plan) และวาง
แผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำป ท้ังน้ีผูบังคับบัญชาจะคำนึงถึงสายอาชีพในอนาคตของ
บุคลากรและระบุวิธีการพัฒนาในรูปแบบตางๆ เชน การฝกอบรม การสอนแนะนำงาน การมอบหมายใหปฏิบัติงาน เปนตน

• ความเทาเทียมในการปฏิบัติตอพนักงานในองคกร
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันกับพนักงานทุกคนในองคกร ตั้งแตกระบวนการคัดเลือก

บุคคล ตลอดจนการเล่ือนตำแหนงจากความสามารถ โดยไมมีอคติหรือใชระบบเครือญาติในการวัดผลงาน การแสดงความคิดเห็น
และแนวทางการปฏิบัติงาน

• การสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน
เพื่อใหทราบถึงความพึงพอใจหรือความสุขในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานแตละคน บริษัทไดกำหนดใหมีการสำรวจขอ

คิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ของพนักงานทุกระดับ ซึ่งขอมูลที่ไดรับมานั้นจะสามารถนำมาปรับปรุงแกไขขอบกพรองในการ
บริหารจัดการองคกรและทรัพยากรท้ังในระยะส้ันและระยะยาว รวมท้ังบริษัทยังไดกำหนดระเบียบปฏิบัติวาดวยการย่ืนคำรอง
ทุกขเพ่ือใหพนักงานไดใชในการย่ืนเร่ืองราวรองทุกข เพ่ือเปนแนวทางในการแกไขขอคับของใจในการทำงานของพนักงานอยาง
เสมอภาคและเปนธรรม

• สรางคุณภาพชีวิตที่ดีแกพนักงาน
บริษัทเห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตท่ีดีของพนักงาน ซ่ึงจะชวยสงเสริมใหพนักงานทำงานอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 

ดังน้ัน จึงจัดใหมีการตรวจสุขภาพแกพนักงานเปนประจำทุกป รวมถึงการใหวัคซีนตามเหมาะสม นอกจากน้ี บริษัทไดเอาใจใส
ดูแลรักษาสถานท่ีทำงานใหมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ เพ่ือสวัสดิภาพท่ีดีและสุขพลามัยท่ีสมบูรณของพนักงาน โดยได
กำหนดและประกาศใชนโยบายสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อใหถือปฏิบัติในองคกรอยางเครงครัด พรอม
ทั้งดำเนินการสงเสริมอบรมและใหความรูในเรื่องที่เกี่ยวของผานสื่อตางๆ ภายในองคกรอยางตอเนื่อง ดังตอไปนี้

ซอมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ
โปรแกรมการอบรมสำหรับพนักงานใหม การอบรมการใชอุปกรณเคร่ืองมือในการทำงานและข้ันตอนการทำงาน เพ่ือเปน
การเรียนรูและปองกันความผิดพลาดในการทำงาน 
การวิเคราะหอุบัติเหตุและการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน
การอบรมขั้นตอนการปฐมพยาบาลและกูชีพ (first-aid and rescue procedures)  
จัดหองฟตเนสและโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพใหแกพนักงาน 
โปรแกรมการสงเสริมสุขภาพจิต (Mental health promotion programs) สำหรับพนักงานและครอบครัว 

หากจำนวนพนักงานในหนวยงานใดไมเพียงพอตอปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน บริษัทก็จะจัดจางพนักงานท่ีเหมาะสมกับตำแหนง
งานเพิ่มเติม เพื่อใหปริมาณงานในหนวยงานสอดคลองกับจำนวนพนักงานและสรางคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานแกพนักงาน 
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• สรางระบบบริหารและการทำงานรวมกันที่ดี
บริษัทไดเล็งเห็นความสำคัญในระบบการทำงานใหมีความตอเนื่องตั้งแตตนทางไปยังปลายทาง และกอใหเกิดผลงานที่มี

คุณภาพ ไดมาตรฐาน ขจัดและลดความขัดแยงในการทำงาน จึงไดใหทุกฝายในองคกรรวมกันจัดทำคูมือระบบการทำงานรวม
กัน (Operational Manual) เพื่อเปนระเบียบวิธีปฏิบัติงานในการติดตอประสานงานกันระหวางหนวยงานภายในองคกรและ
ไดมีการเผยแพรระบบการทำงานรวมกันน้ีผานระบบอินทราเน็ต โดยบริษัทไดจัดใหมีการทบทวนและแกไขตามความเหมาะสม

• สรางสัมพันธที่ดีระหวางผูบริหารและพนักงาน
บริษัทไดตระหนักถึงความสำคัญของความสัมพันธที่ดีในการทำงานรวมกันระหวางผูบริหารและพนักงานซึ่งมีผลตอ

ประสิทธิภาพในการทำงานรวมกัน ดังนั้น จึงจัดใหมีกิจกรรมระหวางพนักงานและผูบริหาร ซึ่งจะเปนปจจัยที่สามารถพัฒนา
ความสัมพันธท่ีดี และเปนการสนับสนุนใหเกิดความสุขใจในการทำงาน เชน งานสังสรรควันปใหม งานทำบุญรวมกัน งานกีฬาสี 
นอกจากน้ี ผูบริหารไดจัดประชุมรวมกันกับพนักงานอยางสม่ำเสมอ เพ่ือเปนการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางผูบริหารและ
พนักงาน ซึ่งจะนำพาองคกรไปสูเปาหมายการทำงานในทิศทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

• สรางพนักงานใหเปนคนดีขององคกรและสังคม
เพื่อใหพนักงานยึดถือปฏิบัติตามและเพื่อประโยชนแหงความมีวินัยอันดีงามของหมูคณะ เมื่อพนักงานผูใดหลีกเลี่ยงหรือ

ฝาฝนระเบียบขอบังคับการทำงานจะถือวาพนักงานผูนั้นกระทำผิด ซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาและดำเนินการตามมาตรการ
แกไขอยางใดอยางหนึ่งตามระเบียบขอบังคับการทำงานอยางเหมาะสมแกกรณี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Corporate 
Governance) ท่ีบริษัท กำหนดไวเปนกรอบใหผูบริหารและพนักงานถือปฏิบัติ ท้ังน้ี บริษัท เช่ือม่ันวาการพัฒนาพนักงานใหเปน
คนดี และคนเกงนั้น จะชวยใหองคกรเจริญเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน

4. นโยบายตอฝายบริหาร 
บริษัทตระหนักวาฝายบริหารเปนปจจัยสูความสำเร็จท่ีสำคัญประการหน่ึงในการดำเนินธุรกิจ ดวยเหตุน้ี บริษัทจึงไดมีการจัดทำ

โครงสรางคาตอบแทนของผูบริหารอยางเหมาะสม โดยสามารถเปรียบเทียบไดกับผูบริหารระดับเดียวกันของธุรกิจ Health Care 
นอกจากนี้ ฝายบริหารยังมีโอกาสทำงานตามหนาที่และความรับผิดชอบของตนอยางอิสระ ปราศจากการแทรกแซง ซึ่งเปนไปเพื่อ
ประโยชนสูงสุดรวมกันขององคกรและผูเกี่ยวของทุกฝาย

5. นโยบายตอคูคา
บริษัทดำเนินธุรกิจกับหุนสวน เจาหนี้ คูคา และอื่นๆ ตามขอกำหนดและเงื่อนไขการคา หรือขอตกลงที่ไดทำเปนสัญญาอยาง

ยุติธรรมและมีจริยธรรม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลดานราคา คุณภาพ และบริการท่ีไดรับ มีการกำหนดระเบียบในจัดซ้ือ จัดจาง 
และการดำเนินการตางๆ ท่ีชัดเจน ไมเรียกหรือรับผลประโยชนใดๆ จากคูคา หลีกเล่ียงการซ้ือสินคาและบริการกับคูคาท่ีละเมิดสิทธิ
มนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสินทางปญญา หรือมีพฤติกรรมที่ไมชอบดวยกฎหมาย รวมทั้งมีนโยบายหลีกเลี่ยงการกระทำใดก็ตามที่
อาจสงผลใหเกิดความไมซื่อสัตยสุจริต หรือที่อาจละเมิดสิทธิของคูสัญญาตามที่กฎหมายกำหนดหรือที่ไดตกลงรวมกัน และเปนไป
ตามจริยธรรมหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ

6. นโยบายตอคูแขง
บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบัติตอผูประกอบการในธุรกิจเดียวกันตามกรอบการคาท่ีสุจริต ภายใตกรอบของกฎหมาย

และกฎระเบียบทางธุรกิจรวมทั้งขอกำหนดตางๆ ที่เกี่ยวของ ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับโดยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม
ไมกระทำการใดๆ ที่เปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา หรือทำลายชื่อเสียงของผูประกอบการในธุรกิจเดียวกันในทางกลาวรายโดย
ปราศจากขอมูลความจริง ตลอดจนสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการ
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7. นโยบายตอผูรับบริการ
บริษัทตระหนักวาผูรับบริการเปนปจจัยสูความสำเร็จท่ีสำคัญประการหน่ึงในการดำเนินธุรกิจ บริษัทมุงหวังท่ีจะทำใหผูรับบริการ

พอใจดวยการใหบริการท่ีมีคุณภาพสูง และมีความมุงหวังท่ีจะปรับปรุงคุณภาพดานการรักษาพยาบาลใหดีย่ิงข้ึน เพ่ือตอบสนองความ
ตองการและความคาดหวังของผูรับบริการอยางยุติธรรมในระดับมืออาชีพ โดยองคกรน้ีถือวาขอมูลของผูรับบริการทุกทานเปนความลับ
และจะไมถูกนำมาเปดเผย เวนแตกฎหมายกำหนด หรือจนกวาจะไดรับความยินยอมจากผูรับบริการโดยตรง 

ทั้งนี้ บริษัทไดจัดใหโรงพยาบาลในเครือดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผูปวยเปนประจำทุกเดือน โดยใชแบบประเมินจาก
HCAHPS (Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย The Centers for
Medicare & Medicaid Services (CMS) รวมกับ The Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) และไดรับการ
รับรองอยางเปนทางการจากองคกร National Quality Forum ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการประเมิน
มุมมองผูรับบริการที่มีตอกระบวนการดูแลที่สำคัญหลักๆ ของโรงพยาบาล เปนขอมูลใหสามารถใชในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล โดยในอเมริกาการรายงานผลการสำรวจนี้เปดเผยตอสาธารณะ เพื่อยกระดับความรับผิดชอบตอสังคม และเปดโอกาส
ใหโรงพยาบาลสามารถเปรียบเทียบผลลัพธในมุมมองของลูกคาเพื่อใชในการพัฒนาตนเองตอไป ทั้งนี้ วิธีการคิดคะแนนใชการคิด
จำนวนรอยละของผูรับบริการที่ประเมินคะแนนขอที่สูงที่สุดในแตะ Scale เรียกวา Top Box โดยมาตรวัดมุงถามความเปนประจำ
สม่ำเสมอของบริการในแตละสวน เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมการใหบริการท่ีมุงใหผูรับบริการเกิดประสบการณท่ีดีทุกคร้ังของการเขารับ
บริการ

คะแนนรวมการใหบริการของโรงพยาบาลในเครือ BDMS ป 2562

จากการประเมินความพึงพอใจภาพรวมของผูปวย ระหวางป 2559-2562 โรงพยาบาลในเครือ BDMS ไดรับคะแนนเพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 77 เปนรอยละ 89 โดยอยูในระดับเปอรเซ็นไทล (Percentile) ท่ี 95 เม่ือเทียบเคียงกับโรงพยาบาลในประเทศสหรัฐอเมริกา
จำนวน 4,435 แหงที่รายงาน HCAHPS Score
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นอกจากนี้การที่โรงพยาบาลมีการเพิ่มขอคำถามเกี่ยวกับ ความจงรักภักดีที่มีตอสินคาและบริการ ซึ่งในดานพฤติกรรมเปนการ
แสดงออกทางการกระทำที่สามารถมองเห็นไดเชน การซื้อหรือใชสินคาและบริการเดิมซ้ำๆ หรือ การบอกตอหรือการแนะนำผูอื่น 
พบวาผลลัพธเปนไปในทางเดียวกันกับการบริการโดยรวม การแนะนำผูอ่ืนมาใชบริการมีคะแนนเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง จากรอยละ 62
เปนรอยละ 86 ซึ่งเมื่อเทียบเคียงกับโรงพยาบาลในประเทศสหรัฐอเมริกาที่รายงาน HCAHPS Score คะแนนของโรงพยาบาลอยู
เปอรเซ็นตไทลที่ 80 ของโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกาที่เขารวมทั้งหมด 4,435 โรง

Customer Recommendation (BDMS) 

8. นโยบายตอเจาหนี้
บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตามสัญญาและขอผูกพันตางๆ ท่ีมีตอเจาหน้ีทุกประเภท ไมวาจะเปนเร่ืองการปฏิบัติตามสัญญา วัตถุ

ประสงคของการใชเงิน การชำระเงิน การดูแลคุณภาพหลักทรัพยค้ำประกัน (ถามี) และระยะเวลาการชำระเงิน รวมถึงเงื่อนไขหรือ
เรื่องอื่นใดที่ไดใหขอตกลงไวกับเจาหนี้ ดังนั้น บริษัทจึงไดกำหนดนโยบายในดานตางๆ เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในองคกร ดังนี้

• การเปล่ียนแปลงนโยบาย/ขอมูล/โครงสรางการบริหารงานของบริษัท บริษัทมีนโยบายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของโดยตรงกับเจาหน้ี 
ทำจดหมาย หรือ บันทึก แจงเจาหน้ีกรณีท่ีการเปล่ียนแปลงนโยบาย/ขอมูล หรือโครงสรางการบริหารงานของบริษัท ท่ีมีความ
เกี่ยวของกับเจาหนี้ของบริษัท เพื่อใหสามารถรับรูขอมูลและขาวสารของบริษัทอยางทั่วถึง    

• การปฏิบัติตามสัญญาและเง่ือนไขของสัญญา บริษัทมีนโยบายใหหนวยงานท่ีเปนคูสัญญา จะตองรับผิดชอบดูแล บริหารจัดการ
ใหเปนไปตามเง่ือนไขในสัญญา หากมีประเด็นท่ีอาจทำใหเกิดความเส่ียงกับเจาหน้ีเกิดข้ึน ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอภาพรวมของ
บริษัท จะมีฝายกฎหมายหรือที่ปรึกษาดานกฎหมายของบริษัทชวยกำกับดูแลให และในกรณีที่มีประเด็นไมเปนไปตามที่ตกลง
กันไวระหวางบริษัทกับเจาหนี้ จะมีการเชิญประชุมใหทางเจาหนี้ไดแสดงความคิดเห็น และหาแนวทางแกไขปญหารวมกันโดย
ใชหลักความสมเหตุสมผล เพื่อมุงรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนและเชื่อถือซึ่งกันและกัน

• ดานการชำระเงิน บริษัทมีนโยบายใหฝายบัญชี/การเงิน จายชำระตามงวดเครดิตเทอม และเปนไปตามเงื่อนไขที่กำหนดตาม
สัญญา โดยยึดหลักความถูกตอง โปรงใส ตรงเวลา หากมีกรณีท่ีไมเปนไปตามเง่ือนไขจะมีการช้ีแจงและแจงไปยังหนวยงานตน
สังกัดเพื่อสื่อสารกับเจาหนี้โดยตรง เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดที่เปนคูสัญญากับเจาหนี้รายนั้นรวมกันดำเนินการแกไขปญหาที่
ทำใหเกิดความลาชาดานการชำระเงิน
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• ดานการรายงานสถานะทางการเงินของบริษัท บริษัทในฐานะเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ มีการเปดเผยผลการ
ดำเนินงานในทุกไตรมาส และประจำปตอสาธารณชน นักลงทุน และผูถือหุน ผานระบบการเปดเผยขอมูลของตลาดหลักทรัพยฯ
พรอมท้ังมีการเปดเผยผลการดำเนินงานประจำปผานรายงานประจำปของบริษัท รวมถีงรายงานของนักลงทุนสัมพันธท่ีไดเปด
เผยบน website ของบริษัท และถือเปนสิทธิของเจาหน้ีของบริษัทในการเขาถึงขอมูลฐานะการเงินของบริษัทซ่ึงเปนขอมูลเดียว
กันกับท่ีบริษัทไดเปดเผยไวตอสาธารณชน นักลงทุน และผูถือหุน โดยการเขาถึงขอมูลผานส่ืออิเล็คโทรนิคสตางๆ หรือสามารถ
รองขอกับหนวยงานของบริษัทที่เปนคูสัญญาไดโดยตรง เพื่อใหเกิดความมั่นใจไดวา บริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเพียงพอใน
การชำระเงินตามจำนวน และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไดตกลงไวในสัญญา   

9. นโยบายความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม 
บริษัทไดเล็งเห็นความสำคัญและมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางตอเน่ืองใหกับชุมชนและสังคม และเพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมในการ

บริหารจัดการทรัพยากรภายในองคกร และสรางบุคลากรขององคกรท่ีมีทัศนคติและความมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอม ซ่ึงจะ
นำไปสูการสรางรากฐานขององคกรที่ดำเนินธุรกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ในป 2562 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติ นโยบาย
ส่ิงแวดลอม “BDMS Earth Healthcare” ข้ึนตามแนวคิด “เติบโต สมดุล ย่ังยืน” โดยนโยบายฯ ดังกลาว มีแนวทางดำเนินการดาน
ส่ิงแวดลอมเปน 4 ดาน ไดแก Building Eco Mindset, Designing Better Environment, Moving to Green Business, Sustaining 
Social Engagement

พรอมท้ังไดเผยแพรนโยบายดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัท รวมถึงไดสงเสริมการใหความรูในเร่ืองการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม 
แกพนักงานอยางสม่ำเสมอ โดยจัดหลักสูตรฝกอบรมและกิจกรรมเก่ียวกับนโยบายส่ิงแวดลอม “BDMS Earth Healthcare” เพ่ือให
ผูบริหารและบุคลากรของ BDMS ไดรับทราบและเขาใจนโยบายส่ิงแวดลอม “BDMS Earth Healthcare” ไปในทิศทางเดียวกัน และ
นำไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอองคกร ส่ิงแวดลอม และสังคม ซ่ึงจะชวยสงเสริมวิสัยทัศนในการสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีผานการ
ใหบริการทางการแพทยและการสรางสิ่งแวดลอมควบคูกันไป 

เพื่อดูแลในเรื่องผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดจากกระบวนการรักษาพยาบาล ตลอดจนความปลอดภัยตอผูใชบริการและ
สุขภาพอนามัยของบุคลากรทุกระดับ บริษัทไดนำมาตรฐาน The Institute of Hospital Quality Improvement and Association 
(HA-Thailand) และ Joint Commission International (JCI) มาประยุกตใชภายในโรงพยาบาล และไดรับการรับรองมาตรฐาน
จากทั้ง 2 องคกร

B
Building Eco Mindset

สรางบุคลากรขององคกร
ใหมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบ

ตอสังคมและ
การอนุรักษสิ่งแวดลอม

M
Moving to Green 

Business
เดินหนาสูการทำธุรกิจที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอมตลอดทั้ง
หวงโซอุปทานเพื่อลดผล

กระทบสิ่งแวดลอม

S
Sustaining Social 

Engagement
สรางการมีสวนรวมและผลประโยชน

รวมอยางยั่งยืน เพื่อสิ่งแวดลอม
และคุณภาพชีวิตที่ดี

ภายในชุมชน

D
Designing Better

Environment
ออกแบบและสรางสรรคสภาพแวดลอม

ในการทำงาน ระบบบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม และแนวทางรับมือ

กับมลภาวะที่เกิดขึ้น
อยางเหมาะสม

EARTH HEALTHCARE
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นอกจากน้ี บริษัทไดดำเนินการลดการใชไฟฟาโดยเปล่ียนหลอดไฟในโรงพยาบาลเปน LED ต้ังแตป 2561 ประกอบกับดำเนินการ
ออกมาตรการประหยัดการใชพลังงานในหลายๆ มาตรการ ทำใหบริษัทสามารถลดอัตราการใชไฟฟาอยางตอเน่ือง ดังตารางดานลาง

นอกจากนี้ เพื่อเปนการสนองตอบตอนโยบายดานสิ่งแวดลอมสำหรับโครงการกอสรางที่เกิดขึ้นใหม บริษัทไดกำหนดแนวทาง
การกอสรางโดยใชหลักการ Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) ในอาคารโรงพยาบาลใหม เพื่อลด
ปริมาณการใชพลังงานและชวยอนุรักษส่ิงแวดลอม ไดแก โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย และ Bangkok
International Hospital ซึ่งเปดใหบริการในป 2562  ไดมีการติดตั้งระบบ Solar Cell สำหรับผลิตไฟฟาใหกับโรงพยาบาล และ
ติดต้ังระบบ Solar Collector เพ่ือผลิตน้ำรอนใหกับหองพักผูปวย นอกจากน้ี ยังมีระบบ District Heat Pump ในการสำรองน้ำรอน
ใหกับระบบ Solar Collector ในชวงเวลากลางคืนอีกดวย

ในดานการชวยเหลือกิจกรรมการกุศลของบริษัท โรงพยาบาลไดมีการออกหนวยตรวจสุขภาพ การใหความรู และสนับสนุนอุปกรณ 
เครื่องมือทางการแพทย ยา เวชภัณฑ รวมกับมูลนิธิตางๆ และชุมชนรอบขางโรงพยาบาล

10. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน จึงกำหนดนโยบายเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน โดยใหพนักงานทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ 

และความเสมอภาค ตลอดจนมีโอกาสกาวหนาในอาชีพการงานตามขีดความสามารถ และศักยภาพของแตละบุคคล โดยสิทธิ เสรีภาพ 
และความเสมอภาคดังกลาวน้ันตองเปนไปภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย วาดวยเร่ืองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน โดยไมเลือกวาผูนั้นจะมีถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา อายุ เพศ ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม หรือความคิดเห็นทางการ
เมืองที่แตกตางแตอยางใด  

ดังนั้น เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เขารวมในการเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิในที่ทำงานและระบบทั่วทั้งองคกร 
บริษัทจึงไดจัดทำ “นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน” และประกาศใช เพื่อใหรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน พรอม
ทั้งไดเผยแพรนโยบายดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัท 

11. นโยบายการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธิ์
บริษัทมุงหวังใหบริษัทและบริษัทในเครือเปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ พรอมท้ังมีการกำกับดูแลกิจการท่ีดีตาม

หลักธรรมาภิบาล ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธิ์ โดยดูแล
มิใหมีการลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญา กระทำการ หรือแสวงหาประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธ์ิ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาของ
ลิขสิทธิ์อยางถูกตองตามกฎหมาย  บริษัทจึงไดจัดทำและประกาศใช “นโยบายการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์” 
(Policy on Non-Infringement of Intellectual Property Rights and Copyrights) เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ของบริษัทและบริษัทในเครือทั้งหมดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน พรอมทั้งไดเผยแพรนโยบายดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัท 

2559 0.00268

2560 0.00263

2561 0.00246

2562 0.00275*

อัตราการใชไฟฟา ระหวางป 2559 - 2562

หมายเหตุ * 
ในเดือนกรกฎาคม 2562 บริษัทไดเปดใหบริการโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอรเนช่ันแนล (BIH) โดยในชวง 2-3 เดือนแรกกอนการเปดดำเนินการ โรงพยาบาล
กรุงเทพอินเตอรเนชั่นแนล ไดมีการทดลองระบบงานตางๆ ของอาคารโรงพยาบาลและอุปกรณเครื่องมือทางการแพทย จึงสงผลใหอัตราการใชไฟฟาตอ
หนวยรายไดของบริษัทโดยรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา ทั้งนี้ หากไมรวมคาใชไฟฟาของโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอรเนชั่นแนล อัตราการใช
ไฟฟาของบริษัทในป 2562 จะเทากับ 0.00221 หนวยตอรายได 1 บาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปที่ผานมา
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12. นโยบายการบริหารจัดการความปลอดภัยดานสารสนเทศ (Information Security Management Policy) 
บริษัทไดจัดทำนโยบายการบริหารจัดการความปลอดภัยดานสารสนเทศขึ้น เพื่อเปนแนวทางและกฎเกณฑมาตรฐานในการใช

งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขายคอมพิวเตอรใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมท้ังเพ่ือปองกัน
ปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชงานในลักษณะท่ีมีความเส่ียงท่ีทำใหเกิดความเสียหาย โดยไดประกาศใหพนักงานของบริษัทและบริษัท
ในเครือ ตลอดจนบุคคลที่มีหนาที่หรือมีความเกี่ยวของในการทำงานใหกับบริษัท รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน พรอมทั้งไดเผย
แพรนโยบายดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัท

13. นโยบายการคุมครองและบรรเทาความเสียหายใหกับผูรายงาน (Whistleblower Policy) 
เพ่ือใหผูรายงานหรือผูท่ีใหความรวมมือในการรายงานหรือตรวจสอบขอเท็จจริงโดยมีเจตนาท่ีสุจริต ไดรับการคุมครองและปกปอง

อยางเปนธรรม บริษัทไดกำหนด “นโยบายการคุมครองและบรรเทาความเสียหายใหกับผูรายงาน” (Whistleblower Policy) ตาม
หลักเกณฑที่กำหนดไวใน “จรรยาบรรณของบริษัท” ซึ่งไดประกาศใชและเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัท โดยมีหลักเกณฑดังนี้
• ผูรองเรียนสามารถเลือกที่จะไมเปดเผยตนเองไดหากเห็นวา การเปดเผยนั้นจะไมปลอดภัย แตหากมีการเปดเผยตนเองก็จะไดรับ
การรายงานความคืบหนาและชี้แจงขอเท็จจริงใหทราบได หรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงไดสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

• ผูท่ีไดรับมอบหมายใหรับขอรองเรียน จะเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของไวเปนความลับ และจะเปดเผยเทาท่ีจําเปน และคำนึงถึงความปลอดภัย
และความเสียหายของผูรายงาน หรือผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอมูล โดยจะไดรับการประกันจากบริษัทวา จะไมเปนเหตุ 
หรือถือเปนเหตุที่จะเลิกจาง ลงโทษ หรือดำเนินการใดที่เกิดผลรายตอพนักงานดังกลาว  

• ผูที่ไดรับความเดือดรอนเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายดวยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเปนธรรม

ชองทางการติดตอของผูมีสวนไดเสีย  
บริษัทไดเปดโอกาสใหพนักงานและผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกองคกร สามารถติดตอ เสนอ

ความเห็น รองเรียน และรายงานการกระทำที่ไมถูกตองผานชองทางตามที่ไดประกาศไวใน “จรรยาบรรณของบริษัท” และเผยแพร
ไวบนเว็บไซตของบริษัท ทั้งนี้ ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับขอรองเรียนขางตน จะตองดำเนินการดังตอไปนี้
• รวบรวมขอมูลที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการฝาฝน การละเวน หรือไมปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนั้น โดยผูที่ดูแลขอมูลที่
เกี่ยวของตองเปดเผยขอมูลทั้งหมด แกผูดําเนินการรวบรวมขอมูลและตรวจสอบขอรองเรียน

• ประมวลผลและวิเคราะหผลของขอมูลเพ่ือพิจารณาหาตนเหตุวามีการกระทําใดท่ีฝาฝน ละเวน หรือไมปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ
นั้นหรือไม และรายงานการประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล แกผูที่มีอํานาจสั่งการในเรื่องนั้นๆ ตอไป 

• ในกรณีที่พบวามีความผิดเกิดขึ้นจริงจะพิจารณาดำเนินการตามระเบียบขอบังคับการทำงานของบริษัท หรือตามกฎระเบียบหรือ
ขอกำหนดที่เกี่ยวของในเรื่องนั้นๆ ตอไป 

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

บริษัทมีนโยบายท่ีจะเปดเผยขอมูลท้ังทางการเงินและขาวสารท่ัวไปของบริษัท ตอผูถือหุน นักลงทุน และนักวิเคราะหหลักทรัพย 

รวมถึงสาธารณชนท่ัวไปอยางถูกตอง ครบถวน ท่ัวถึง เทาเทียม โปรงใส และทันการณ รวมท้ังเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ

ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ บริษัทไดติดตามกฎระเบียบใหมๆ ที่ประกาศใชและปรับแนวปฏิบัติของบริษัทใหเขากับกฎระเบียบดังกลาวรวมทั้ง

ไดมีการเปดเผยนโยบายดังกลาวใหบุคคลากรภายในองคกรไดรับทราบ และเผยแพรนโยบายดังกลาวผานเว็บไซตของบริษัท ดังนี้

1. ขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท   

2. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

3. จรรยาบรรณของบริษัทและนโยบายการคุมครอง

   และบรรเทาความเสียหายใหกับผูรายงาน   

4. นโยบายการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศ   

5. นโยบายการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

6. นโยบายการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น  

7. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน    

8. นโยบายการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธิ์

9. นโยบายการบริหารความเสี่ยง

10. นโยบายการบริหารจัดการความปลอดภัยดานสารสนเทศ

11. นโยบายดานภาษี

12. นโยบายสิ่งแวดลอม
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ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะเปดเผยขอมูลการเงินของบริษัท ขอมูลที่เปนสาระสำคัญ ตลอดจนขอมูลอื่นๆ ที่อาจสงผลกระทบตอ
สวนไดเสียของผูถือหุน หรือการตัดสินใจลงทุน ซึ่งอาจสงผลตอราคาหุนหรือหลักทรัพยใดของบริษัท ขอมูลนี้จะเผยแพรในเวลาอัน
เหมาะสม เพียงพอ และครบถวน ดวยวิธีท่ีโปรงใส ผานชองทางท่ียุติธรรมและสมควร โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ เพ่ือใหม่ันใจวาการ
ลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทเกิดจากการตัดสินใจที่ยุติธรรมและไดรับขอมูลอยางทั่วถึงเทาเทียมกัน เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการ
เปดเผยสารสนเทศและนโยบายเรื่องการดูแลการใชขอมูลภายใน ซึ่งไดเผยแพรใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไดรับทราบและ
ถือปฏิบัติ

นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีรายงานความรับผิดชอบตอรายงานทางการเงิน ควบคูไปกับรายงานการตรวจสอบของ
ผูสอบบัญชี แสดงไวในรายงานประจำป และแบบแสดงรายการขอมูลประจำป เพ่ือใหฝายจัดการมีความตระหนักอยางย่ิงถึงพันธกิจ 
และหนาที่ความรับผิดชอบตอขอมูลและรายงานทางการเงินที่ตองมีความถูกตองครบถวนกอนที่จะมีการแพรหลายตอผูลงทุน

ชองทางการเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัท
นอกจากการเปดเผยขอมูลตามหนาที่ภายใตขอบังคับของกฎหมายและขอกำหนดของหนวยงานที่เกี่ยวของแลว บริษัทยังจัดให

มีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ เพื่อเปนชองทางการติดตอโดยตรงกับนักลงทุน นักวิเคราะห ทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนถึงผูที่
เก่ียวของ หรือบุคคลภายนอกท่ีมีความสนใจในขอมูลของบริษัท สำหรับผูบริหารระดับสูงท่ีไดรับมอบหมายใหเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของ
กับบริษัท คือ ประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญ ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน และ Assistant Vice
President ดานนักลงทุนสัมพันธ รวมถึงผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนไปตามนโยบายการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศของ
บริษัท

โดยในรอบป 2562 ท่ีผานมา ผูบริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึง Assistant Vice President ท่ีดูแลดานนักลงทุนสัมพันธไดพบ
ปะและใหขอมูลตอผูเกี่ยวของ ในโอกาสตางๆ ดังนี้

18
นำเสนอข�อมูลแก�นักลงทุน

14
ในประเทศ

ครั้ง

ครั้ง 3
ต�างประเทศ

ครั้ง 8
จัดการประชุมแถลงผล
การดำเนินงาน
แก�นักลงทุนและนักว�เคราะห�

ครั้ง

236
จัดกิจกรรมพบนักลงทุน
และนักว�เคราะห� เพ�่อรับทราบ
การดำเนินงานของบร�ษัท

ครั้ง 10
จัดโครงการพบผู�บร�หาร 
และเยี่ยมชมกิจการ ให�แก�
นักลงทุน นักว�เคราะห� และ
ผู�มีส�วนเกี่ยวข�องต�างๆ

ครั้ง

บริษัทมีการใหขอมูลเกี่ยวกับบริษัท ผลการดำเนินงาน งบการเงิน และสารสนเทศที่บริษัทแจงตอตลาดหลักทรัพยฯ โดยผูสนใจ
สามารถอานขอมูลไดทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยฯ และ เว็บไซต ของบริษัท ที่

กรณีที่ผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของมีขอสงสัยและตองการสอบถามสามารถติดตอมายัง Assistant Vice President 
ที่ดูแลดานนักลงทุนสัมพันธ

www.set.or.th www.bangkokhospital.com

0-2755-1793 0-2755-1793

investor@bangkokhospital.com www.bangkokhospital.com
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2. คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย จำนวน 5 ชุด ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อ
ชวยทำหนาที่ดานการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และกลั่นกรองงาน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่
วางไว รวมทั้งไดแบงแยกหนาที่ระหวางคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ไวอยางชัดเจน โดยการกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่ความ
รับผิดชอบไวในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ ท้ังน้ี คณะกรรมการชุดยอยทุกคณะไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยวิธีการประเมินตนเองเปนประจำทุกป อยางนอยปละ 1 คร้ัง เพ่ือนำไปพัฒนาการปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้นตอไป

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบดวย กรรมการอิสระจำนวน 3 ทาน และมีวาระในการ

ดำรงตำแหนงเปนเวลา 3 ป โดยมีรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้
1. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี  ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ    กรรมการตรวจสอบ
3. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล    กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดรับอำนาจอยางเต็มท่ีจากคณะกรรมการบริษัทใหทำงานของตน ซ่ึงรวมถึงการติดตามการปฏิบัติงาน

อยางเปนระบบและดำเนินการใหมั่นใจวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในอยางรัดกุม มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการปฏิบัติตามที่
กฎหมายกำหนดในการเปดเผยขอมูล และมีมาตรการในการปองกันความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับธุรกิจและเรื่องการเงินอยางครบถวน
โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัท ท่ีมีความรอบรูและและความสามารถในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงินของบริษัทได 
มีจำนวน 1  ทาน คือ นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล

ในการวางแผนการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะใหผูตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบภายในของบริษัท
ตลอดทั้งป โดยบริษัทไดวาจางบริษัทจากภายนอกที่มีคุณสมบัติและประสบการณที่เหมาะสมเพื่อทำหนาที่เปนผูตรวจสอบภายใน
ของกิจการ ซึ่งบริษัทเชื่อวาการวาจางบุคคลภายนอกเขามาปฏิบัติหนาที่ดังกลาว จะทำใหผูปฏิบัติงานมีความเปนอิสระและมีความ
คลองตัวในการรายงานขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนอยางเท่ียงธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมของ
การตรวจสอบภายในตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททันทีหลังการประชุมทุกครั้ง

ท้ังน้ี ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเก่ียวของกับงบการเงินและการเปดเผยรายงานทางการเงินของบริษัท ประธาน
เจาหนาท่ีบริหารดานการเงิน และผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการเงินท่ีดูแลดานบัญชีของบริษัท ตางเขารวมการประชุมดวย
ทุกคร้ัง ท้ังน้ี กอนการประชุมในวาระท่ีเก่ียวของกับงบการเงินกับฝายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมแยกกับผูสอบบัญชี
โดยไมมีฝายบริหารรวมในการประชุมแตประการใด เพื่อสอบถามประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจเกิดขึ้นกับงบการเงินหรือฐานะ
การเงินของกิจการซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจพบ หรือขอจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย รวมถึงมี
การประชุมประจำปรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายบริหาร เพื่อใหมั่นใจวาผูสอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานอยางอิสระจากฝายบริหาร
และไมมีขอจำกัดในการตรวจสอบบัญชี 

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทตองเปนกรรมการอิสระท่ีไดรับการแตงต้ังจากท่ีประชุมผูถือหุน หรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ท้ังน้ี ผูท่ีดำรงตำแหนงกรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติตามขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยดังน้ี
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1.0 ของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย (ผูที่เกี่ยวของ หมายถึง 
บุคคลตามมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย)

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท เวนแต
จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป ท้ังน้ี ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคย
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เปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท (บริษัทยอยลำดับ
เดียวกัน หมายถึงบริษัทยอยที่มีบริษัทแมเปนบริษัทเดียวกัน)

3. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปนบิดามารดา คูสมรส พ่ีนอง
และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหาร
หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุม
ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย 
หรือผูมีอำนาจควบคุม ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูมีอำนาจ ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท
และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวา 2 ป

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได
รับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุม
ของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยว
ของกับผูถือหุนรายใหญ

8. นอกเหนือจากคุณสมบัติของกรรรมการบริษัทเก่ียวกับการประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันกับบริษัท และบริษัทยอย
แลว กรรมการอิสระยังจะตองไมเปนลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจำ หรือถือหุนเกินรอยละ 1.0 ของจำนวนหุน
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัท หรือบริษัทยอย

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
ท้ังน้ี กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม 

บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะได (Collective Decision)
นอกเหนือจากคุณสมบัติการเปนกรรมการอิสระแลว กรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
1) ไมเปนกรรมการท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย

บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
2) ตองเปนผูมีความรู ประสบการณ และสามารถอุทิศเวลาไดอยางเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
3) ตองไมเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ซ่ึงอยูในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน และไมเปน

กรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ อื่นเกินกวา 5 บริษัท เนื่องจากอาจมีผลใหการปฏิบัติหนาที่
ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งทำไดไมเต็มที่ 

รายการตอไปนี้ไมถือวามีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระของกรรมการตรวจสอบ
1. รายการระหวางกรรมการตรวจสอบหรือผูท่ีเก่ียวของกับกรรมการตรวจสอบท่ีกระทำกับบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือ

ผูถือหุนรายใหญของบริษัท เกี่ยวกับการไดมาหรือจำหนายสินคาหรือบริการตามเงื่อนไขดังนี้
1) การไดมาหรือจำหนายสินคาหรือบริการน้ันอยูบนพ้ืนฐานของการดำเนินธุรกิจปกติและเปนเง่ือนไขการคาโดยท่ัวไปท่ีกำหนด

โดยมีหลักเกณฑชัดเจน และเปนที่เปดเผย
2) ราคาสินคาหรือคาบริการเปนราคาที่เทียบเคียงไดกับราคาสินคาหรือคาบริการที่ใหลูกคารายอื่น

2. การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งไดดำเนินการตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ที่เกี่ยวของแลว
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3. รายการอื่นใดที่ไดดำเนินการตามกฎ ระเบียบ ขอกำหนด หรือประกาศที่ตลาดหลักทรัพยฯ กำหนดแลวตามหนาที่ของคณะ
กรรมการตรวจสอบเพ่ือชวยคณะกรรมการปฏิบัติหนาท่ีกำกับดูแลเก่ียวกับความถูกตองของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพ
ระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักจรรยาบรรณตางๆ เพ่ือสงเสริมใหเกิดการกำกับดูแล
กิจการที่ดี

ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานไดตามหนาที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบมี

หนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และกฎหมาย

ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
2. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท ใหมีความถูกตองครบถวนเปนท่ีเช่ือถือ

ได โดยการประสานงานกับผูตรวจสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารท่ีรับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินตามกรอบระยะเวลา
ที่ตลาดหลักทรัพยฯ กฎหมาย และหนวยงานราชการกำหนด

3. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี และเสนอคาสอบบัญชีประจำปของบริษัท ตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุนอนุมัติ รวมถึงเสนอถอดถอนผูสอบบัญชีในกรณีท่ีเห็นวาไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได หรือละเลยไมปฏิบัติหนาท่ี 
หรือปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ

4. จัดใหมีกระบวนการรับแจงเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไมเหมาะสมหรือประเด็นอื่นๆ โดยตองทำให
ผูแจงเบาะแสมั่นใจไดวามีกระบวนการสอบสวนที่เปนอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม 

5. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานรวมกับผูตรวจสอบอิสระภายนอกและผูตรวจสอบภายใน ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบควร
พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน

6. สอบทานหลักฐานการไตสวนภายในเม่ือมีขอสงสัยหรือสันนิษฐานวาอาจมีการทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือความบกพรองสำคัญ
ในระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป

7. สั่งการและสอบทานหลักฐาน หากมีขอสงสัยวาอาจมีการฝาฝนกฎหมายหรือขอกำหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งมีหรือ
อาจมีผลกระทบตอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสำคัญ 

8. วาจางหรือนำผูเช่ียวชาญเฉพาะดานมาสนับสนุนงานตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท ในกรณีท่ีคณะ
กรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอฐานะการเงินและ
ผลการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัท รับผิดชอบคาใชจาย

9. ในกรณีท่ีบริษัท มีหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเอง คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการใหความเห็นชอบการแตงต้ัง 
โยกยาย เลิกจาง หัวหนางานตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของผูท่ีดำรงตำแหนงหัวหนาหนวยตรวจสอบ
ภายใน แตในกรณีที่บริษัท ใชบริการหนวยงานภายนอกเปนผูใหบริการดานการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมี
อำนาจใหความเห็นชอบการวาจางและกำหนดคาธรรมเนียมตอบแทนการวาจางดังกลาว

10. สอบทานใหบริษัทมีระบบการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม ครอบคลุมทั้งองคกร และเสนอแนะแนวทางในการ
บริหารความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

11. สอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยง และติดตามความเสี่ยงที่สำคัญ และนำเสนอรายงานความเห็นที่เกี่ยวกับความ
พอเพียงของระบบ และการควบคุมความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

12. สอบทานไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยการสอบทานการทำรายการระหวางบริษัทหรือบริษัทยอยกับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ

13. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกลาวตองมีรายละเอียด
ตามประกาศตลาดหลักทรัพยฯ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ
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14. สอบทานใหกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจำทุกป โดยกฎบัตรดังกลาวควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตของ
การดำเนินงานของคณะกรรมการอยางนอยตามท่ีกำหนดไวในขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ วาดวยคุณสมบัติและขอบเขต
การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีขอกำหนดท่ีรองรับการทำหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบอยางเพียงพอ
เชน การจางผูเชี่ยวชาญใหความเห็นในเรื่องที่ตองใชความชำนาญเฉพาะดาน โดยรับผิดชอบคาใชจาย เปนตน ในกรณีที่คณะ
กรรมการเห็นวามีความจำเปนตองปรับเปล่ียนเน้ือความในกฎบัตรดังกลาวใหเหมาะสมกับระเบียบ ขอบังคับ และสถานการณ
ที่เปลี่ยนแปลงไป ใหคณะกรรมการเสนอตอคณะกรรมการบริษัทใหมีการพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

15. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
เพื่อใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน มีวาระในการดำรงตำแหนง 3 ป โดยประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เปนกรรมการอิสระ เพื่อทำหนาที่
สรรหาบุคคลท่ีมีความรูความสามารถมาดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทท้ังในกรณีท่ีเปนการแตงต้ังทดแทนตามวาระหรือกรณีการแตงต้ัง
กรรมการใหม รวมถึงทำหนาที่ในการสรรหาประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญ ตลอดจนมีหนาที่ในการกำหนด
หลักเกณฑในการกำหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย และประธานคณะผูบริหารและกรรมการ
ผูอำนวยการใหญ อยางเหมาะสม

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562   
1. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
2. นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล    กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
3. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล    กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  
4. นายศรีภพ สารสาส     กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
1. กำหนดคุณสมบัติท่ีเหมาะสมของกรรมการบริษัท วิธีการสรรหา และหลักเกณฑในการสรรหากรรมการบริษัท รวมท้ังดำเนินการ

สรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเขาดำรงตำแหนงกรรมการและนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอ
ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งตอไป

2. พิจารณารูปแบบ หลักเกณฑการจายคาตอบแทน และกำหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย เพ่ือนำเสนอ
ตอคณะกรรมการบริษัทกอนเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา โดยรูปแบบ หลักเกณฑ และอัตราคาตอบแทนเหลานั้น ตอง
มีความชัดเจน โปรงใส เปนธรรม และสอดคลองกับความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงาน ในลักษณะที่สามารถจูงใจและ
รักษากรรมการที่มีคุณภาพและศักยภาพไวได

3. กำหนดคุณสมบัติท่ีเหมาะสม วิธีการสรรหา และหลักเกณฑในการสรรหาตำแหนงประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอำนวย
การใหญ รวมท้ังดำเนินการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเขาดำรงตำแหนงนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเพื่อใหความเห็นชอบ

4. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนของประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญ เพื่อนำเสนอ
ตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อใหความเห็นชอบ โดยรูปแบบและหลักเกณฑเหลานั้น ตองมีความชัดเจน โปรงใส เปน
ธรรม และสอดคลองกับหนาที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติหนาที่

5. จัดทำหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญใหคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ

6. ประเมินการผลปฏิบัติหนาที่ของประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญตามหลักเกณฑที่ไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัท และพิจารณากำหนดคาตอบแทนประจำป โดยพิจารณาจากผลการประเมิน และเสนอใหคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ

7. จัดทำแผนการสืบทอดตำแหนงผูบริหาร (Succession planning) สำหรับตำแหนงประธานคณะผูบริหารและกรรมการ
ผูอำนวยการใหญ และเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ
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8. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนประจำทุกป ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวามีความ
จำเปนตองปรับเปลี่ยนเนื้อความในกฎบัตรดังกลาวใหเหมาะสมกับระเบียบ ขอบังคับ และสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปให
คณะกรรมการสรรหาฯเสนอตอคณะกรรมการบริษัทใหมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลง

9. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2.3 คณะกรรมการบริหาร
เพื่อใหการดำเนินงานของบริษัทเปนไปตามกลยุทธ เปาหมายและแผนงานประจำปที่ไดวางไว คณะกรรมการบริษัทจึงไดแตงตั้ง

คณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบดวยกรรมการบริษัท จำนวน 5 ทาน เพื่อทำหนาที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัท
ในเครือใหเปนไปตามแผนงานตางๆ ท่ีวางไว รวมถึงกล่ันกรองงานจากฝายบริหารกอนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมีอำนาจ
อนุมัติการทำงานที่เกี่ยวของกับงานในธุรกิจปรกติหรืองานที่สนับสนุนธุรกิจปรกติของบริษัทในระดับวงเงินหนึ่ง ทั้งนี้ อำนาจอนุมัติ
ของคณะกรรมการบริหารจะไมสามารถใชกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย และไมรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง และรายการไดมาหรือจำหนายไป
ซึ่งทรัพยสินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และ
บริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎระเบียบ และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเรื่อง
นั้นๆ รวมถึงอำนาจดังกลาวขางตนไมรวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ขอบังคับบริษัทกำหนดใหตองขออนุมัติจากมติที่ประชุมผูถือหุน

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร จำนวน 5 ทาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562   
1. นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล   ประธานกรรมการบริหาร
2. นางนฤมล นอยอ่ำ    กรรมการบริหาร
3. นายประดิษฐ ทีฆกุล    กรรมการบริหาร
4. นายธงชัย จิรอลงกรณ    กรรมการบริหาร
5. นายแพทยชัยรัตน ปณฑุรอัมพร   กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. กำหนดวิสัยทัศน ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธของบริษัท เพ่ือนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
2. ทบทวนแผนธุรกิจ แผนงบประมาณ รายจายประจำป แผนการลงทุน และแผนงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร

(Corporate Social Responsibility: CSR) ของบริษัท ใหสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธท่ีวางไวและนำเสนอขอความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการบริษัท

3. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ใหเปนไปตามแผนงานตางๆ ที่วางไว รวมทั้งใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ขอกำหนดของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของตลอดจนกฎระเบียบ ขอบังคับของบริษัท

4. พิจารณารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของบริษัท และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกไตรมาส
5. อนุมัติรายจายเพื่อการลงทุนและคาใชจายในการดำเนินงาน ตามขอบเขตอำนาจที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
6. อนุมัติหรือทบทวนวงเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยตามขอบเขตอำนาจที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. กำกับดูแลใหบริษัท มีระบบปฏิบัติการควบคุมภายใน และระบบการจัดการและควบคุมความเส่ียงท่ีเหมาะสมรัดกุม และเปน

ไปตามขอเสนอและทวงติงของคณะกรรมการตรวจสอบ
8. กล่ันกรองและทบทวนรูปแบบโครงสรางองคกร และขอบเขตอำนาจ หนาท่ี ความรับผิดชอบระดับบน เพ่ือเสนอคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ 
9. ใหความเห็นชอบแผนการสืบทอดตำแหนงผูบริหาร (Succession planning) สำหรับตำแหนงผูอำนวยการโรงพยาบาลหรือ

เทียบเทา จนถึงตำแหนงประธานเจาหนาที่หรือเทียบเทา  
10. ใหความเห็นชอบการแตงตั้ง โยกยาย หรือปลดผูบริหารในตำแหนงระดับประธานเจาหนาที่หรือเทียบเทา ตลอดจนใหความ

เห็นชอบในการพิจารณากำหนดรายชื่อตัวแทนของบริษัทในการเขาดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัทยอย เพื่อเปนแนวทาง
การดำเนินงานของบริษัทยอยในการนำรายช่ือดังกลาวผานข้ันตอนอนุมัติตามกฎหมาย หรือตามกฏระเบียบและขอบังคับของ
แตละบริษัทตอไป
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11. กลั่นกรองและทบทวนโครงสรางเงินเดือน (Pay Scale) และหลักการการปรับเงินเดือนประจำปของบริษัทและบริษัทยอย
(ทั้งนี้ ไมรวมตำแหนงประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญ) เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ใหความเห็นชอบ

12. แตงตั้งคณะทำงาน เพื่อปรับปรุงแกไขปญหาตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของบริษัท
13. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารเปนประจำทุกป ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นวามีความจำเปนตองปรับเปล่ียน

เน้ือความในกฎบัตรดังกลาวใหเหมาะสมกับระเบียบ ขอบังคับ และสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป ใหคณะกรรมการบริหารเสนอ
ตอคณะกรรมการบริษัทใหมีการพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

14. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ อำนาจ หนาที่ และความรับผิดชอบดังกลาวขางตนไมสามารถใชกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจ

มีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย และไมรวมถึงการดำเนินการเก่ียวกับรายการเก่ียวโยง และ
รายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ
ประกาศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ และบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎระเบียบ และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือ
ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้ อำนาจ หนาที่ และความรับผิดชอบดังกลาวขางตนดังกลาวขางตนไมรวมถึงเรื่องอื่นๆ
ที่ขอบังคับบริษัทกำหนดใหตองขออนุมัติจากมติที่ประชุมผูถือหุน

2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพ่ือใหผลการดำเนินงานขององคกรเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกำหนดไว คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง ซ่ึงสมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดวยกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูง โดยตองมีสมาชิก
ท่ีเปนกรรมการบริษัท จำนวนไมนอยกวา 3 ทาน และมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป เพ่ือทำหนาท่ีพิจารณากล่ันกรองนโยบาย
และแนวทางการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัท เพ่ือนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนดูแลและติดตามการปฏิบัติตาม
นโยบายท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พรอมท้ังทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง โดยรวม
ถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
1. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางนฤมล นอยอ่ำ                            กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายประดิษฐ ทีฆกุล                            กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายศรีภพ สารสาส                           กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทตางๆ

ที่สำคัญ เชน ความเสี่ยงดานการเงิน ความเสี่ยงดานการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอชื่อเสียงของกิจการ เปนตน 
เพื่อนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงใหแกคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. กำหนดยุทธศาสตรและแนวทางในการบริหารความเส่ียงของบริษัทใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเส่ียง โดยสามารถ
ประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ใหอยูในระดับที่เหมาะสม

3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเส่ียงภายใตแนวทางและนโยบายท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดเกณฑวัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะยอมรับได
5. กำหนดมาตรการที่จะใชในการจัดการความเสี่ยงใหเหมาะสมตอสภาวการณ
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติ

ตามนโยบายที่กำหนด
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7. รายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ อยางสม่ำเสมอเก่ียวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเส่ียงของบริษัทฯ และ
การเปลี่ยนแปลงตางๆ รวมถึงสิ่งที่ตองดำเนินการปรับปรุงแกไขเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธที่กำหนด

8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดหลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติท่ีดีในกิจการดานตางๆ

ขององคกรใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันจะนำพาองคกรไปสูความสำเร็จที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้ง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบดวยกรรมการบริษัท จำนวน 3 ทาน โดยประธานเปนกรรมการอิสระ และมีวาระการ
ดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป เพ่ือทำหนาท่ีพิจารณากำหนดแนวทางและเสนอแนะนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีตอคณะกรรมการ
บริษัท เพ่ือกำหนดเปนระเบียบปฏิบัติขององคกร ตลอดจนทบทวนนโยบายและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
ของบริษัทเปนประจำทุกป

รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562   
1. นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ               ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายศรีภพ สารสาส                          กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายประดิษฐ ทีฆกุล                            กรรมการกำกับดูแลกิจการ

ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
1. พิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย  แนวปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดีตอคณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการ เพื่อกำหนดเปนระเบียบปฏิบัติขององคกร ทั้งนี้ เพื่อใหเปนแนวทาง
ปฏิบัติขององคกรที่ไดมาตรฐานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน  

2. กำกับดูแลใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อพัฒนาและยกระดับ
การกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อประโยชนในการสรางคุณคาของกิจการอยางยั่งยืน  

3. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเปนประจำทุกป  ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นวามีความจำเปนตองปรับ
เปลี่ยนเนื้อความในกฎบัตรดังกลาวใหเหมาะสมกับระเบียบ ขอบังคับ และสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ใหเสนอตอคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป

4. ทบทวนนโยบายและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี (CG Code) ของบริษัททุกป หากบริษัทยังไมได
นำหลักปฏิบัติตาม CG Code ในเรื่องใดไปปรับใชตามระดับที่เหมาะสมกับธุรกิจ ใหคณะกรรมการรายงานผลการประเมิน
ดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบดวย 

5. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3. การสรรหาและแตงตั�งกรรมการและผูบร�หารสูงสุด
3.1 การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซ่ึงประกอบดวยสมาชิก จำนวน 4 ทาน ในจำนวนน้ีเปนกรรมการอิสระ จำนวน

2 ทาน โดยมีประธานฯ เปนกรรมการอิสระมีหนาท่ีในการสรรหากรรมการเพ่ือทดแทนกรรมการเดิมท่ีครบกำหนดออกตามวาระ หรือ
เสนอรายช่ือเพ่ือแตงต้ังใหม โดยพิจารณาคัดเลือกรายช่ือผูท่ีมีความเหมาะสมตามคุณสมบัติและหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ
ไดกำหนดไว และนำเสนอชื่อดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบในกรณีที่เปนการแตงตั้งกรรมการใหม
เพื่อทดแทนตำแหนงกรรมการเดิมที่วางลงกอนครบวาระ โดยมติแตงตั้งบุคคลเขาเปนกรรมการแทนตำแหนงกรรมการเดิมที่วางลง
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ดังกลาวตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู หรือกรณีที่เปนการเสนอแตงตั้งกรรมการใหม
คณะกรรมการสรรหาจะเสนอรายช่ือตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและเสนอช่ือดังกลาวตอท่ีประชุม
ผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป 

และเนื่องจากองคประกอบของคณะกรรมการบริษัท จะตองประกอบดวยกรรมการอิสระ เปนจำนวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ
กรรมการท้ังคณะ ดังน้ัน กระบวนการในการสรรหากรรมการอิสระของบริษัท จะใชวิธีเดียวกันกับกระบวนการในการสรรหากรรมการ
แตบริษัทไดกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับผูที่จะดำรงตำแหนงกรรมการอิสระของบริษัท จะตองเปนผูที่มีคุณสมบัติเปนไปตาม
คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทซ่ึงตรงตามขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามท่ีบริษัทไดกลาวไวแลวในหัวขอ ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอแตงตั้งเปนกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีแนวทางการพิจารณากล่ันกรองผูท่ีไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการโดยพิจารณาจาก
ความรู ประสบการณ และความหลายหลายในฐานะกรรมการ
1. เปนผูมีความรู ความสามารถ มีประวัติการทำงานที่โปรงใสไมดางพรอย รวมทั้งจะพิจารณาความรูความชำนาญเฉพาะดานที่

จำเปนตองมีในคณะกรรมการ (Board Matrix) เพื่อใหคณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ และนโยบายไดอยางเหมาะสม
2. มีประสบการณในฐานะกรรมการหรือผูบริหารองคกรขนาดใหญที่ประสบความสำเร็จ
3. ความหลากหลายในดานพื้นฐานการศึกษา อาชีพ อายุ และเพศ 
คุณสมบัติสวนตัว
1. มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and Accountability)
2. เปนผูที่มีการตัดสินใจดวยขอมูลอยางมืออาชีพและมีเหตุผล  
3. มีวุฒิภาวะ มีความเปนผูนำ มีวิสัยทัศนกวางไกลและกลาแสดงความคิดเห็นที่แตกตางอยางเปนอิสระ 
4. สามารถอุทิศเวลาใหแกบริษัทไดอยางเพียงพอและเหมาะสมในฐานะกรรมการบริษัท
5. เปนผูที่มีคุณสมบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และเปนผูที่คุณสมบัติตามขอกำหนดของหนวยงานที่กำกับดูแลและ

กฎหมายที่เกี่ยวของ
โดยในการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ หรือแตงตั้งใหม จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน

ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจำนวนหุนที่ตนถือ
2. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม ขอ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่

เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะ

พึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการท่ีจะพึงมี 
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัท จะเปนไปตามขอบังคับบริษัทที่กำหนดไวดังนี้คือ
1) คณะกรรมการบริษัทตองประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 ทาน และไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองมีถิ่นที่อยูในประเทศ
2) กรรมการตองเปนบุคคลธรรมดา และมีคุณสมบัติดังนี้

• บรรลุนิติภาวะ
• ไมเปนบุคคลลมละลาย ไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
• ไมเคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่ไดโดยทุจริต
• ไมเคยถูกลงโทษ ไลออก หรือปลดออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐในฐานทุจริตตอหนาที่
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3) ในการประชุมสามัญประจำปทุกคร้ัง กรรมการจะตองออกจากตำแหนงอยางนอยจำนวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอัตรา ถาจำนวน
กรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจำนวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการผูออกจาก
ตำแหนงไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตำแหนงอีกก็ได

4) นอกจากกรรมการพนจากตำแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตำแหนงเมื่อ
• ตาย
• ลาออก
• ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
• ท่ีประชุมผูถือหุนมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจำนวนหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน
นับรวมกันไดไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจำนวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ศาลมีคำสั่งใหออก
5) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหนง ใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตเมื่อใบลาออกถึงบริษัท
6) ถาตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากการออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการเหลือ
นอยกวาสองเดือน บุคคลซ่ึงเขาเปนกรรมการแทนน้ันใหอยูในตำแหนงไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการซ่ึงตนแทน
ทั้งนี้มติของกรรมการขางตน ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู

7) ในกรณีท่ีตำแหนงกรรมการวางลงจนเหลือนอยกวาจำนวนท่ีจะเปนองคประชุม ใหกรรมการท่ีเหลืออยูกระทำการในนามของ
คณะกรรมการไดแตเฉพาะการจัดใหมีการประชุมผูถือหุน เพ่ือเลือกต้ังกรรมการแทนตำแหนงท่ีวางท้ังหมดเทาน้ัน การประชุม
ใหกระทำภายในหน่ึงเดือน นับแตวันท่ีจำนวนกรรมการวางลงเหลือนอยกวาจำนวนท่ีจะเปนองคประชุม และบุคคลซ่ึงเขาเปน
กรรมการแทนนั้นใหอยูในตำแหนงไดเพียงวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน

ท้ังน้ีในการเสนอแตงต้ังกรรมการตอท่ีประชุมผูถือหุนท่ีผานมาน้ัน บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอ ช่ือบุคคลผูมีความรู
ความสามารถลวงหนา ตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อที่บริษัทจะไดพิจารณารายชื่อบุคคลเหลานั้นเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในวาระ
การเลือกต้ังกรรมการ ซ่ึงปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนในวาระการเลือกต้ังกรรมการ 
นอกจากน้ีบริษัทไดกำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงของท่ีประชุมผูถือหุนโดยใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
เพื่อเปนไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.2 การสรรหาผูบริหารระดับสูง
กระบวนการสรรหาผูบริหารของบริษัท เริ่มจากการคัดเลือกผูที่เปนคนเกงและคนดี มีความสามารถและทัศนคติที่เหมาะสมกับ

องคกร โดยบริษัทมุงเนนคนรุนใหมท่ีมีศักยภาพ มีความรูความสามารถ และทำการพัฒนาสรางความพรอมเพ่ือใหมีโอกาสเติบโตและ
สามารถกาวข้ึนสูตำแหนงผูบริหารระดับสูงตอไป โดยผานข้ันตอนการประเมินผลของฝายทรัพยากรบุคคล รวมท้ังมีการมอบหมายงาน
ท่ีสำคัญและหมุนเวียนงานเพ่ือพัฒนาทักษะความรอบรูในงานทุกดานภายในองคกร ท้ังน้ี เพ่ือใหมีความพรอมในการทดแทนตำแหนง
งานที่สำคัญกรณีที่ตำแหนงงานสำคัญดังกลาววางลง

ท้ังน้ี กรณีท่ีเปนตำแหนงงานของผูบริหารระดับสูงสุดในองคกร (กรรมการผูอำนวยการใหญ) คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมาย
ใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนผูรับผิดชอบในการ กำหนดวิธีการและหลักเกณฑการสรรหา ตลอดจนคุณสมบัติ
ของผูท่ีมีความเหมาะสมและนำความเห็นดังกลาวเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาแตงต้ังตอไป โดยนอกจากคุณสมบัติดาน
ความรูความสามารถ ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาอาจพิจารณาคัดสรรจากผูบริหารระดับสูงภายในองคกรหรืออาจสามารถวาจางท่ีปรึกษา
จากภายนอกในการสรรหาผูที่เหมาะสมตามคุณสมบัติที่บริษัทตองการแลว ผูที่จะดำรงตำแหนงกรรมการผูอำนวยการใหญจะตอง
เปนกรรมการของบริษัทดวย ดังนั้น ผูที่คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นวามีคุณสมบัติและความรูความสามารถเหมาะสมที่จะเสนอให
ดำรงตำแหนงกรรมการผูอำนวยการใหญน้ัน จะตองมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและไดรับการแตงต้ังจากท่ีประชุมผูถือหุนใหดำรงตำแหนง
กรรมการบริษัทกอน
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สำหรับแผนสืบทอดการดำรงตำแหนงผูบริหารระดับสูงน้ัน คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน เปนผูรับผิดชอบในการกำหนดวิธีการและหลักเกณฑการสรรหา ตลอดจนคุณสมบัติของผูที่มีความเหมาะสม

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบร�ษัทยอย
การรักษาสิทธิในฐานะผูถือหุน
ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมนั้น บริษัทในฐานะผูถือหุนมีสิทธิเชนเดียวกับผูถือหุนอื่นๆ เชน

สิทธิในการเขาประชุม สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ดังน้ัน บริษัทจึงมีนโยบายท่ีจะทำการแตงต้ังผูแทนของบริษัทเพ่ือเขารวมประชุม
ผูถือหุน ทั้งนี้ ผูแทนของบริษัทมีหนาที่ในการออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนในวาระที่มีความสำคัญ เชน การลดทุน การเพิ่มทุน 
การอนุมัติงบดุล การใหความเห็นชอบโครงสรางการบริหารงาน เปนตน โดยผูแทนของบริษัทจะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่คณะ
กรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร (แลวแตกรณี) ไดใหแนวทางไว หรืออาจตองขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทกอนในกรณีที่เปนมติสำคัญ 

การสงตัวแทนเขาดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทยอย 
บริษัทสงผูแทนของบริษัทเขาไปเปนกรรมการในบริษัทยอย โดยคณะกรรมการบริษัทไดมอบใหคณะกรรมการบริหารเปนผูพิจารณา

กำหนดรายชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิหรือมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับกิจการนั้น พรอมทั้งกำหนดขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของ
บุคคลท่ีเปนตัวแทนในการทำหนาท่ีอยางสุจริตเพ่ือปกปองผลประโยชนของบริษัทยอย และสอดคลองกับนโยบายของบริษัท โดยเปน
ไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและกฎหมายท่ีเก่ียวของ ขณะเดียวกันบริษัทไดวางแนวนโยบายในการออกเสียงในฐานะกรรมการ
ในบริษัทยอย ในมติที่สำคัญตางๆ เชน การลดทุน การเพิ่มทุน การอนุมัติงบดุล การใหความเห็นชอบโครงสรางการบริหารงาน หรือ
การเขาทำรายการตางๆ ตามขอกำหนดของ พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ เปนตน จะตองเปนไปตามแนวทางที่บริษัทไดกำหนดไวโดยคณะ
กรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัท (แลวแตกรณี) รวมถึงจะตองเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีท่ีบริษัทไดกำหนดไว
ทั้งนี้ การสงกรรมการเพื่อเปนตัวแทนในบริษัทยอยดังกลาวเปนไปตามสัดสวนการถือหุนของบริษัท

 
การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทยอย 
สำหรับกลไกในการกำกับดูแลเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การเปดเผยขอมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการ

ระหวางบริษัทยอยกับบุคคลท่ีเก่ียวโยง การไดมาหรือจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย หรือการทำรายการท่ีสำคัญใหครบถวนน้ัน บริษัทกำหนด
ระเบียบใหบุคคลที่ไดรับแตงตั้งจากบริษัทนั้น ตองดูแลใหบริษัทยอยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุม เมื่อมีการทำ
รายการเก่ียวโยง การไดมาหรือจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย หรือการทำรายการสำคัญอ่ืนใดของบริษัทดังกลาว ตองดำเนินการตามขอบังคับ
และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของใหครบถวนถูกตอง โดยใชหลักเกณฑในลักษณะเดียวกันกับบริษัท ตลอดจนดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลฐานะ
การเงิน ผลการดำเนินงาน และรายงานสารสนเทศสำคัญตางๆ ตามขอบังคับของหนวยงานกำกับดูแล รวมถึงการกำกับดูแลใหมีการ
จัดเก็บขอมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทยอยใหบริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมไดทันกำหนดดวย

นอกจากน้ี เม่ือบริษัทยอยมีการเขารวมลงทุนในกิจการอ่ืนในระดับท่ีมีนัยสำคัญตอบริษัท บุคคลผูเปนตัวแทนจากบริษัทมีหนาท่ี
กำกับดูแลใหฝายจัดการของบริษัทยอยมีการจัดทำสัญญาหรือขอตกลง เพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการ

การกำหนดนโยบายดานบัญชีและการเงินกลางของกลุม
ปจจุบัน บริษัทไดกำหนดใหบริษัทยอยท้ังหมดของกลุมใชนโยบายดานบัญชีและการเงินกลาง ท้ังน้ี เพ่ือดูแลใหบริษัทยอยแตละ

แหงมีนโยบายทางบัญชี มีการจัดทำและเปดเผยขอมูลทางบัญชีการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลาและเปนไปตามมาตรฐาน
เดียวกัน ตามขอกำหนดของหนวยงานที่กำกับดูแลและกฎหมายเกี่ยวของ
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1,403,000

19,358,150

2,450,000

27,313,370

29,763,370

คาตรวจสอบบัญช�
ประจำป

1,047,000

7,955,220

คาสอบทานงบไตรมาส
ทั�งหมด 3 ไตรมาส รวมทั�งหมด

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน

กลุมบริษัทในเครือ 58 บริษัท

รวมคาสอบบัญชีทั้งหมด

(หนวย : บาท)

5. การดูแลเร�่องการใชขอมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัตินโยบายเร่ืองการดูแลการใชขอมูลภายใน โดยกำหนดใหมีการดำเนินการตางๆ เพ่ือเปดเผยและปองกัน

การทำรายการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ ท้ังน้ี ไดวางแนวปฏิบัติไวดังตอไปน้ี
1. จัดทำจรรยาบรรณของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณของพนักงานที่ครอบคลุมเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชน การเปดเผย

ขอมูลและขาวสาร การหามใชขอมูลภายในหรือการใชประโยชนหรือเปดเผยขอมูลภายในเพื่อประโยชนสวนตนหรือผูอื่น รวมถึง
นโยบายการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียวาดวยสิทธิของผูถือหุน การเก็บรักษาความลับของผูรับบริการ โดยมีการส่ือสารเผยแพรหลักเกณฑ
ดังกลาวแกบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อใหทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วไป

2. กำหนดระยะเวลาหามซื้อขายหลักทรัพยและ หามใหขาวเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทหรือขาวอื่นใดที่อาจมีผลกระทบ
ตอราคาหลักทรัพยของบริษัทและยังไมไดมีการเปดเผยตอสาธารณชน (Quiet Period) ของกรรมการและผูบริหาร เปนเวลา 30 วัน
กอนวันประกาศงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำป โดยกำหนดไวในนโยบายการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศของบริษัท
และนโยบายเรื่องการดูแลการใชขอมูลภายใน

3. ทำการเปดเผยการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร (ตามที่ไดนิยามไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) โดยกรรมการและผูบริหารมีหนาที่จัดทำและรายงานการซื้อขาย
หลักทรัพยของบริษัทภายใน 1 เดือน นับจากวันรับตำแหนงครั้งแรก และจัดทำภายใน 3 วันทำการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
ยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พรอมท้ังแจงการถือครองหรือการเปล่ียนแปลงดังกลาวตอเลขานุการ
บริษัท เพื่อใหเลขานุการบริษัททำหนาที่รวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของบริษัทดังกลาว เพื่อบรรจุเปนวาระ
เพื่อทราบในการประชุมกรรมการบริษัทครั้งตอไป

4. การรายงานการมีสวนไดเสีย บริษัทกำหนดใหกรรมการและผูบริหาร จัดทำรายงานการมีสวนไดเสียของตนเองและบุคคลท่ีมี
ความเกี่ยวของสงใหเลขานุการบริษัท และใหมีการจัดทำรายงานดังกลาวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหนาที่
จัดเก็บขอมูลและรายงานความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนแจงไปยังประธานกรรมการ และแจงตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบ 
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และที่ไดมีการแกไข ซึ่งขอมูลดังกลาว บริษัทจะนำไป
ใชในการควบคุมดูแลการทำธุรกรรมระหวางบริษัทกับกรรมการ หรือ ผูบริหาร และ/หรือ ผูเกี่ยวของของบุคคลดังกลาวเพื่อใหเปน
ไปตามหลักเกณฑของกฎหมาย

5. บริษัทไดกำหนดมาตรการดำเนินการและบทลงโทษเม่ือพบวามีการใชขอมูลภายในเพ่ือประโยชนสวนตน ซ่ึงเปนไปตามระเบียบ
ขอบังคับการทำงานและนโยบายเรื่องการดูแลการใชขอมูลภายในที่ไดเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัท 

6. คาตอบแทนของผูสอบบัญช�
บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ไดเปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย (ยกเวนบริษัทยอย 2 แหง ที่สาธารณรัฐแหง

สหภาพพมา) โดยกรณีผูสอบบัญชีในสังกัด บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด รายใดที่ปฏิบัติหนาที่ครบ 5 ป บริษัท สำนักงาน อี วาย
จำกัด จะใหผูสอบบัญชีรายใหมในสังกัดมาทำหนาที่ผูสอบบัญชีของบริษัทแทน

ทั้งนี้ ในป 2562 บริษัทและบริษัทยอย ไดจายคาบริการแกผูสอบบัญชี โดยแยกเปน
1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี 

• บริษัทและบริษัทยอยไดจายคาตอบแทนจากการสอบบัญชีใหแกบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เปนเงินบาท รวมรายละเอียดดังน้ี
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• บริษัทยอย 2 แหง มีที่ตั้งอยูที่สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา ไดแก N Health Myanmar Co., Ltd. และ Samitivej Inter-
national Co., Ltd. ไดจายคาตอบแทนจากการสอบบัญชีใหแกสำนักงาน วิน ทิน ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยูที่สาธารณรัฐแหง
สหภาพพมา เปนจำนวนเงิน 311,860 บาท (เทียบเทา)

2. คาบริการอื่น
ในป 2562 บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด มีการใหบริการอื่น ไดแก การใหคำปรึกษาและฝกอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี 

เปนจำนวนเงิน 1,980,000 บาท

7. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบร�ษัทจดทะเบียนป 2560
คณะกรรมการบริษัทรับทราบหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 และตระหนักถึง

บทบาทหนาที่ในฐานะผูนำ (governing body) ในการสรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน โดยไดพิจารณาและทบทวนการนำแนว
ปฏิบัติตามหลักการฯดังกลาวไปปรับใชตามความเหมาะสมในการกำกับดูแลองคกรใหมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว นาเชื่อถือ
สำหรับผูถือหุนและสาธารณชน เพ่ือประโยชนในการเติบโตอยางย่ังยืน ท้ังน้ี มีแนวปฏิบัติบางขอท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว
เห็นวายังไมเหมาะสมกับบริบทของบริษัท จึงยังมิไดนำไปปรับใช โดยไดบันทึกเหตุผลไวเปนสวนหนึ่งของมติคณะกรรมการ อยางไร
ก็ตาม คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณามาตรการทดแทนที่เหมาะสมเพื่อนำมาใชปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการสำหรับประเด็น
ดังกลาวแลว

8. การดำเนินการในการตอตานการทุจร�ตคอรรัปชั�น
บริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรมและรับผิดชอบตอสังคม โดยคณะกรรมการบริษัทไดอนุมัตินโยบายการปองกัน

และตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น โดยไดสื่อสารใหบุคลากรภายในบริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวมไดรับทราบและถือปฏิบัติ พรอม
ทั้งเผยแพรนโยบายดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัท 

โดยท่ีผานมา บริษัทไดดำเนินการตามแนวนโยบายดังกลาวในดานตางๆ เพ่ือปองกันและรวมตอตานปญหาทุจริตคอรรัปช่ัน โดย
สรุปดังตอไปนี้

1. บริษัทไดวางแนวปฏิบัติโดยจัดใหมีการประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในการดำเนินงาน และมีการจัดลำดับความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน
เพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

2. มีการกำหนดแนวปฏิบัติเพ่ือควบคุม และปองกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน โดยกำหนดหลักการและระเบียบดานการจัดซ้ือจัดจาง
การเบิกจาย การอนุมัติวงเงิน การบริจาคเงินเพื่อการกุศลสาธารณะ การเลี้ยงรับรองหรือใหของขวัญ รวมทั้งใหมีระบบการ
ควบคุมภายในครอบคลุมท้ังดานการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกขอมูล รวมถึงกระบวนการอ่ืนภายในท่ีเก่ียวของกับดานบัญชี
การเงิน เพื่อใหมั่นใจวาธุรกรรมทางการเงินดังกลาวเปนไปเพื่อวัตถุประสงคที่ไดรับอนุมัติและเพื่อการดำเนินธุรกิจที่โปรงใส
เปนตน

3. บริษัทไดสื่อสารนโยบายการปองกันและตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น ไปยังหนวยงานตางๆ ภายในบริษัท บริษัทยอย และ
บริษัทรวม ผานทางชองทางตางๆ ไดแก การอบรมพนักงาน ระบบอินทราเน็ท และเว็บไซตของบริษัท เปนตน เพ่ือใหผูเก่ียวของ
ทราบและนำมาตรการดังกลาวไปถือปฏิบัติ

4. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทำหนาท่ีตรวจสอบและสอบทานใหบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการท่ีดีอยางเพียงพอ สอดคลอง
กับนโยบายที่ไดวางไว

5. บริษัทไดกำหนดใหมีชองทางการรายงาน หากมีการพบเห็นการฝาฝน หรือพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ
หรือมีพฤติกรรมท่ีสอไปทางการทุจริต คอรรัปช่ัน และจัดใหมีมาตรการคุมครองและบรรเทาความเสียหายใหกับผูรายงาน หรือ
ผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานดังกลาว (Whistleblower Policy) 



การควบคุมภายใน
บริษัทไดใหความสำคัญตอระบบควบคุมภายใน เพราะถือเปนเคร่ืองมือท่ีสำคัญย่ิงในการปองกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกับบริษัท 

และชวยลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน และเปนเคร่ืองมือท่ีชวยใหการบริหารงานของบริษัทมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน คณะกรรมการบริษัท
จึงไดกำหนดนโยบายใหมีระบบการควบคุมภายในในดานตางๆ เชน ดานการจัดซ้ือ การอนุมัติจัดซ้ือจัดจาง การอนุมัติจายเงิน ความ
เชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน การดำเนินการของฝายทรัพยากรบุคคล การซื้อขายเครื่องมือ อุปกรณทางการแพทย การปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ รวมไปถึงติดตามผลการตรวจสอบเดิมที่ตองมีการแกไขปรับปรุง เพื่อใหการบริหารงานทุก
ดานเปนไปอยางโปรงใส 

ท้ังน้ี บริษัทโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไดแตงต้ัง บริษัท แอคเคานต้ิง เรฟโวลูช่ัน จำกัด ซ่ึงเปนบริษัทจากภายนอก
ใหปฏิบัติหนาที่เปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท โดยบริษัท แอคเคานติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด ไดมอบหมายให นางศศิวิมล สุกใส เปน
ผูรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหนาที่เปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัท 
แอคเคานติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด และ นางศศิวิมล สุกใส แลวเห็นวามีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว เนื่องจาก เปนผูที่มี
ประสบการณการทำงานดานการกำกับดูแลและการตรวจสอบภายใน มีความเปนอิสระ มีความพรอมของจำนวนบุคลากรและทีมงาน
ท่ีเหมาะสมในการเปนผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัท และสามารถทำหนาท่ีตรวจสอบการทำงานในแตละสวนงาน
ของบริษัท ตามแนวทางการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย 

ประวัติและประสบการณของผูปฏิบัติการในฐานะหัวหนาทีมงานผูตรวจสอบภายใน 
นางศศิวิมล สุกใส ตำแหนง กรรมการผูจัดการ บริษัท แอคเคานติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด

ประวัติการศึกษา
• จบปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• จบปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน
• พ.ศ. 2531 - 2534 ผูชวยผูตรวจสอบบัญชีสำนักงานสอบบัญชีเอสจีวี ณ ถลาง
• พ.ศ. 2534 - 2539 กรรมการ บริษัท วี เอส พี คอนซัลแทนส จำกัด (บริษัทใหบริการสอบบัญชี)
• พ.ศ. 2539 - 2545 กรรมการ บริษัท ซี เอ เอส จำกัด (บริษัทใหบริการสอบบัญชี)
• พ.ศ. 2545 - 2549 กรรมการ บริษัท ธนเอก แอดไวซเซอรี่ จำกัด (บริษัทใหบริการสอบบัญชี)
• พ.ศ. 2549 จนถึงปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอคเคานติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด

คุณสมบัติอื่น
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
• อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
• อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 

บริษัท แอคเคานติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด ในฐานะผูตรวจสอบภายในดังกลาวขางตนมีความเปนอิสระ ขึ้นตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ไดตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ของกระบวนการทำงานตางๆ ตามแผนตรวจสอบประจำป
ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแผนการตรวจสอบเปนไปตามทิศทางกลยุทธของบริษัท และความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจ
สงผลกระทบตอการดำเนินงาน  
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การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง



วัตถุประสงคในการตรวจสอบภายในดังกลาว เพื่อชวยใหสวนงานตางๆ ขององคกรปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบอยางโปรงใส 
มีการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีดีและมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลการบริหารงานของบริษัทยอยใหมีความเหมาะสมตาม
กรอบการดำเนินงานที่วางไว โดยผูตรวจสอบภายในจะรวบรวมขอมูลในการทำงานของสวนตางๆ แลวนำมาวิเคราะห ประเมินผล 
พรอมท้ังใหขอเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน โดยส่ือสารใหผูบริหารรับทราบ เพ่ือดำเนินการ
แกไขปรับปรุง และรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางเปนอิสระ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา การ
ปฏิบัติงานที่ผานมาของผูตรวจสอบภายในดังกลาวมีประสิทธิภาพ ตรงตามเปาหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และ
เอื้อประโยชนตอการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองคกรไดดีพอควร 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2563 มีกรรมการเขารวมประชุมท้ังคณะ จำนวน 14 
ทาน ประกอบดวย กรรมการที่เปนผูบริหาร จำนวน 6 ทาน กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร จำนวน 2 ทาน และกรรมการอิสระจำนวน 
6 ทาน ซึ่งในจำนวนนี้เปนกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหนงกรรมการตรวจสอบ 3 ทาน โดยคณะกรรมการบริษัทไดตรวจสอบแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปไดวาจากแบบประเมินที่ใช
ในการบริหารงานและควบคุมภายในดานตางๆ 5 สวน คือ การควบคุมภายในองคกร (Control Environment) การประเมินความ
เสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information 
& Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา บริษัทมีระบบควบคุม
ภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามสภาพปจจุบันของกิจการ การดำเนินงานโดยรวม มีความโปรงใสและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สามารถตรวจสอบได 

ทั้งนี้ ในป 2562 บริษัทไมพบขอบกพรองที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับรายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน การทุจริต หรือมี
สิ่งผิดปรกติหรือมีความบกพรองที่สำคัญในระบบการควบคุมของบริษัทและบริษัทในเครือ  

การบร�หารความเสี่ยง 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเส่ียง ซ่ึงถือเปนองคประกอบท่ีสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการท่ีดี โดย

เชื่อมั่นวาการบริหารความเสี่ยงเปนกลไกสำคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานที่จะทำใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
องคกรที่ตั้งไว ตลอดจนชวยลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไมคาดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในดานผลกำไร การปฏิบัติงาน และความเชื่อถือจาก
ผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ ตอองคกร คณะกรรมการบริษัทจึงไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงข้ึน เพ่ือทำหนาท่ีพิจารณา
กล่ันกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัท ตลอดจนดูแลติดตามใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและกระบวน
การบริหารความเสี่ยง 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทโดยการนำเสนอจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดอนุมัตินโยบายการบริหารความเส่ียงและ
ประกาศใชภายในบริษัทและบริษัทในเครือท้ังหมด โดยกำหนดใหการบริหารความเส่ียงเปนความรับผิดชอบของผูบริหารและพนักงาน
ในทุกระดับช้ันท่ีตองตระหนักถึงความเส่ียงท่ีมีในการปฏิบัติงานในหนวยงานของตนและองคกรโดยใหความสำคัญในการบริหารความ
เส่ียงดานตางๆ ในระดับท่ีเพียงพอและเหมาะสม ท้ังน้ี ไดระบุถึงการจัดการตอความเส่ียงสำคัญท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค
ขององคกรทั้งหมดไวดังนี้ 
• ระบุความเสี่ยงอยางทันเวลา 
• วิเคราะห ประเมิน และจัดลำดับโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ หากเกิดเหตุการณ 
• บริหารจัดการความเส่ียงใหสอดคลองตามกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีกำหนดไวโดยคำนึงถึงคาใชจายท่ีเก่ียวของและผลกระทบ
   ที่ไดรับจากการจัดการความเสี่ยงดังกลาว 
• ติดตาม และประเมินผล เพื่อใหมั่นใจวาความเสี่ยงขององคกรไดรับการจัดการอยางเหมาะสม
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ความเสี่ยงที่อาจกระทบตอแผนธุรกิจและกลยุทธขององคกรซึ่งอยูในระดับสูงและสูงมาก ตองรายงานใหคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

ตอมา คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติและประกาศใช นโยบายการบริหารจัดการความปลอดภัยดานสารสนเทศ เพ่ือใหการใชงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขายคอมพิวเตอรเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมท้ังเพ่ือปองกันปญหา
ที่อาจเกิดขึ้นจากการใชงานในลักษณะที่มีความเสี่ยงที่ทำใหเกิดความเสียหาย ตลอดจนกำกับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลและระบบเครือขายสื่อสาร เพื่อใหการดำเนินการดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลมีความ
ปลอดภัยและสอดคลองกับมาตรฐานสากล เปนไปตามกฎหมายทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ จากนโยบายดังกลาว บริษัทได
จัดตั้ง 
1) Information Security Management Committee ซึ่งมีบทบาทและหนาที่หลักดังนี้
• กำหนดและอนุมัติเกณฑสำหรับระดับความเสี่ยงและความเสี่ยงที่ยอมรับได
• พิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงและแผนการแกไขความเสี่ยงที่สำคัญขององคกร
• พิจารณาลงโทษผูที่ละเมิดนโยบายการบริหารจัดการความปลอดภัยดานสารสนเทศ
• ใหการสนับสนุนดานทรัพยากรที่จำเปนในการดำเนินงาน 
2) BDMS Computer Emergency Response Team (BDMS CERT) มีบทบาทและหนาที่หลักดังนี้
• ตอบสนองและจัดการกับเหตุการณความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ (Incident Response)
• ใหคำแนะนำและแกไขภัยคุกคามความมั่นคงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security Advisor)
• ติดตามและเผยแพรขาวสารเหตุการณตางๆ ท่ีเก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับผูเก่ียวของในบริษัท
• ศึกษา ปรับปรุงเครื่องมือและแนวทางปฏิบัติใหทันสมัยอยูเสมอเพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยใหกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ของบริษัท 

สำหรับป 2562 บริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร (Enterprise Risk Management Steering 
Committee) ซึ่งประกอบดวยผูบริหารระดับสูงจากสายงานตางๆ ของบริษัท เพื่อวางแผนจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่มีผลตอ
การดำเนินธุรกิจใหอยูในระดับที่ยอมรับได และบูรณาการการบริหารความเสี่ยงเขากับการตัดสินใจทางธุรกิจ เพื่อใหการดำเนินงาน
เปนไปอยางมีระบบและสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีหนาที่รับผิดชอบดังตอไปนี้ 
หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร
1. กำหนดและรวบรวมรายการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในองคกรครอบคลุมทุกดานตาม BDMS Risk Domain โดยพิจารณาทั้ง
    ปจจัยภายในและภายนอกองคกรที่จะสงผลกระทบ
2. ประเมินและจัดลำดับโอกาสของความเสี่ยง เพื่อนำไปสูการปองกันและแกไขอยางมีประสิทธิภาพ
3. กำหนดแนวทาง นโยบาย กลยุทธ เพื่อลดโอกาสเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงในองคกร รวมถึงการสื่อสารไปสูผูปฏิบัติทั่วทั้ง
    องคกร
4. กำหนดแนวทางการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และใหมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
5. บูรณาการการบริหารความเสี่ยงใหเขากับงานสำคัญอื่นๆ ขององคกร
6. จัดใหมีการประชุมอยางนอยทุกไตรมาส หรือตามความเหมาะสม
7. รายงานผลการดำเนินงานตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะทำงานดานนโยบายและแผน อยางนอยทุกไตรมาส 
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คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในรอบป พ.ศ. 2562 ประกอบ
ดวยกรรมการบริษัทท่ีมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระจำนวน 3 ทาน คือ ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี เปนประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล และนายวีระวงค จิตตมิตรภาพ เปนกรรมการตรวจสอบ โดยหนาที่และความ
รับผิดชอบท่ีสำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแก การดูแลและสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ใหเปนไปตามมาตรฐาน
บัญชี มีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองและเพียงพอ ดูแลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงและการควบคุม
ความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามขอกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ และดูแลกรณีที่อาจเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนในการทำรายการระหวางบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

ในป พ.ศ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง เพื่อดำเนินงานตามความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย 
โดยมีประเด็นที่เปนสาระสำคัญคือ

1. สอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยกอนนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท จากการสอบทานและฟงคำช้ีแจงจากผูตรวจสอบ
บัญชีและฝายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและเชื่อไดวางบการเงินดังกลาวไดจัดทำตามมาตรฐานบัญชีโดยมีการ
เปดเผยขอมูลที่สำคัญอยางถูกตองและครบถวน

2. พิจารณาเสนอแนะการแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และการกำหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจำปตอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
เปนผูสอบบัญชีดังกลาว มีความเหมาะสมท้ังในดานความรู ความสามารถ และมีความเปนอิสระอยางเพียงพอในการทำหนาท่ีเปน
ผูสอบบัญชีใหแกบริษัทและบริษัทยอย

3. พิจารณาแตงต้ังผูตรวจสอบภายในบริษัท แอคเคานต้ิง เรฟโวลูช่ัน จำกัด ซ่ึงเปนบริษัทจากภายนอกซ่ึงเปนผูท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 
เปนผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัท โดยประเมินจากคุณสมบัติ ความรู ความสามารถของผูทำหนาท่ีรับผิดชอบงาน
ตรวจสอบภายใน ความพรอมและความเพียงพอของจำนวนบุคลากร ประสบการณ ความรูความสามารถและความเปนอิสระของ
ทีมงาน เพ่ือทำหนาท่ีตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของกระบวนการทำงานแตละสวนงานของบริษัทและบริษัทยอย ตามแนว
ทางการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่วางไว 

4. พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การเปดเผยสารสนเทศของรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือ
จำหนายไปซึ่งสินทรัพยใหเปนไปตามขอกำหนดและกฎหมายที่กำกับดูแล

5. พิจารณาอนุมัติแผนงานการตรวจสอบประจำป และทบทวนกระบวนการตรวจสอบภายในซ่ึงเปนสวนหน่ึงของนโยบายการบริหาร
งานของบริษัท และใหความเห็นชอบในการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหเปน
หลักเกณฑในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล

6. พิจารณาและรับฟงคำชี้แจงรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในจากผูตรวจสอบภายใน ซึ่งเปนบริษัทผูตรวจสอบ
ภายในที่ไดรับการแตงตั้งตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดใหหนวยตรวจสอบเขาตรวจสอบงานตามความ
สำคัญของความเส่ียงท่ีประเมินไว คณะกรรมการตรวจสอบไดสรุปประเด็นสำคัญจากการตรวจสอบแตละคร้ัง นำเสนอและแนะนำ
แกคณะกรรมการและผูบริหาร เก่ียวกับการกำกับดูแลกิจการท่ีดี การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ และความมีประสิทธิ-
ภาพที่เพียงพอในการประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมปองกันความเสี่ยงของฝายตางๆ และขององคกร  
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิร� ศรมณี
ประธานกรรมการตรวจสอบ

7. พิจารณาสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยทบทวนใหมีความเหมาะสมกับระเบียบ ขอบังคับ และสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไป

8. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปของบริษัท ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา 
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเพียงพอกับการปองกันความเส่ียงจากการดำเนินงานตาม
แนวนโยบายและกลยุทธตางๆ ของบริษัท

9. ประชุมรวมกับผูตรวจสอบบัญชี โดยไมมีผูบริหาร เพื่อความเปนอิสระของผูตรวจสอบบัญชีในการรายงานถึงปญหาหรือขอจำกัด
ที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน ทั้งนี้ผูสอบบัญชีไดรายงานไมพบขอจำกัดใดที่เปนสาระสำคัญ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายดวยความระมัดระวังและอยางเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน
ของบริษัท ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทั้งปวง 
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รายการระหวางกัน
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1. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด 
(มหาชน) : BA
ความสัมพันธ: 
1. นายแพทยปราเสริฐ 
ปราสาททองโอสถ ผูถือหุน
รายใหญของบริษัทเปนผูถือหุน
รายใหญ ใน บมจ.การบินกรุงเทพ
2. นายประดิษฐ ฑีฆกุล 
นายศรีภพ สารสาส 
นางนฤมล นอยอ่ำ และ
นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ 
เปนกรรมการรวมใน
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด 
(มหาชน)

บริษัทและบริษัทยอยจายคาบัตรโดยสารเครื่องบิน และ
คาบริการขนสงทางอากาศใหกับ บริษัท การบินกรุงเทพ 
จำกัด (มหาชน) 
บริษัทและบริษัทยอยจายคาเคลื่อนยายผูปวยทางอากาศ
ใหกับบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเปน
ธุรกรรมสนับสนุนการคาปกติของบริษัทและบริษัทยอย 
ป 2560 และ 2561 บริษัทจายคาเดินทางซึ่งเปนคา
ใชจายของโครงการ Affiliation Program เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและการพัฒนาธุรกิจของ BDMS
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีการคิดราคาคาโดยสารและคาบริการ
ตามอัตราตลาด และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติ 

บริษัทและบริษัทยอยคางชำระคาบัตรโดยสารเครื่องบิน 
คาบริการขนสงทางอากาศ และคาเคลื่อนยายผูปวยกับ
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเปนเครดิต
เทอมทางการคาปรกติที่บริษัทและบริษัทยอยไดรับ
เชนเดียวกับคูคาทั่วไปของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด 
(มหาชน)
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคา
ตามปรกติ 

บริษัทไดรับเงินปนผลจากการลงทุนในหุนสามัญของ
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
ตามที่ประกาศจาย
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความสมเหตุผล 

บริษัทยอยมีสัญญาบริการบำรุงรักษาและบริหารจัดการ
เครื่องเฮลิคอปเตอรกับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด 
(มหาชน) ในอัตราคาบริการที่ระบุตามสัญญา 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคา
ปรกติทั่วไป 

บริษัทยอยคางชำระคาบริการบำรุงรักษาและบริหาร
จัดการเครื่องเฮลิคอปเตอรกับ บริษัท การบินกรุงเทพ 
จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนเครดิตเทอมตามปรกติทางการคา
ทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคา
ตามปรกติ

25,763,781

482,745

8,952,800

3,072,000

547,840

1. คาบัตรโดยสาร
เครื่องบินและบริการ
ขนสงและเคลื่อนยาย
ผูปวยทางอากาศ 

2. เจาหนี้คาบัตรโดยสาร
เครื่องบินและบริการขนสง 
และเคลื่อนยายผูปวย
ทางอากาศ 

3. รายไดเงินปนผล 

4. คาบำรุงรักษาและ
บริหารจัดการ 

5. เจาหนี้คาบำรุงรักษา
และบริการจัดการ

20,864,792

410,134

5,371,680

3,072,000

547,840

9,457,500

273,533

1,432,448

3,072,000

273,920

สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. รายการของ บร�ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)  (“บร�ษัท”) และบร�ษัทยอย

ช�่อผูเกี่ยวของ/ความสัมพันธ เหตุผลและความจำเปน
มูลคา (บาท) สิ�นสุด ณ

ลักษณะรายการ
31/12/6131/12/62 31/12/60
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บริษัทและบริษัทยอยจายคาโฆษณาประชาสัมพันธใหกับ 
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยรายการ
ดังกลาวมีการกำหนดอัตราคาบริการและมีเงื่อนไขการคา
เปนไปตามปรกติทั่วไปเชนเดียวกับที่บริษัททำกับคูคา
รายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีการคิดคาบริการตามอัตราปรกติและ
มีเงื่อนไขการคาตามปรกติ 

บริษัทและบริษัทยอยมีคาโฆษณาคางจายกับ 
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
ซึ่งเปนเครดิตเทอมตามปรกติการคาทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคา
ตามปรกติ 

บริษัทยอยจายเงินประกันคาโฆษณาใหกับ 
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
ซึ่งเปนไปตามปรกติการคาทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคา
ตามปรกติ 

บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดคารักษาพยาบาล
ตามสัญญาใหบริการรักษาพยาบาล กับ 
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนธุรกิจ
ปรกติของบริษัทและบริษัทยอยบนเงื่อนไขเดียวกับที่
บริษัทและบริษัทยอยทำกับคูสัญญาผูรับบริการอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคา
ตามปรกติ 

บริษัทมีรายไดคาบริการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตน 
กับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนไป
ตามปรกติการคาทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคา
ตามปรกติ 

บริษัทยอยมีรายไดจากการขายสินคากับ 
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
ซึ่งเปนราคาที่คิดกับลูกคาทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความสมเหตุผล และคิดราคาตาม
อัตราตลาด 

บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้คารักษาพยาบาลตาม
สัญญาใหบริการรักษาพยาบาล ลูกหนี้จากการขายสินคา
และบริการอื่น กับบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
ซึ่งเปนเทอมการคาปรกติบนเงื่อนไขเดียวกับที่บริษัทและ
บริษัทยอยทำกับคูสัญญาผูรับบริการอื่น  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคา
ตามปรกติ

3,412,315

494,740

85,600

5,022,056

477,750

888,664

1,934,960

6. คาโฆษณา
ประชาสัมพันธ 

7. คาโฆษณา 
ประชาสัมพันธคางจาย

8. เงินประกันคาโฆษณา 

9. รายไดคารักษาพยาบาล

10. รายไดคาบริการอื่น 

11. รายไดจากการ
ขายสินคา 

12. ลูกหนี้การคาและ
ลูกหนี้อื่น

4,615,510

831,925

85,600

4,035,785

836,620

46,660

655,958

1,722,250

-       

85,600

3,773,418

50,000

521,687

1,839,340

ช�่อผูเกี่ยวของ/ความสัมพันธ เหตุผลและความจำเปน
มูลคา (บาท) สิ�นสุด ณ

ลักษณะรายการ
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2. บริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส จำกัด
ความสัมพันธ: 
มี บริษัท ครัวการบิน กรุงเทพ 
จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ 
บมจ.การบินกรุงเทพ 
เปนผูถือหุนรายใหญ และมี
นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ 
เปนกรรมการรวม

บริษัทและบริษัทยอยไดรับรายไดคาเชาพื้นที่รานคาจาก
บริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส จำกัด ซึ่งเปนอัตราคาเชาและ
เงื่อนไขการเชาเดียวกับที่ทำสัญญากับผูเชาพื้นที่รายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดอัตราคาเชาตามอัตราตลาด และมี
เงื่อนไขการคาตามปรกติ 

บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้คาเชาพื้นที่รานคา 
ตามสัญญาเชาพื้นที่ซึ่งมีเงื่อนไขและอัตราคาเชา
เชนเดียวกับที่ทำกับผูเชารายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคา
ตามปรกติ 

บริษัทไดรับเงินมัดจำคาเชาพื้นที่รานคาจาก บริษัท 
บีเอซี กูรเมท เฮาส จำกัด ตามเงื่อนไขในสัญญาเชาพื้นที่ 
เชนเดียวกับที่ทำกับผูเชารายอื่น   
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคา
ตามปรกติ 

บริษัทและบริษัทยอยจายคาอาหารสำหรับคนไข และ
คาอาหารจัดเลี้ยง ใหกับบริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส จำกัด 
ซึ่งเปนผูใหบริการอาหาร 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดราคาคาบริการตามอัตราตลาด 
และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติทั่วไป 

บริษัทและบริษัทยอยมีเจาหนี้คงคางคาอาหารกับ
บริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส จำกัด ซึ่งเปนเครดิตเทอม
ทางการคาทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคา
ตามปรกติ 

บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดคารักษาพยาบาลตาม
สัญญาใหบริการรักษาพยาบาลกับ บริษัท บีเอซี กูรเมท 
เฮาส จำกัด ซึ่งเปนธุรกิจปรกติบนเงื่อนไขเดียวกับที่ทำ
กับคูสัญญาผูรับบริการอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคา
ตามปรกติ 

บริษัทยอยมีรายไดคาบริการซักผาและขายสินคากับ
บริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส จำกัด ซึ่งเปนเปนการคิดคา
บริการตามราคาตลาดและมีเงื่อนไขการคาปรกติทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติ 

บริษัทยอยมีลูกหนี้คารักษาพยาบาล คาบริการซักผา
และขายสินคากับ บริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส จำกัด 
ซึ่งเปนเครดิตเทอมตามปรกติทางการคาทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติ

8,953,763

500,778

645,340

170,404,753

16,000,504

792,570

639,884

843,923

1. รายไดคาเชาพื้นที่ 

2. ลูกหนี้คาเชาพื้นที่ 

3. เงินมัดจำรับ-คาเชาพื้นที่

4. Food and catering 
service 

5. เจาหนี้ Food and 
catering service 

6. รายไดคารักษาพยาบาล

7. รายไดจากการขายสินคา
และบริการ 

8. ลูกหนี้การคาและ
ลูกหนี้อื่น

10,130,544

1,654,104

645,340

216,693,697

19,000,322

68,591

1,329,296

959,857

10,097,126

666,060

836,536

217,721,954

18,132,770

297,944

1,625,045

473,478
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3. บริษัท บางกอก แทรเวล คลับ 
จำกัด 
ความสัมพันธ: 
มีบุคคลที่เกี่ยวของกับผูถือหุน
รายใหญของบริษัทเปนกรรมการ
และผูถือหุนรายใหญ 

4. หางหุนสวนจำกัด รานกินดีอยูดี
ความสัมพันธ: 
มีบุคคลที่เกี่ยวของกับผูถือหุน
รายใหญของบริษัท เปนกรรมการ
และผูถือหุนรายใหญ

บริษัทจายคาบริการจัดประชุมและสัมมนานอกสถานที่
ซึ่งรวมคาเดินทางและที่พัก โดยมีราคาและเงื่อนไขการ
ใหบริการตามราคาตลาดเทียบเคียงไดกับผูใหบริการอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติ 

บริษัทและบริษัทยอยมีเจาหนี้คงคางคาจัดประชุมและ
สัมมนานอกสถานที่กับ บริษัท บางกอก แทรเวล คลับ 
จำกัด ซึ่งเปนเครดิตเทอมทางการคาทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติ 

บริษัทยอยใหบริการรักษาพยาบาลกับ บริษัท บางกอก 
แทรเวล คลับ จำกัด ตามสัญญาใหบริการ ซึ่งมีเงื่อนไข
การคาและราคาเชนเดียวกับที่ทำกับคูสัญญารายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดราคาคาบริการตามอัตราตลาด 
และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติทั่วไป 

บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดคาเชาพื้นที่รานขายสินคา
ในบริเวณโรงพยาบาลที่บริษัทและบริษัทยอยไดรับตาม
สัญญาเชาพื้นที่โดยมีอัตราคาเชาและเงื่อนไขการเชาเชน
เดียวกับที่บริษัทและบริษัทยอยทำกับผูเชาพื้นที่รายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดอัตราคาเชาตามอัตราตลาด 
และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติ

บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้คาเชาพื้นที่รานคาตาม
สัญญาเชาพื้นที่ ทั้งนี้สัญญาเชาดังกลาวมีเงื่อนไขและ
อัตราคาเชาเชนเดียวกับที่บริษัทและบริษัทยอยทำกับ
ผูเชารายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติ

บริษัทและบริษัทยอยรับเงินมัดจำคาเชาพื้นที่รานคา 
ตามเงื่อนไขในสัญญาเชาพื้นที่ เชนเดียวกับที่บริษัท
ทำกับผูเชารายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติ

บริษัทและบริษัทยอยจายคาสินคาและอาหารและ
คาอาหารจัดเลี้ยง ใหกับหางหุนสวนจำกัด รานกินดีอยูดี 
ซึ่งเปนผูขายอาหาร 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดราคาคาบริการตามอัตราตลาด 
และมีเงื่อนไขการคาตามปกติทั่วไป 

บริษัทและบริษัทยอยมีเจาหนี้คงคางคาสินคาและ
อาหารกับหางหุนสวนจำกัด รานกินดีอยูดี ซึ่งเปน
เครดิตเทอมทางการคาทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติ

4,102,747

-       

-       

471,384

59,673

116,452

399,253

74,820

1. คาจัดประชุมและ
สัมมนานอกสถานที่ 

2. เจาหนี้คาจัดประชุม
และสัมมนานอกสถานที่ 

3. คารักษาพยาบาล

1. รายไดคาเชาพื้นที่

2. ลูกหนี้คาเชาพื้นที่

3. เงินมัดจำรับคาเชาพื้นที่ 

4. คาสินคาและอาหาร 

5.เจาหนี้คาสินคา
และอาหาร

4,478,309

-       

-       

526,038

46,906

116,452

187,260

37,960

3,939,968

850,650

10,000

698,388

46,230

116,452

574,635

68,392
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5. บริษัท บางกอกแอรทัวร (1988) 
จำกัด
ความสัมพันธ: 
มีบุคคลที่เกี่ยวของกับผูถือหุน
รายใหญของบริษัทเปนกรรมการ
และผูถือหุนรายใหญ 

6. บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ 
จำกัด
ความสัมพันธ: 
เปนบริษัทยอยของ บริษัท 
การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
และมีนายประดิษฐ ทีฆกุล และ
นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ 
เปนกรรมการรวม 

7. บริษัท ครัวการบินกรุงเทพสมุย 
จำกัด
ความสัมพันธ: 
มี บริษัท ครัวการบิน กรุงเทพ 
จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ 
บมจ.การบินกรุงเทพ 
เปนผูถือหุนรายใหญ และมี
นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ 
เปนกรรมการรวม

บริษัทและบริษัทยอยจายคาบัตรโดยสารเครื่องบินใหกับ
บริษัท บางกอกแอรทัวร (1988) จำกัด ซึ่งเปนตัวแทน
ขายตั๋วโดยสารเครื่องบินทั่วไป เปนราคาบัตรโดยสาร
ตามอัตราตลาดและมีเงื่อนไขการคาปรกติทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดราคาตามอัตราตลาด 
และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติทั่วไป 

บริษัทและบริษัทยอยมีเจาหนี้คงคางคาบัตรโดยสาร
เครื่องบินซึ่งเปนเครดิตเทอมทางการคาทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติ 

บริษัทและบริษัทยอยใหบริการรักษาพยาบาลกับ บริษัท 
ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด ตามสัญญาใหบริการ ซ่ึงมีเง่ือน
ไขการคาและราคาเชนเดียวกับที่ทำกับคูสัญญารายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดราคาคาบริการตามอัตราตลาด 
และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติทั่วไป 

บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้คารักษาพยาบาล จาก 
บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด ซึ่งเปนเครดิตเทอม
ตามปรกติทางการคาทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติ

บริษัทยอยจายคาอาหารสำหรับคนไข และคาอาหาร
จัดเลี้ยง ใหกับบริษัท ครัวการบินกรุงเทพสมุย จำกัด 
ซึ่งเปนผูใหบริการอาหาร 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวเปนการคิดคาบริการตามราคาตลาด
และมีเงื่อนไขการคาปรกติทั่วไป 

บริษัทยอยมีเจาหนี้คงคางคาอาหาร ซึ่งเปนเครดิตเทอม
ทางการคาทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติ 

บริษัทยอยใหบริการรักษาพยาบาลกับ บริษัท ครัวการ-
บินกรุงเทพสมุย จำกัด ตามสัญญาใหบริการ ซึ่งมีเงื่อนไข
การคาและราคาเชนเดียวกับที่ทำกับคูสัญญารายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดราคาคาบริการตามอัตราตลาด 
และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติทั่วไป 

บริษัทยอยมีลูกหนี้คารักษาพยาบาลจาก บริษัท 
ครัวการบินกรุงเทพสมุย จำกัด ซึ่งเปนเครดิตเทอม
ตามปรกติทางการคาทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติ

18,104,788

1,215,185

1,541,850

339,800

14,805,561

4,387,963

126,040

126,040

1. คาบัตรโดยสารเครื่องบิน

2. เจาหนี้คาบัตรโดยสาร
เครื่องบิน 

1. รายไดคารักษาพยาบาล 

2. ลูกหนี้การคา-
คารักษาพยาบาล 

1. Food and 
catering service 

2. เจาหนี้ Food and 
catering service 

3. รายไดคารักษาพยาบาล 

4. ลูกหนี้การคา-
คารักษาพยาบาล

17,752,245

1,020,440

2,220,000

370,000

13,388,763

2,214,223

115,480

115,480

21,864,030

518,740

2,400,000

200,000

14,851,704

2,266,889

-       

-       
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8. บริษัท ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต 
จำกัด
ความสัมพันธ: 
มี บริษัท ครัวการบิน กรุงเทพ 
จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ 
บมจ.การบินกรุงเทพ 
เปนผูถือหุนรายใหญ และมี
นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ 
เปนกรรมการรวม 

9. บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ
เชียงใหม จำกัด
ความสัมพันธ: 
มี บริษัท ครัวการบิน กรุงเทพ 
จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ 
บมจ.การบินกรุงเทพ 
เปนผูถือหุนรายใหญ และมี
นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ 
เปนกรรมการรวม 

10. บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด 
บรอดคาสติ้ง จำกัด
ความสัมพันธ: 
มีผูถือหุนรายใหญของบริษัท เปน
กรรมการและผูถือหุนรายใหญ/
และมีนางนฤมล นอยอ่ำ และ
นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ 
เปนกรรมการรวม

บริษัทยอยใหบริการรักษาพยาบาลกับ บริษัท ครัวการ-
บินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด ตามสัญญาใหบริการ ซึ่งมีเงื่อนไข
การคาและราคาเชนเดียวกับที่ทำกับคูสัญญารายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดราคาคาบริการตามอัตราตลาด 
และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติทั่วไป 

บริษัทยอยมีรายไดจากการขายสินคากับ บริษัท ครัวการ-
บินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด ซึ่งเปนราคาที่คิดกับลูกคาทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดราคาคาบริการตามอัตราตลาด 
และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติทั่วไป 

บริษัทยอยจายคาอาหารใหกับ บริษัท ครัวการบิน-
กรุงเทพภูเก็ต จำกัด ซึ่งเปนผูขายอาหาร เปนการคิดคา
บริการตามราคาตลาดทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดราคาคาบริการตามอัตราตลาด 
และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติทั่วไป 

บริษัทยอยใหบริการรักษาพยาบาลกับ บริษัท ครัวการ-
บินกรุงเทพเชียงใหม จำกัด ตามสัญญาใหบริการ ซึ่งมี
เง่ือนไขการคาและราคาเชนเดียวกับท่ีทำกับคูสัญญารายอ่ืน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดราคาคาบริการตามอัตราตลาด 
และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติทั่วไป 

บริษัทยอยมีลูกหนี้คารักษาพยาบาลจาก บริษัท ครัว-
การบินกรุงเทพเชียงใหม จำกัด ซึ่งเปนเครดิตเทอม
ตามปรกติทางการคาทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติ 

บริษัทและบริษัทยอยจายคาลงสื่อโฆษณาทางโทรทัศน
ใหกับ บริษัทบางกอก มีเดีย แอนด บรอดคาสติ้ง จำกัด 
ซึ่งเปนอัตราคาโฆษณาที่เปนราคาตลาด และเงื่อนไข
การคาเชนเดียวกับที่ทำกับผูประกอบการรายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดราคาคาบริการตามอัตราตลาด 
และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติทั่วไป 

บริษัทยอยมีเจาหนี้คงคางคาโฆษณาซึ่งเปนเครดิตเทอม
ทางการคาทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติ 

บริษัทและบริษัทยอยใหบริการรักษาพยาบาลกับ บริษัท 
บางกอก มีเดีย แอนด บรอดคาสติ้ง จำกัด ตามสัญญา
ใหบริการ ซึ่งมีเงื่อนไขการคาและราคาเชนเดียวกับที่ทำ
กับคูสัญญารายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดราคาคาบริการตามอัตราตลาด 
และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติทั่วไป

-       

-       

-       

-       

-       

24,675,000

-       

-       

1. รายไดคารักษาพยาบาล 

2. รายไดจากการขายสินคา

3. คาอาหาร 

1. รายไดคารักษาพยาบาล 

2. ลูกหนี้การคา-
คารักษาพยาบาล 

1. คาโฆษณา 

2. เจาหนี้คาโฆษณา 

3. รายไดคารักษาพยาบาล

25,500

-       

-       

-       

-       

4,266,400

3,210,000

-       

188,400

13,094

13,525

112,080

112,080

500,000

-       

316,650
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11. บริษัท ปราสาททองโอสถ 
จำกัด
ความสัมพันธ: 
มีบุคคลที่เกี่ยวของกับผูถือหุน
รายใหญของบริษัทเปนกรรมการ
และผูถือหุนรายใหญ และมี
นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ 
เปนกรรมการรวม 

12. บริษัท การบินกรุงเทพ-
บริการภาคพื้น จำกัด
ความสัมพันธ: 
เปนบริษัทยอยของบริษัท การบิน-
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และมี 
นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ 
เปนกรรมการรวม 

13. บริษัท ไทรทอง พรอพเพอรตี้ 
จำกัด
ความสัมพันธ: 
เปนบริษัทที่นายอัฐ ทองแตง 
กรรมการบริษัท เปนกรรมการ
และผูถือหุนรายใหญ

บริษัทยอยมีลูกหนี้คารักษาพยาบาลจาก บริษัท บางกอก 
มีเดีย แอนด บรอดคาสติ้ง จำกัด ซึ่งเปนเครดิตเทอม
ตามปรกติทางการคาทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติ 

บริษัทและบริษัทยอยซื้อสินคาจาก บริษัท ปราสาททอง-
โอสถ จำกัด ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจางปรกติ และมีเงื่อนไข
การคาทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติ

บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้คาซื้อสินคากับ บริษัท ปรา-
สาททองโอสถ จำกัด ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขการคาทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติ 

เปนรายไดคาบริการอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑระหวาง
บริษัทยอยกับ บริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด ซึ่งเปน
ไปตามเงื่อนไขปรกติทางการคาทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติ 

บริษัทยอยจายคาบริการ Ground and Passenger 
Handling ที่สนามบินดอนเมือง ซึ่งบริษัท การบิน-
กรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด เปนผูไดรับสัมปทาน 
Ground and Handling เพียงรายเดียวที่สนามบิน
ดอนเมือง ดังนั้นบริษัทยอยจึงมีความจำเปนตองใชบริการ
กับผูใหบริการรายนี้ตามอัตราคาบริการกลางที่บริษัท
ดังกลาวกำหนดไว   
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติ

บริษัทยอยมีรายไดคาบริการ Ground and Passenger 
Handing ที่สนามบินดอนเมืองคางชำระแก บริษัท 
การบินกรุงเทพบริการภาคพ้ืน จำกัด เปนผูไดรับสัมปทาน
Ground and Handing เพียงรายเดียวที่สนามบิน
ดอนเมือง ซึ่งเปนเครดิตเทอมปรกติทางการคาทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดราคาคาบริการตามอัตราตลาด 
และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติทั่วไป 

บริษัทยอยมีรายไดคารักษาพยาบาลตามสัญญาใหบริการ
รักษาพยาบาล กับ บริษัท ไทรทอง พรอพเพอรตี้ จำกัด 
ซึ่งเปนธุรกิจปรกติของบริษัทยอยบนเงื่อนไขเดียวกับที่
บริษัทยอยทำกับคูสัญญาผูรับบริการอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดราคาคาบริการตามอัตราตลาด 
และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติทั่วไป

-       

243,611

22,380

35,000

481,367

-       

31,000

4. ลูกหนี้การคา-
คารักษาพยาบาล 

1. คาซื้อสินคา 

2. เจาหนี้คาซื้อสินคา 

3. รายไดอื่น 

1. ตนทุนบริการ ground 
and passenger handling 

2. เจาหนี้คาบริการ 
ground and passenger 
handling 

1. รายไดคารักษาพยาบาล

-       

181,385

30,170

300

1,120,713

62,886

26,400

316,650

329,578

107,921

-       

1,675,690

254,935

33,100
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14. บริษัท เดอะ วัน 
เอ็นเตอรไพรส จำกัด
ความสัมพันธ: 
1. นิติบุคคลที่ถือหุนใหญโดยบุคคล
ที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของ
บริษัทเปนผูถือหุนรายใหญใน 
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไพรส 
จำกัด
2. มีบุคคลที่เกี่ยวของกับผูถือหุน
รายใหญของบริษัท และ
นายประดิษฐ ทีฆกุล เปนกรรมการ 

15. บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ความสัมพันธ: 
เปนบริษัทยอยของ 
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไพรส 
จำกัด และมีนายประดิษฐ ทีฆกุล 
เปนกรรมการรวม 

16. บริษัท ดับบลิวทีเอช โฮลดิ้งส 
จำกัด
ความสัมพันธ: 
นายอัฐ ทองแตง และบุคคลที่
เกี่ยวของกันเปนกรรมการและ
ผูถือหุนรายใหญใน บริษัท 
ดับบลิวทีเอช โฮลดิ้งส จำกัด 

บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดคารักษาพยาบาลตาม
สัญญาใหบริการรักษาพยาบาลกับ บริษัท เดอะ วัน 
เอ็นเตอรไพรส จำกัด ซึ่งเปนธุรกิจปรกติของบริษัทและ
บริษัทยอยบนเงื่อนไขเดียวกับที่ทำกับคูสัญญาผูรับ
บริการอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดราคาคาบริการตามอัตราตลาด 
และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติทั่วไป 

บริษัทยอยไดจายคาโฆษณาใหกับ บริษัท วัน สามสิบเอ็ด 
จำกัด ซึ่งเปนอัตราคาโฆษณาที่เปนราคาตลาด และ
เงื่อนไขการคาเชนเดียวกับที่ทำกับผูประกอบการรายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดราคาคาบริการตามอัตราตลาด 
และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติทั่วไป 

บริษัทยอยมีเจาหนี้คงคางคาโฆษณาซึ่งเปนเครดิตเทอม
ทางการคาทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติ 

บริษัทมีรายไดคารักษาพยาบาลตามสัญญาใหบริการ
รักษาพยาบาลกับ บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ซึ่งเปน
ธุรกิจปรกติของบริษัทบนเงื่อนไขเดียวกับที่ทำกับคูสัญญา
ผูรับบริการอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดราคาคาบริการตามอัตราตลาด 
และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติทั่วไป 

บริษัทยอยไดจายคาเชาอาคารสำนักงานใหกับ บริษัท 
ดับบลิวทีเอช โฮลดิ้งส จำกัด ซึ่งเปนคาบริการที่เปนราคา
ตลาดและเงื่อนไขการคาเชนเดียวกับผูประกอบการรายอื่น 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดราคาคาบริการตามอัตราตลาด 
และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติทั่วไป 

บริษัทยอยคางชำระคาเชาอาคารสำนักงานใหกับ 
บริษัท ดับบลิวทีเอช โฮลดิ้งส จำกัด ซึ่งเปนเครดิตเทอม
ทางการคาทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติ 

บริษัทยอยจายเงินประกันการเชาอาคารสำนักงานตาม
เงื่อนไขในสัญญาเชา ซึ่งเปนปรกติทางการคาทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติ

26,740

2,000,000

-       

-       

1,943,947

1,943,947

1,130,400

1. รายไดคารักษาพยาบาล

1. คาโฆษณา 

2. เจาหนี้คาโฆษณา 

3. รายไดคารักษาพยาบาล 

1. คาเชาอาคารสำนักงาน 

2. คาเชาอาคารสำนักงาน
คางจาย 

3. เงินประกันการเชา

49,285

2,000,000

525,000

-       

5,021,591

25,909

1,226,700

22,131

600,000

-       

14,296

12,714,719

150,567

6,204,737

ช�่อผูเกี่ยวของ/ความสัมพันธ เหตุผลและความจำเปน
มูลคา (บาท) สิ�นสุด ณ

ลักษณะรายการ
31/12/6131/12/62 31/12/60
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17. บริษัท สมุยปาลมบีชรีสอรท 
จำกัด
ความสัมพันธ: 
มีนิติบุคคลที่มีความ
เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของ
บริษัท เปนผูถือหุนรายใหญใน 
บริษัท สมุยปาลมบีชรีสอรท จำกัด 
และมีนายประดิษฐ ทีฆกุล 
เปนกรรมการรวม 

18. บริษัท ริชเนส แอนด เวลตี้ 
จำกัด 
ความสัมพันธ: 
มีบุคคลที่เกี่ยวของกับผูถือหุน
รายใหญของบริษัท เปนกรรมการ
และผูถือหุนรายใหญ 

19. บริษัท วิทยุการบิน-
แหงประเทศไทย จำกัด
ความสัมพันธ: 
นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ 
เปนกรรมการรวม

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

1. คาบริการหองพัก 

2. คาบริการหองพัก
คางจาย 

1. รายไดคาเชาพื้นที่

2. ลูกหนี้คาเชาพื้นที่ 

3. คาอาหาร 

4. เจาหนี้คาอาหาร 

1. รายไดคารักษาพยาบาล 

2. ลูกหนี้คารักษาพยาบาล

269,164

162,500

103,091

8,110

139,490

32,220

35,984,635

6,147,235

ช�่อผูเกี่ยวของ/ความสัมพันธ เหตุผลและความจำเปน
มูลคา (บาท) สิ�นสุด ณ

ลักษณะรายการ
31/12/6131/12/62 31/12/60

บริษัทยอยไดจายคาหองพักใหกับ บริษัท สมุยปาลม-
บีชรีสอรท จำกัด ซึ่งเปนคาบริการที่เปนราคาตลาดและ
เงื่อนไขการคาปรกติทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติ

บริษัทยอยคางชำระคาหองพักใหกับ บริษัท สมุยปาลม-
บีชรีสอรท จำกัด ซึ่งเปนเครดิตเทอมทางการคาทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติ 

บริษัทยอยมีรายไดคาเชาพื้นที่รานขายสินคาในบริเวณ
โรงพยาบาลที่บริษัทยอยไดรับตามสัญญาเชาพื้นที่โดยมี
อัตราคาเชาและเงื่อนไขการเชาเชนเดียวกับที่บริษัทยอย
ทำกับผูเชาพื้นที่รายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดราคาคาเชาตามอัตราตลาด 
และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติทั่วไป 

บริษัทยอยมีลูกหนี้คาเชาพื้นที่รานคาตามสัญญาเชาพื้นที่ 
ทั้งนี้สัญญาเชาดังกลาวมีเงื่อนไขและอัตราคาเชาเชนเดียว
กับที่บริษัทยอยทำกับผูเชารายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติ

บริษัทยอยจายคาอาหารใหกับ บริษัท ริชเนส แอนด 
เวลตี้ จำกัด ซึ่งเปนผูขายอาหาร เปนการคิดคาบริการ
ตามราคาตลาดทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดราคาคาบริการตามอัตราตลาด 
และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติทั่วไป 

บริษัทยอยมีเจาหนี้คาอาหารกับ บริษัท ริชเนส แอนด 
เวลตี้ จำกัด ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขการคาทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติ 

บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดคารักษาพยาบาลตาม
สัญญาใหบริการรักษาพยาบาล กับ บริษัท วิทยุการบิน-
แหงประเทศไทย จำกัด  ซึ่งเปนธุรกิจปกติของบริษัท
และบริษัทยอยบนเงื่อนไขเดียวกับที่บริษัทและบริษัทยอย
ทำกับคูสัญญาผูรับบริการอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดราคาคาบริการตามอัตราตลาด 
และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติทั่วไป 

บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้คารักษาพยาบาลตาม
สัญญาใหบริการรักษาพยาบาลกับ บริษัท วิทยุการบิน-
แหงประเทศไทย จำกัด ซึ่งเปนเทอมการคาปรกติบน
เงื่อนไขเดียวกับที่บริษัทและบริษัทยอยทำกับคูสัญญา
ผูรับบริการอื่น  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติ

246,900

2,900

-       

-       

-       

-       

-       

-       
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20. บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจี
คารโก จำกัด 
ความสัมพันธ: 
มีบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด 
(มหาชน) เปนผูถือหุนรายใหญ 
และมีนายพุฒิพงศ 
ปราสาททองโอสถ 
เปนกรรมการรวม 

21. บริษัท บริการภาคพื้นการบิน
กรุงเทพเวิลดไวดไฟลทเซอรวิส 
จำกัด
ความสัมพันธ:   
1. นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ 
และนายประดิษฐ ฑีฆกุล 
เปนกรรมการรวม
2. เปนบริษัทยอยของ 
บมจ.การบินกรุงเทพ

บริษัทยอยจายคาเชาอุปกรณวิทยุสื่อสารเพื่อใชที่คลินิก
สุวรรณภูมิกับ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด 
ซึ่งบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัดเปนผูให
บริการสัญญาณวิทยุเพียงรายเดียวในสนามบินสุวรรณภูมิ 
ดังนั้นบริษัทยอยจึงมีความจำเปนตองใชบริการกับผูให
บริการรายนี้ตามอัตราคาบริการกลางที่บริษัทดังกลาว
กำหนดไว  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติ 

บริษัทยอยมีคาเชาวิทยุสื่อสารคางชำระแก บริษัท 
วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด  ซึ่งเปนผูใหบริการ
สัญญาณวิทยุเพียงรายเดียวในสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่ง
เปนเครดิตเทอมตามปรกติทางการคาทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติ

บริษัทยอยรับเงินประกันการทำสัญญาตรวจสุขภาพจาก 
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด ตามเงื่อนไข
เดียวกับที่บริษัทยอยทำกับคูสัญญาผูรับบริการอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดราคาคาบริการตามอัตราตลาด 
และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติทั่วไป 

บริษัทยอยจายคาลำเลียงสินคาในการนำเขาวัตถุดิบ
จากตางประเทศ กับบริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคารโก 
จำกัด ซึ่งการทำรายการดังกลาวทำผานตัวแทนดำเนิน
การดานพิธีการนำเขา บริษัทยอยไมไดเปนผูกำหนด
หรือคัดเลือกบริษัทใหบริการลำเลียงสินคาเอง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติ 

บริษัทจายคาบริการ Ground and Passenger 
Handling ใหกับ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ
เวิลดไวดไฟลทเซอรวิส จำกัด ซึ่งเปนคาบริการที่เปนราคา
ตลาดและเงื่อนไขการคาเชนเดียวกับผูประกอบการ
รายอื่น 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดราคาคาบริการตามอัตราตลาด 
และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติทั่วไป 

บริษัทคางชำระคาบริการ Ground and Passenger 
Handling กับ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ
เวิลดไวดไฟลทเซอรวิส จำกัด ซึ่งถือเปนเครดิตเทอม
ทางการคาปรกติทั่วไป 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติ

-       

-       

-       

-       

-       

-       

3. คาเชาวิทยุสื่อสาร 

4. เจาหนี้คาเชาวิทยุสื่อสาร 

5. เงินประกันสัญญา 

1. คาลำเลียงสินคา 

1. ตนทุนบริการ ground 
and passenger 
handling 

2. เจาหนี้คาบริการ 
ground and passenger 
handling

-       

-       

-       

-       

-       

-       

1,219,775

125,472

16,638

84,033

2,650,827

218,066

ช�่อผูเกี่ยวของ/ความสัมพันธ เหตุผลและความจำเปน
มูลคา (บาท) สิ�นสุด ณ

ลักษณะรายการ
31/12/6131/12/62 31/12/60
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22. บริษัท บางกอกแอร เอวิเอชั่น 
เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จำกัด
ความสัมพันธ: 
เปนบริษัทยอยของ บริษัท 
บางกอกแอรเวยสโฮลดิ้ง จำกัด 

23. บริษัท ทองเที่ยวธรรมชาติ 
จำกัด  
ความสัมพันธ: 
มีบุคคลที่เกี่ยวของกับผูถือหุน
รายใหญของบริษัท เปนกรรมการ
และผูถือหุนรายใหญ 

24. บริษัท ขาวธรรมชาติ จำกัด
ความสัมพันธ: 
1. มีบุคคลที่เกี่ยวของกับผูถือหุน
รายใหญของบริษัท เปนกรรมการ
และผูถือหุนรายใหญ
2. นายประดิษฐ ฑีฆกุล 
เปนผูถือหุนรายใหญ 

25. บริษัท ธรรมชาตินาไทย จำกัด
ความสัมพันธ: 
1. มีบุคคลที่เกี่ยวของกับผูถือหุน
รายใหญของบริษัท เปนกรรมการ
และผูถือหุนรายใหญ
2. นายประดิษฐ ฑีฆกุล 
เปนกรรมการและผูถือหุนรายใหญ 

-       

132,700

-       

456,930

-       

-       

210,000

1. คาอบรม Security 
Management 

1. คาจัดประชุมและ
สัมมนานอกสถานที่ 

2. รายไดคารักษาพยาบาล 

1. คาอาหาร 

2. รายไดคารักษาพยาบาล 

1. รายไดคารักษาพยาบาล 

2. คาซื้อสินคา

166,048

22,500

20,400

197,825

31,800

39,600

-       

ช�่อผูเกี่ยวของ/ความสัมพันธ เหตุผลและความจำเปน
มูลคา (บาท) สิ�นสุด ณ

ลักษณะรายการ
31/12/6131/12/62 31/12/60

บริษัทยอยไดสงบุคลากรเขาอบรมการทำงานดานการ
บริหารระบบความปลอดภัย (Security Management) 
กับ บริษัท บางกอกเอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จำกัด 
เพื่อใหมีพื้นฐานความรูและหลักการการทำงานที่เปน
มาตรฐานองคกรการบินระหวางประเทศ (ICAO) ซึ่ง
บริษัท บางกอกเอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จำกัด เปน
ตัวแทนของ IATA Training Center ที่เปน ATO 
(Authorized Training Organization) ของ ICAO 
ในหลักสูตร Security Management
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติ 

บริษัทจายคาบริการจัดประชุมและสัมมนานอกสถานที่ 
โดยมีราคาและเงื่อนไขการใหบริการตามราคาตลาด
เทียบเคียงไดกับผูใหบริการอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติ 

บริษัทยอยใหบริการรักษาพยาบาลกับ บริษัท ทองเที่ยว
ธรรมชาติ จำกัด ตามสัญญาใหบริการ ซึ่งมีเงื่อนไขการคา
และราคาเชนเดียวกับที่ทำกับคูสัญญารายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดราคาคาบริการตามอัตราตลาด 
และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติทั่วไป 

บริษัทและบริษัทยอยจายคาอาหารและคาอาหารจัดเลี้ยง 
ใหกับ บริษัท ขาวธรรมชาติ จำกัด ซึ่งเปนผูขายอาหาร 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดราคาคาบริการตามอัตราตลาด และมี
เงื่อนไขการคาตามปรกติทั่วไป 

บริษัทยอยใหบริการรักษาพยาบาลกับ บริษัท ขาว
ธรรมชาติ จำกัด ตามสัญญาใหบริการ ซึ่งมีเงื่อนไขการคา
และราคาเชนเดียวกับที่ทำกับคูสัญญารายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดราคาคาบริการตามอัตราตลาด 
และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติทั่วไป 

บริษัทยอยใหบริการรักษาพยาบาลกับ บริษัท ธรรมชาติ
นาไทย จำกัด ตามสัญญาใหบริการ ซึ่งมีเงื่อนไขการคา 
และราคาเชนเดียวกับที่ทำกับคูสัญญารายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดราคาคาบริการตามอัตราตลาด 
และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติทั่วไป 

บริษัทยอยซื้อสินคาจากบริษัท ธรรมชาตินาไทย จำกัด 
ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจางปiกติ และมีเงื่อนไขการคาทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติ

-       

20,400

-       

284,210

-       

-       

30,000
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26. บริษัท สินทรัพยสุโขทัย จำกัด
ความสัมพันธ:  
มีนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับ
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท เปน
ผูถือหุนรายใหญใน บริษัท 
สินทรัพยสุโขทัย จำกัด และมี 
นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ 
และนายประดิษฐ ทีฆกุล 
เปนกรรมการรวม 

27. บริษัท ดิจิทัล เวนเจอรส จำกัด 
ความสัมพันธ: 
นายแพทยชัยรัตน ปณฑุรอัมพร 
เปนกรรมการรวม 

28. บริษัท บริการเชื้อเพลิง
การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ: 
นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ 
เปนกรรมการรวม

บริษัทไดจายคาหองพักและคาบริการจัดเลี้ยงใหกับ 
บริษัท สินทรัพยสุโขทัย จำกัด ซึ่งเปนคาบริการที่เปน
ราคาตลาดและเงื่อนไขการคาปรกติทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดราคาคาบริการตามอัตราตลาด 
และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติทั่วไป 

บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดคารักษาพยาบาลตาม
สัญญาใหบริการรักษาพยาบาลกับ บริษัท ดิจิทัล 
เวนเจอรส จำกัด ซึ่งเปนธุรกิจปรกติของบริษัทและ
บริษัทยอยบนเงื่อนไขเดียวกับที่บริษัทและบริษัทยอย
ทำกับคูสัญญาผูรับบริการอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดราคาคาบริการตามอัตราตลาด 
และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติทั่วไป 

บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้คารักษาพยาบาลตาม
สัญญาใหบริการรักษาพยาบาลกับ บริษัท ดิจิทัล 
เวนเจอรส จำกัด ซึ่งเปนเทอมการคาปรกติบนเงื่อนไข
เดียวกับที่บริษัทและบริษัทยอยทำกับคูสัญญาผูรับ
บริการอื่น  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติ

บริษัทมีรายไดคารักษาพยาบาลตามสัญญาใหบริการ
รักษาพยาบาลกับ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ 
จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนธุรกิจปรกติของบริษัทบนเงื่อนไข
เดียวกับที่บริษัททำกับคูสัญญาผูรับบริการอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดราคาคาบริการตามอัตราตลาด 
และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติทั่วไป 

บริษัทมีลูกหนี้คารักษาพยาบาลตามสัญญาใหบริการ
รักษาพยาบาลกับ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ 
จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนเทอมการคาปรกติบนเงื่อนไขเดียว
กับที่บริษัททำกับคูสัญญาผูรับบริการอื่น  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติ

862,121

-       

-       

-       

-       

1. คาบริการหองพัก
และจัดเลี้ยง 

1. รายไดคารักษาพยาบาล 

2. ลูกหนี้คารักษาพยาบาล 

1. รายไดคารักษาพยาบาล 

2. ลูกหนี้คารักษาพยาบาล

529,593

-       

-       

-       

-       

327,334

295,940

295,940

110,100

110,100

ช�่อผูเกี่ยวของ/ความสัมพันธ เหตุผลและความจำเปน
มูลคา (บาท) สิ�นสุด ณ

ลักษณะรายการ
31/12/6131/12/62 31/12/60
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2. นโยบายและแนวโนมการทำรายการระหวางกันในอนาคต  

ประเภทรายการ แนวโนมและนโยบาย

รายการธุรกรรมที่เปนการคาปกติ 
หรือรายการธุรกรรมที่สนับสนุน
การคาทั่วไป 

การใหความชวยเหลือทางการเงิน 

รายการธุรกรรมคาปกติิ
ในกรณีที่บริษัทและ/หรือบริษัทยอยมีธุรกรรมการใหบริการรักษาพยาบาล การสงตอคนไข บริษัทมีนโยบายให
บริษัทและบริษัทยอยคิดคาตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมการคาการดำเนินงานดังกลาวระหวางบริษัท
และ/หรือบริษัทยอยกับบุคคลท่ีมีความเก่ียวโยงกันในราคาตลาด โดยมีอัตราคาบริการ และมีเง่ือนไขการชำระเงิน 
ตลอดจนเงื่อนไขการคาอื่นๆ เทาเทียมหรือเปนเงื่อนไขในลักษณะเดียวกันหรือไมแตกตางกับที่บริษัทและ/หรือ
บริษัทยอย พึงกระทำกับผูอื่นซึ่งเปนบุคคลธรรมดาหรือบริษัทคูสัญญาอื่นๆ ทั่วไปภายใตสถานการณเดียวกัน 

รายการธุรกรรมที่สนับสนุนการคาทั่วไป
ในกรณีที่บริษัทและบริษัทยอยมีรายการซื้อสินคาและบริการ วัตถุดิบและเวชภัณฑตางๆ การจัดซื้อจัดจางที่
เกี่ยวของและเปนไปเพื่อสนับสนุนการใหบริการรักษาพยาบาลระหวางกัน หรือระหวางบริษัทและ/หรือบริษัท
ยอยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัท โดยเปนรายการที่เกิดขึ้น เพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทและ/หรือ
บริษัทยอย รายการดังกลาวจะตองมีราคาคาสินคาหรืออัตราคาบริการตามราคาตลาดที่สามารถอางอิงที่มาของ
ราคาคาสินคาหรือคาบริการดังกลาวได และมีเงื่อนไขการชำระเงินตลอดจนเงื่อนไขขอตกลงทางการคาตางๆ ไม
แตกตางจากการที่บริษัทและ/หรือบริษัทยอยเขาทำธุรกรรมกับคูคารายอื่นๆ ทั่วไปภายใตสถานการณเดียวกัน 

และสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ฉบับแกไขเพิ่มเติม ซึ่งมี
ผลบังคับใชในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และตามหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 เพื่อใหการบริหารงานของบริษัทมีความคลองตัว บริษัทอาจ
นำรายการเก่ียวโยงกันท่ีเปนรายการธุรกรรมทางการคาปกติหรือรายการสนับสนุนการคาท่ีมีเง่ือนไขการคาท่ัวไป
ระหวางบริษัทและ/หรือบริษัทยอยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน นำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติใน
หลักการจากคณะกรรมการบริษัท

ดังน้ัน ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 8/2551 เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2551 จึงไดมีมติอนุมัติในหลักการให
ฝายจัดการสามารถเขาทำรายการธุรกรรมระหวางกันที่เปนรายการทางการคาปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติที่มีเงื่อนไขขอตกลงทางการคาทั่วไป ซึ่งมีราคาหรืออัตราคาบริการตามราคาตลาด และมีเงื่อนไขการคาใน
ลักษณะเดียวกับที่บริษัทพึงกระทำกับบุคคลภายนอกได 

บริษัทมีนโยบายใหความชวยเหลือทางการเงินเฉพาะแกกิจการที่บริษัทถือหุนเกินกวารอยละ 50 เทานั้น ภายใต
เงื่อนไขวาบริษัทยอยดังกลาวตองมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทถือหุนไมเกินรอยละ 10 การใหความชวยเหลือ
ทางการเงินดังกลาวจะเปนการรวมการบริหารจัดการทางการเงินไวที่สวนกลางเพื่อใหสามารถบริหารจัดการ
ตนทุนทางการเงินที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะกอประโยชนสูงสุดแกบริษัทในกลุมโดยรวม

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการเขาทำธุรกรรมการใหความชวยเหลือทางการเงินภายในกลุมบริษัท ใน 3 ลักษณะคือ 



ท้ังน้ี ในการเขาทำรายการเก่ียวโยงกันทุกประเภทของบริษัท จะเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ และ
หรือกฎระเบียบหรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน นอกจากนี้ เพื่อเปนการ
คุมครองผูลงทุนและเกิดความโปรงใส  หากมีความจำเปนที่บริษัท และ/หรือบริษัทยอยจะตองเขาทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
บริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบดูแลใหรายการระหวางกันเปนไปอยางยุติธรรม และในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
ไมมีความชำนาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทมีนโยบายที่จะจัดใหบุคคลที่มีความเปนอิสระและมีความรู
ความชำนาญตามวิชาชีพเปนผูใหความเห็นตอรายการดังกลาว และนำความเห็นน้ันไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี 
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ประเภทรายการ แนวโนมและนโยบาย

รายการธุรกรรมประเภทอื่น
นอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน
ที่เปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามความหมายของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ

1. เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย โดยบริษัทจะเปนผูกูเงินโดยตรงจากตลาดเงินหรือสถาบันการเงิน และนำเงินกูดังกลาว
ไปใหกูยืมแกบริษัทยอย และคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราไมเกินรอยละ MLR-2.25 ตอป ซึ่งโดยรวมแลวเปนอัตรา
ที่ต่ำกวาอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทยอยกูเองโดยตรง
ประโยชนที่ไดรับ บริษัทยอยสามารถกูเงินไดในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกวาการกูยืมเงินโดยตรงจากสถาบันการเงิน 
เนื่องจากบริษัทมีความสามารถในการหาแหลงเงินกูในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกวา 

2. การค้ำประกันเงินกูแกบริษัทยอยในตางประเทศ
ประโยชนที่ไดรับ เพื่อใหบริษัทยอยที่จัดตั้งในตางประเทศสามารถหาแหลงเงินกูโดยตรงจากสถาบันการเงินใน
ประเทศนั้นๆ โดยไดรับเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกคาชั้นดี (Prime Rate) จากผูใหกู 

3. การทำ Centralize Liquidity Management (Cash Pooling) 
โดย ณ สิ้นวันทำการ ระบบ Liquidity Management จะทำหนาที่โอนเงินฝากจากบัญชีของบริษัทยอยไปฝาก
ไวท่ีบัญชีเงินฝากของบริษัทแม ซ่ึงเงินฝากท่ีโอนไปไวท่ีบัญชีของบริษัทแม จะแสดงสถานะเปนบัญชีเงินกูระยะส้ัน
จากบริษัทในเครือ และมีการคิดอัตราดอกเบี้ยระหวางกันตามอัตราตลาด ในขณะเดียวกันหากบริษัทยอยรายใด
มีความตองการใชเงิน บริษัทจะนำสภาพคลองสวนเกินโอนไปยังบริษัทยอยท่ีตองการใชเงิน ซ่ึงเงินท่ีโอนไปดังกลาว
จะแสดงฐานะแบบบัญชีใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทในเครือ และมีการคิดอัตราดอกเบี้ยระหวางกันตามอัตราตลาด
เชนกัน 
ประโยชนที่ไดรับ เพื่อเปนการบริหารจัดการสภาพคลองภายในกลุม โดยบริษัทที่มีสภาพคลองสวนเกินจะไดรับ
ดอกเบ้ียในอัตราท่ีสูงกวาดอกเบ้ียเงินฝากท่ีไดรับจากสถาบันการเงิน ขณะท่ีบริษัทท่ีมีความตองการใชเงินสามารถ
กูเงินโดยมีตนทุนทางการเงินไมสูงกวาอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด 

ในกรณีท่ีบริษัทและ/หรือบริษัทยอยมีความจำเปนตองเขาทำรายการระหวางกันในอนาคต การทำรายการดังกลาว
จะตองเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัทและผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันภายใตกฎระเบียบและขอบังคับที่
กำหนดไวตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของของหนวยงานท่ีกำกับ
ดูแลบริษัท  



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ตอรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทไดใหความสำคัญตอหนาท่ีและความรับผิดชอบดูแลกิจการของบริษัท ใหเปนไปตามนโยบายการกำกับกิจการ
ที่ดี การกำกับดูแลรายงานทางการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำป 2562 มีขอมูลที่ถูกตองครบถวน 
เปดเผยอยางเพียงพอ และไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ
อยางสม่ำเสมอ ตลอดจนไดใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทำการ
สอบทานงบการเงินของบริษัทท่ีผานมา และไดรับรายงานวารายงานทางการเงินของบริษัทไดถือปฏิบัติตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
โดยเลือกใชนโยบายทางบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ โดยจัดทำข้ึนอยางระมัดระวังตลอดจนประเมินถึงความเหมาะสม
ของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานความเห็นเหลาน้ีในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบท่ีปรากฏในรายงานประจำป 2562 และแบบ
แสดงรายการขอมูลประจำป 2562 (แบบ 56-1) ของบริษัท 

นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือใหม่ันใจวาขอมูลทางบัญชี
มีการบันทึกอยางครบถวน ถูกตอง และมีระบบการจัดเก็บรักษาทรัพยสิน เพื่อปองกันการทุจริตหรือเสียหายอยางมีสาระสำคัญ

โดยสรุปแลว คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับท่ีนาพอใจ และสามารถเช่ือม่ัน
อยางมีเหตุผลตอความนาเช่ือถือของงบการเงินของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงผูตรวจสอบบัญชีไดตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และแสดงความเห็นวางบการเงินดังกลาว แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกตองตามท่ีควร
ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
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ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยอรุณ เผาสวัสดิ์
ประธานกรรมการบร�ษัท
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คำอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

บทว�เคราะหสำหรับผูบร�หาร ผลการดำเนินงานสำหรับป 2562
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทยอย มีรายไดจากการดำเนินงานรวมสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2562 รายไดจากการดำเนินงานรวมมีจำนวน 83,774 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 7 จากป 2561 มีสาเหตุหลักจากการเพ่ิมข้ึน
ของรายไดคารักษาพยาบาลรอยละ 7 จากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจากผูปวยท้ังชาวไทยและตางชาติ โดยมีการเพ่ิมข้ึนจากจำนวนผูปวย
และคารักษาพยาบาลตามความซับซอนของโรค ประกอบกับการเติบโตของลูกคากลุมประกันสุขภาพและการเติบโตท่ีดีในโรงพยาบาล
นอกกรุงเทพและปริมณฑล

ในป 2562 บริษัทมีรายไดจากรายการพิเศษ (สุทธิจากคาใชจายภาษีเงินได) จำนวน 5,464 ลานบาท สวนใหญเกิดจากกำไรจาก
การขายเงินลงทุนทั้งหมดใน บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (“RAM”) ขณะที่ในป 2561 บริษัทมีคาใชจายจากราย
การพิเศษ (สุทธิจากคาใชจายภาษีเงินได) จำนวน 945 ลานบาท

หากไมรวมรายการพิเศษดังกลาว บริษัทและบริษัทยอยมี EBITDA จำนวน 18,579 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 6 จากป 2561 
อยางไรก็ตาม EBITDA Margin ลดลงจากรอยละ 22.4 ในป 2561 เปนรอยละ 22.2 ในป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีกำไรกอน
รายการพิเศษจำนวน 10,053 ลานบาท ลดลงเล็กนอยรอยละ 1 จากป 2561

หากรวมรายการพิเศษดังกลาว บริษัทและบริษัทยอยมีกำไรสุทธิจำนวน 15,517 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 69 จากป 2561 

สรุปเหตุการณที่สำคัญ 
1. ทริสเรทติ้งเพิ่มอันดับเครดิตองคกรและหุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกันของบริษัทเปนระดับ “AA”

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ทริสเรทติ้งเพิ่มอันดับเครดิตองคกรและหุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกันของบริษัทเปนระดับ “AA” 
จากเดิมท่ีระดับ “AA-“ ดวยแนวโนมอันดับเครดิต “คงท่ี” โดยอันดับเครดิตเพ่ิมข้ึนสะทอนถึงโครงสรางเงินทุนของบริษัทท่ีเขมแข็ง
จากปจจัยสนับสนุนตางๆ ไดแก 
• ความพยายามในการลดหน้ีสินเร็วกวาคาด และการมีฐานเงินทุนท่ีแข็งแกรง ในขณะท่ีบริษัทยังคงสามารถรักษาผลประกอบการ
ที่ดีเอาไวไดพรอมทั้งมีกระแสเงินสดที่แข็งแกรง 

• มีเครือขายโรงพยาบาลที่กวางขวาง ชวยลดการพึ่งพารายไดจากโรงพยาบาลหลัก และกระจายแหลงที่มาของรายได อีกทั้งให
บริการสุขภาพครอบคลุมตั้งแตเวชศาสตรปองกันไปจนการรักษาโรคที่มีความซับซอนรุนแรงและเฉพาะทาง

• ตราสัญลักษณโรงพยาบาลที่แข็งแกรง เปนที่รูจักและไดรับการยอมรับ ซึ่งครอบคลุมคนไขหลากหลายกลุม ชวยสนับสนุนการ
เติบโตของรายได

• บริษัทมีสภาพคลองที่เพียงพอจากการดำเนินงาน 
2. การขายเงินลงทุนทั้งหมดใน RAM

ในไตรมาส 1/2562 บริษัทไดขายเงินลงทุนทั้งหมดใน RAM จำนวน 4,588,424 หุน คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 38.24 ของ
จำนวนหุนท่ีออกและเรียกชำระแลวท้ังหมดของ RAM โดยบริษัทรับรูกำไรจากการขายเงินลงทุนสุทธิจากภาษีเงินไดและคาใชจาย
ที่เกี่ยวของจำนวน 6,094 ลานบาท 

3. หุนกูแปลงสภาพ
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 บริษัทไดออกหุนกูแปลงสภาพประเภทไมมีดอกเบี้ย (“CB”) ใหแกนักลงทุนในตางประเทศ มูลคา 
10,000 ลานบาท ครบกำหนดไถถอนในเดือนกันยายน 2562 ที่ผานมา โดยปจจุบันบริษัทไมมีภาระหนี้ CB คงเหลือ
ทั้งนี้ ผูถือหุนกูจำนวนหนึ่งใชสิทธิไถถอน CB กอนกำหนด และผูถือหุนกูที่เหลือใชสิทธิแปลงสภาพ CB เปนหุนสามัญที่ราคา 
21.045 บาทตอหุน สามารถสรุปการใชสิทธิ ดังนี้
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จำนวนหุนสามัญ
(ลานหุน)

CB
(ลานบาท)

15,491.0

-     

178.0

223.0

15,892.0

10,000

(1,560)

(3,746)

(4,694)

-     

มูลคา ณ วันออก CB 

ผูถือหุนกูใชสิทธิไถถอนในป 2560

ผูถือหุนกูใชสิทธิแปลงสภาพ

ในป 2561

ในป 2562

ณ วันครบกำหนดไถถอน

เปดใหบร�การจำนวนเตียงโครงสรางโรงพยาบาล

ม.ค. 62

ก.ค. 62

80

172

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย 

โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอรเนชั่นแนล

4. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเชาที่มีผลบังคับใชสำหรับงบการเงิน
    ในป 2563

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเชา กำหนดหลักการของการรับรูรายการ การวัดมูลคา การแสดงรายการ
และการเปดเผยขอมูลของสัญญาเชา และกำหนดใหผูเชารับรูสินทรัพยและหน้ีสินสำหรับสัญญาเชาทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการ
เชามากกวา 12 เดือน เวนแตสินทรัพยอางอิงนั้นมีมูลคาต่ำ
บริษัทคาดวาจะนำมาตรฐานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติโดยการปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 และไมปรับ
ยอนหลังงบการเงินปกอนที่แสดงเปรียบเทียบ
ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทอยูระหวางการสรุปตัวเลขผลกระทบที่มีตองบการเงินในปที่เริ่มนำมาตรฐานนี้มาถือปฏิบัติ 

5. การขยายธุรกิจในป 2562
• ธุรกิจโรงพยาบาล
บริษัทเปดใหบริการโรงพยาบาลใหม 2 แหงไดแก 

• Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok 
เปดใหบริการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 รวมกับบริษัท Mövenpick Hotels & Resorts เปนรีสอรทเพื่อสุขภาพระดับสากล 
ตั้งอยูใจกลางกรุงเทพมหานคร โดยมีความรวมมือกับ BDMS Wellness Clinic ออกแบบโปรแกรมเวลเนสเฉพาะบุคคลตาม
หลักการปองกันสุขภาพเพื่อการใชชีวิตที่แข็งแรงและยั่งยืน รีสอรทประกอบดวยหองพักกวา 290 หอง และหองอาหารที่รองรับ
กระแสคนรักสุขภาพ 

6. โครงการใหการรักษาพยาบาลตลอดชีพ
(ความเปนมาและรายละเอียดเพิ่มเติมตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 22)
ในเดือนมกราคม 2563 ศาลฎีกาไดมีคำสั่งไมอนุญาตใหบริษัท ฎีกาในคดีที่อดีตสมาชิกฟองคดีบริษัทฯ บางคดี เปนผลใหคดีดัง
กลาวถึงที่สุด และเปนไปตามที่ศาลชั้นตนและศาลอุทธรณไดมีคำพิพากษาแลววา ขอตกลงและการดำเนินโครงการไมมีลักษณะ
เปนการประกันภัย ใหบริษัทปฏิบัติตามขอตกลงของโครงการตอไป ดวยเหตุดังกลาว บริษัทจึงไดมีหนังสือแจงตอสมาชิกใหทราบวา 
บริษัทมีเจตนาที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและตามคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด และจะเปดดำเนินโครงการฯ โดยจะเริ่มเปดและ
ดำเนินโครงการ ในวันที่ 1 มีนาคม 2563
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทยอยจึงมีประมาณการหน้ีสินโครงการใหการรักษาพยาบาลตลอดชีพตามคำพิพากษา
ของศาลแพง เปนจำนวนประมาณ 724 ลานบาท สุทธิจากจำนวนเงินที่จะรับคืนจากอดีตสมาชิก
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รายไดจากการดำเนินงาน (ลานบาท) เปลี่ยนแปลง

7%

0%

15%

7%

รายไดคารักษาพยาบาล

รายไดจากการจำหนายสินคา

รายไดอื่น 

รายไดจากการดำเนินงานรวม

ป 2561

74,286

3,087

915

78,288

ป 2562

79,630

3,092

1,051

83,774

ผลการดำเนินงานตามงบการเง�นรวมสำหรับป 2562

ในป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการดำเนินงานรวมจำนวน 83,774 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 5,486 ลานบาท หรือรอยละ 
7 จากปกอน เนื่องจาก 

• รายไดคารักษาพยาบาล จำนวน 79,630 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5,344 ลานบาท หรือรอยละ 7 จากป 2561 มีสาเหตุหลักจากการ
เพิ่มขึ้นของจำนวนผูปวยและการเพิ่มขึ้นของคารักษาพยาบาลตามความซับซอนของโรค ประกอบกับการขยายฐานลูกคากลุม
ประกันสุขภาพ และการประสานงานในการสงตอผูปวยที่ไดรับอุบัติเหตุหรือผูปวยวิกฤตอยางมีประสิทธิภาพอยางทันทวงที 
ผานโครงการ Bangkok Emergency Services
ท้ังน้ี การเติบโตของรายไดคารักษาพยาบาลแบงเปนการเติบโตจากโรงพยาบาลเครือขายในกรุงเทพและปริมณฑลเติบโตรอยละ 
6 และโรงพยาบาลเครือขายนอกกรุงเทพและปริมณฑล เติบโตรอยละ 9 จากป 2561
รายไดจากผูปวยชาวไทยและผูปวยชาวตางชาติเพ่ิมข้ึนรอยละ 7 โดยกลุมประเทศท่ียังเติบโตสูงตอเน่ือง ไดแก ผูปวยชาวสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตสเพิ่มขึ้นรอยละ 56 ชาวโอมานเพิ่มขึ้นรอยละ 56 และชาวกัมพูชาเพิ่มขึ้นรอยละ 16 จากปกอน 
ทั้งนี้สัดสวนรายไดของผูปวยชาวไทยตอตางชาติไมเปลี่ยนแปลงที่รอยละ 70 ตอรอยละ 30 ในป 2561 และป 2562 

• รายไดจากการจำหนายสินคา จำนวน 3,092 ลานบาท ใกลเคียงกับป 2561 
• รายไดอื่นจำนวน 1,051 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 15 จากป 2561 

สัดสวนของรายไดรายไดคารักษาพยาบาลของป 2562 เปลี่ยนแปลง 
(yoy)

100%

58%

42%

70%

30%

46%

54%

7%

6%

9%

7%

7%

6%

7%

การเติบโตของรายไดคารักษาพยาบาล

แบงตามโรงพยาบาลในกรุงเทพและนอกกรุงเทพ 

กรุงเทพและปริมณฑล

นอกกรุงเทพและปริมณฑล

แบงตามกลุมผูปวยชาวไทยและชาวตางชาติ

ผูปวยชาวไทย

ผูปวยชาวตางประเทศ 

แบงตามกลุมผูปวยนอกและผูปวยใน 

ผูปวยใน

ผูปวยนอก
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ในป 2562 บริษัทและบริษัทยอยรายงานคาใชจายในการดำเนินงานและคาเส่ือมราคา จำนวน 71,723 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 5,223 
ลานบาท หรือรอยละ 8 จากป 2561 

บริษัทบันทึกคาใชจายพิเศษ (กอนคาใชจายภาษีเงินได) ในป 2562 จำนวน 776 ลานบาท ดังนี้
(1) การต้ังประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงาน จำนวน 616 ลานบาท เพ่ือรองรับกรณีบริษัทเลิกจางลูกจางท่ีทำงานติดตอ

กันครบ 20 ป ขึ้นไป ใหมีสิทธิไดรับคาชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 400 วัน 
(2) คาใชจายในการจัดหาที่ดินใหการไฟฟานครหลวง สำหรับสถานีไฟฟา จำนวน 110 ลานบาท เพื่อรองรับการใชไฟฟาของ

โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอรเนชั่นแนล
(3) การบันทึกการดอยคาของสิทธิทางการคาของเซฟดรัก จำนวน 50 ลานบาท
ขณะท่ีในป 2561 บริษัทบันทึกคาใชจายพิเศษ (กอนคาใชจายภาษีเงินได) จำนวน 382 ลานบาท หากไมรวมรายการพิเศษดังกลาว 

การเติบโตของคาใชจายในการดำเนินงานและคาเสื่อมราคารวม จะเพิ่มขึ้นรอยละ 7 จากป 2561
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย จำนวน 5,752 ลานบาทในป 2562 เพิ่มขึ้นรอยละ 7 จากป 2561 มีสาเหตุหลักจากคาเสื่อม

ราคาและคาตัดจำหนายของโรงพยาบาลเครือขายแหงใหม และการเปดใหบริการของ BDMS Wellness Clinic และ Mövenpick 
BDMS Wellness Resort Bangkok (“BWR”) 

รายการอื่นๆ
• สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม จำนวน 1,022 ลานบาท ลดลงรอยละ 39 จากป 2561 เน่ืองจากการขายเงินลงทุนท้ังหมด
ใน RAM ในไตรมาส 1/2562 ท้ังน้ีสวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมในป 2562 สวนใหญเกิดจากสวนแบงกำไรจากเงินลงทุน
ใน บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร จำกัด (มหาชน) จำนวน 933 ลานบาท 

• คาใชจายทางการเงินลดลงเปน 929 ลานบาท หรือลดลง รอยละ 20 จากป 2561 เนื่องจากภาระหนี้สิน CB ลดลงจากการใชสิทธิ
แปลงสภาพ และการครบกำหนดไถถอนของ CB ประกอบกับการลดลงจากการชำระคืนเงินกูจากสถาบันการเงินในไตรมาส 1/2562

• ภาษีเงินไดนิติบุคคล จำนวน 3,873 ลานบาทเพิ่มขึ้นจาก 2,740 ลานบาท ในป 2561 มีสาเหตุหลักมาจากภาษีจากรายการพิเศษ
รวมจำนวน 1,379 ลานบาท (รายละเอียดตามตารางในหัวขอรายการพิเศษ) 

รายการพ�เศษ (“Non-recurring items”)
ในป 2562 บริษัทบันทึกรายการพิเศษ (สุทธิจากคาใชจายภาษีเงินได) จำนวน 5,464 ลานบาท มีรายละเอียดดังนี้ 

คาใชจายจากการดำเนินงาน (ลานบาท) เปลี่ยนแปลง

7%

9%

8%

ตนทุนคารักษาพยาบาลและอื่นๆ

คาใชจายในการบริหาร 

คาใชจายในการดำเนินงานและคาเสื่อมราคารวม

ป 2561

50,502

15,998

66,500

ป 2562

54,277

17,447

71,723

ป 2562 (ลานบาท) สุทธิจากภาษ�

6,094

(493)

(88)

(50)

1

5,464

1. กำไรจากการขายเงินลงทุนใน RAM

2. ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน (400 วัน) 

3. คาใชจายในการจัดหาที่ดิน สำหรับสถานีไฟฟา

4. การดอยคาสิทธิทางการคาของ เซฟดรัก 

5. กำไรจากการจำหนายเงินลงทุนระยะยาวอื่น

                รวม

ภาษ�

(1,523)

123

22

-    

(1)

(1,379)

จำนวน

7,617

(616)

(110)

(50)

2

6,843
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ในป 2561 บริษัทบันทึกรายการพิเศษ (สุทธิจากคาใชจายภาษีเงินได) จำนวน 945 ลานบาท มีรายละเอียดดังนี้ 

* รวมการบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 

* ไมรวมรายการพิเศษ

ป 2561 (ลานบาท) สุทธิจากภาษ�

(727)

(61)

(92)

(66)

(945)

1. ภาษีเงินไดสวนหนึ่งจากกำไรจากการขายเงินลงทุนใน RAM

2. สำรองโครงการใหการรักษาพยาบาลตลอดชีพ

3. สำรองผลประโยชนพนักงานจากการทำงานระยะยาว

4. คาใชจายดาน CSR

                รวม

ภาษ�

(727)

125 *

23

16

(562)

จำนวน

-    

(185)

(115)

(82)

(382)

หมายเหตุ   EBITDA = รายไดจากการดำเนินงานรวม – รายจายจากการดำเนินงานรวม (ไมรวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย)
                EBITDA Margin = EBITDA/รายไดจากการดำเนินงานรวม

(ลานบาท) เปลี่ยนแปลง

6%

4%

0%

(1)%

69%

(2)%

67%

EBITDA *

อัตรากำไร EBITDA *

EBITDA

อัตรากำไร EBITDA 

EBIT *

อัตรากำไร EBIT *

กำไรกอนรายการพิเศษ 

อัตรากำไรกอนรายการพิเศษ 

กำไรสุทธิ 

อัตรากำไรสุทธิ 

กำไรกอนรายการพิเศษตอหุน (บาท) 

กำไรสุทธิตอหุน (บาท)

จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (ลานหุน)

ป 2561

17,557

22.4%

17,175

21.9%

13,935

17.8%

10,136

12.9%

9,191

11.7%

0.65

0.59

15,570

ป 2562

18,579

22.2%

17,803

21.3%

13,969

16.7%

10,053

12.0%

15,517

18.5%

0.64

0.99

15,743

วิเคราะหความสามารถในการทำกำไร
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หากไมรวมรายการพิเศษในป 2562 และป 2561 EBITDA เพิ่มขึ้นจาก 17,557 ลานบาท ในป 2561 เปน 18,579 ลานบาท 
ในป 2562 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6 อยางไรก็ตาม EBITDA Margin ลดลงจากรอยละ 22.4 ในป 2561 เปนรอยละ 22.2 ในป 2562

บริษัทและบริษัทยอยมีกำไรกอนรายการพิเศษ จำนวน 10,053 ลานบาท ลดลงเล็กนอยรอยละ 1 จากป 2561 สงผลใหอัตรา
กำไรลดลงจากรอยละ 12.9 ในป 2561 เปนรอยละ 12.0 ในป 2562

หากรวมรายการพิเศษ บริษัทและบริษัทยอยมี EBITDA จำนวน 17,803 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 4 จากป 2561 อยางไรก็ตาม 
EBITDA Margin ลดลงจากรอยละ 21.9 ในป 2561 เปนรอยละ 21.3 ในป 2562

ขณะที่มีกำไรสุทธิ 15,517 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 69 จากป 2561 เนื่องจากกำไรจากการขายเงินลงทุนทั้งหมดใน RAM ใน
ไตรมาส 1/2562 สงผลใหอัตรากำไรเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 11.7 ในป 2561 เปนรอยละ 18.5 ในป 2562 และมีกำไรตอหุนเทากับ 0.99 
บาทตอหุน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 67 จากป 2561 

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 133,662 ลานบาท 
ใกลเคียงกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้สินทรัพยที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักๆ ไดแก ที่ดิน อาคารและอุปกรณ เพิ่มขึ้น จำนวน 
3,893 ลานบาท ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน เพ่ิมข้ึน จำนวน 1,305 ลานบาท สุทธิดวยเงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีลดลง จำนวน 5,109 
ลานบาท สวนใหญเกิดจากการขายเงินลงทุนทั้งหมดใน RAM

ท้ังน้ีบริษัทมีคาความนิยม จำนวน 17,539 ลานบาท ไมเปล่ียนแปลงจาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทไดมีการทดสอบ
การดอยคาของคาความนิยมทุกป หรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอบงช้ีของการดอยคาเกิดข้ึน อยางไรก็ตามบริษัทไดพิจารณาแลววาคาความ
นิยมดังกลาวไมเกิดการดอยคา

(ลานบาท) เปลี่ยนแปลง

(7)%

10%

17%

3%

(23)%

5%

0%

8%

0%

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินลงทุนชั่วคราว

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

สินคาคงเหลือ

เงินลงทุนในบริษัทรวม 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

คาความนิยม

สินทรัพยอื่นๆ

รวมสินทรัพย

ธ.ค. 61

5,034

817

7,545

1,786

22,647

74,547

17,539

3,585

133,499

ธ.ค. 62

4,696

900

8,850

1,843

17,538

78,440

17,539

3,855

133,662

สินทรัพย 
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(ลานบาท) เปลี่ยนแปลง

(98)%

0%

(50)%

(100)%

10%

(23)%

19%

8%

19%

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น

หุนกู * 

เงินกูระยะยาว *

หุนกูแปลงสภาพ *

หนี้สินอื่นๆ

รวมหนี้สิน

สวนของผูถือหุนของบริษัท

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม

รวมสวนของผูถือหุน

ธ.ค. 61

5,945

19,588

9,327

5,056

20,145

60,061

70,320

3,118

73,438

ธ.ค. 62

90

19,591

4,701

-    

22,098

46,480

83,813

3,368

87,182

(ลานบาท) ป 2562

14,546

2,818

(17,701)

(337)

5,034

4,696

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด

* รวมสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป 

หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 46,480 ลานบาท ลดลงรอยละ 23 จาก ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 เนื่องจากการครบกำหนดไถถอนของ CB ประกอบกับการลดลงของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 
4,626 ลานบาท และการลดลงของเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น จำนวน 5,855 ลานบาท

สวนของผูถือหุนของบริษัทและบริษัทยอย ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 87,182 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 19 จาก ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 สวนใหญเกิดจากการใชสิทธิแปลงสภาพ CB เปนหุนสามัญของบริษัท และกำไรระหวางป 

การบร�หารสภาพคลองและเง�นทุน 

สำหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิจำนวน 337 ลานบาท 
โดยบริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดสุทธิยกมา ณ วันตนงวด จำนวน 5,034 ลานบาท เปนผลใหเงินสดสุทธิปลายงวดคงเหลือเทากับ 
4,696 ลานบาท รายละเอียดกระแสเงินสดแตละกิจกรรม มีดังนี้

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 14,546 ลานบาท สวนใหญเกิดจากกำไรในป 2562 
สวนกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมลงทุน จำนวน 2,818 ลานบาท สวนใหญเกิดจากเงินไดจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม

และเงินลงทุนระยะยาวอื่นๆ จำนวน 12,732 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเกิดจากการขายเงินลงทุนทั้งหมดใน RAM สุทธิดวยการซื้อที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ จำนวน 7,437 ลานบาท เพื่อขยายและปรับปรุงโรงพยาบาลเครือขาย

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

กระแสเงินสด 
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กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 17,701 ลานบาท สวนใหญเกิดจากเงินปนผลจาย จำนวน 6,941 ลานบาท 
ประกอบกับการลดลงของเงินกูระยะส้ันจากสถาบันการเงิน จำนวน 5,854 ลานบาท และการชำระคืนเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
จำนวน 4,626 ลานบาท 

หมายเหตุ
- การบริหารสินทรัพยและหนี้สิน คำนวณจาก 360 วัน
- อัตราความสามารถในการชำระดอกเบี้ย = EBITDA /ดอกเบี้ยจาย
- หนี้สินหมายถึงหนี้สินสวนที่มีภาระดอกเบี้ย

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยและอัตราผลตอบแทนผูถือหุน เพิ่มขึ้นอยางมากจากป 2561 สวนใหญเปนผลมาจากกำไรจาก
การขายเงินลงทุนทั้งหมดใน RAM ในป 2562

อัตราสวนสภาพคลองและอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วเพิ่มขึ้นจากป 2561 เนื่องจากการลดลงของหุนกูแปลงสภาพ และการ
ลดลงของเงินกูยืมระยะยาวและระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียเพ่ิมข้ึนจาก 35.0 วัน ในป 2561 เปน 36.9 วัน ในป 2562 ท้ังน้ีบริษัทและบริษัทยอยมีการวิเคราะหอายุ
ของลูกหนี้ ซึ่งสวนใหญมีอายุไมเกิน 3 เดือน โดยบริษัทและบริษัทยอยไดมีการบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได โดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหลูกหนี้ 

ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ียลดลง จาก 12.6 วัน ในป 2561 เปน 12.0 วัน ในป 2562 ท้ังน้ีสินคาคงเหลือของบริษัทและบริษัทยอย 
สวนใหญเปนยาและเวชภัณฑ ซึ่งมียาและเวชภัณฑบางสวนที่เสื่อมสภาพ โดยไดมีการตั้งคาเผื่อการปรับลดราคาทุนในสวนนี้ใหเปน
มูลคาสุทธิที่จะไดรับ

ป 2562 ป 2561

7.2

13.8

0.5

0.5

35.0

12.6

35.4

14.7

0.5

0.5

2.0

11.6

20.1

0.8

0.7

36.9

12.0

37.1

19.2

0.3

0.2

1.1

อัตราผลตอบแทน (รอยละ) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน 

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)

อัตราสวนสภาพคลอง

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว

การบริหารสินทรัพยและหนี้สิน (วัน)

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย 

ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (เทา)

อัตราความสามารถในการชำระดอกเบี้ย

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน 

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอ EBITDA

อัตราสวนทางการเงินที่สำคัญ
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ขณะที่ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 35.4 วัน ในป 2561 เปน 37.1 วัน ในป 2562
อัตราความสามารถในการชำระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก 14.7 เทา ในป 2561 เปน 19.2 เทา ในป 2562 เนื่องจากการลดลงของ

คาใชจายทางการเงิน
เนื่องจากการแปลงสภาพของ CB คงเหลือทั้งหมด ประกอบกับการชำระคืนเงินกูจากสถาบันการเงินในป 2562 สงผลใหอัตรา

สวนหนี้สินสวนที่มีภาระดอกเบี้ยตอทุน (Total Debt to Equity) ลดลงจาก 0.5 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปน 0.3 เทา ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ อัตราสวนหน้ีสินสวนท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิตอทุน (Net Debt to Equity) ลดลงจาก 0.5 เทา ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2561 เปน 0.2 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

อัตราสวนหนี้สินสวนที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิตอ EBITDA ลดลงจาก 2.0 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปน 1.1 เทา ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2562

บริษัทและบริษัทยอยยังคงดำเนินนโยบายการจัดการและควบคุมโครงสรางทางการเงินที่รัดกุม เปนไปตามเงื่อนไขการกูยืมของ
เงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุนกู โดยรักษาอัตราสวนทางการเงิน และสภาพคลองในระดับที่เหมาะสม 

มุมมองผูบร�หาร
บริษัทคาดวาการระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) จะสงผลกระทบตอผลการดำเนินการของธุรกิจในระยะสั้น จากการที่

ผูปวย และนักทองเที่ยวหลีกเลี่ยงการเดินทางและเลื่อนการรักษาพยาบาลออกไป ทั้งนี้ ภายหลังจากสถานการณการระบาดของโรค
สามารถควบคุมได บริษัทมั่นใจวาจะสามารถเติบโตอยางตอเนื่องในระยะยาวจากการที่บริษัทมีโรงพยาบาลเครือขายตั้งอยูทั่วทุก
ภูมิภาค ภายใตแบรนดที่หลากหลาย มีบุคลากรทางการแพทยและพยาบาลที่มีความสามารถ การบริการเปนเลิศ รวมถึงการพัฒนา
นวัตกรรมตางๆ 

ความตองการการรักษาพยาบาลที่เพ��มข�้น
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนยังมีแนวโนมเติบโตดีตอเนื่องในระยะยาว จากการมีประชากรผูสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น การเพิ่มขึ้นของรายได

ตอหัวของประชากร โดยเฉพาะในพื้นที่ตางจังหวัด ประกอบกับการหันมาใหความสำคัญกับการรักษาสุขภาพเพื่ออายุที่ยืนยาวอยาง
มีคุณภาพมากขึ้นของประชาชน และการเติบโตของประกันสุขภาพในประเทศไทย

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเปนหนึ่งในผูนำตลาดการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) ของโลก สงผลใหความตองการ
การรักษาพยาบาลของผูปวยตางชาติเติบโตอยางตอเนื่อง จากคุณภาพการรักษาพยาบาลที่ดี การบริการที่เปนเลิศ และความคุมคา
ของราคาคารักษาพยาบาล โดยกลุมประเทศที่มีศักยภาพในการการเติบโตไดแกกลุมผูปวยชาวจีน กลุมประเทศเพื่อนบาน กลุม
ตะวันออกกลาง และกลุมชาวตางชาติที่อาศัยและทำงานอยูในประเทศไทย

ทั้งนี้จะพบวาผูประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีแนวโนมขยายการลงทุนตอเนื่อง เพื่อรองรับความตองการที่เพิ่มขึ้นทั้งจาก
ผูปวยชาวไทยและชาวตางประเทศ ดังที่ไดกลาวมาแลว 

ปจจัยตางๆ เหลานี้เปนปจจัยสนับสนุนกลยุทธของบริษัทในการลงทุนสำหรับโครงการ BDMS Wellness Clinic และ BWR 
การสรางศูนยแหงความเปนเลิศดานการรักษาพยาบาล (Centers of Excellence) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการรักษาพยาบาล โดยทีมแพทย
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เครื่องมือแพทยที่ทันสมัย และบุคลากรที่มีประสบการณและความพรอมในการรองรับความตองการ
การรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น
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กลยุทธในการดำเนินกิจการ
การมีโรงพยาบาลเครือขายที่ครอบคลุมผูปวยในหลายระดับทั่วทุกภูมิภาค ภายใตแบรนดที่หลากหลาย เปนปจจัยสำคัญในการ

ขับเคล่ือนธุรกิจใหเติบโตอยางตอเน่ือง รองรับความตองการการรักษาพยาบาลท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต ท้ังน้ีบริษัทมีการวางแนวทางในการ
ดำเนินงานในอนาคตที่สำคัญดังนี้ 

• เพิ่มการใชงานของสินทรัพยใหเกิดประโยชนสูงสุด
บริษัทเล็งเห็นวาประกันสุขภาพเปนหน่ึงในปจจัยสำคัญท่ีจะขับเคล่ือนธุรกิจการรักษาพยาบาลในอนาคต เน่ืองจากคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลที่ปรับตัวสูงขึ้นตามอัตราเงินเฟอ บริษัทจึงไดมุงสรางความสัมพันธและความรวมมือกับบริษัทประกันทั้งในประเทศ
และตางประเทศ เพื่อออกกรมธรรมประกันสุขภาพเฉพาะสำหรับโรงพยาบาลในเครือ BDMS เพื่อขยายฐานผูปวยใหเพิ่มมากขึ้น 
นอกจากน้ียังมีความพยายามในการพัฒนาระบบสินไหมอัตโนมัติ (E-Claim) และบริการแสดงใบแจงยอดอิเล็กทรอนิกส (E-Billing) 
เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกบริษัทประกันและผูปวย 
บริษัทเช่ือวาการรวมมือกับบริษัทประกัน จะชวยเพ่ิมความหลากหลายของโครงสรางรายไดของบริษัท จากการขยายฐานลูกคาไปยัง
กลุมผูปวยที่มีประกันสุขภาพ และยังเปนเพิ่มการใชงานของสินทรัพยที่มีอยูเดิมใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อสงเสริมศักยภาพในการ
เติบโตของบริษัทอยางยั่งยืน 

• เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
บริษัทมุงเนนการเพิ่มศักยภาพ ความสามารถในการทำกำไร และการใชงานของสินทรัพยใหเกิดประโยชนสูงสุดของโรงพยาบาล
เครือขายแหงใหมท่ีมีการเปดใหบริการในชวงไมก่ีปท่ีผานมา โดยการดูแลคุณภาพการรักษาพยาบาลใหไดมาตรฐาน และการใหความ
รวมมือกันระหวางโรงพยาบาลในเครือขาย ทั้งนี้บริษัทมีการแบงการบริหารโรงพยาบาลเครือขายออกเปน 6 กลุม ซึ่งโรงพยาบาล
ในแตละกลุมจะมีการบริหารและดำเนินงานรวมกัน เพ่ือใหเกิดประโยชนจากการใชทรัพยากร และการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

• ศูนยแหงความเปนเลิศดานการรักษาพยาบาล (Centers of Excellence)
บริษัทมุงม่ันพัฒนาศักยภาพของศูนยแหงความเปนเลิศดานการรักษาพยาบาล (Centers of Excellence) ท้ัง 10 แหง ตามคุณภาพ
มาตรฐานสากล Joint Commission International (JCI) และการรวมมือทางดานการแพทยกับสถาบันชั้นนำของโลก ในการยก
ระดับมาตรฐานใหทัดเทียมกับตางประเทศ



รายงานและ
งบการเงินรวม
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เสนอ ผูถือหุนของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)  

ความเห็น 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย (กลุมบริษัท) ซ่ึงประกอบดวยงบแสดง

ฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวม
และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสำคัญ และ
ไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ดวยเชนกัน 

ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปสิ้นสุดวัน
เดียวกันของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) โดยถูกตอง
ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑในการแสดงความเห็น 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรค ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี

ตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุมบริษัทตามขอกำหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีท่ีกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในสวนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืนๆ 
ตามท่ีระบุในขอกำหนดน้ันดวย ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็น
ของขาพเจา 

ขอมูลและเหตุการณที่เนน
ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 22 บริษัทฯ และบริษัทยอยแหงหน่ึงมีโครงการใหการรักษาพยาบาลโดยคิดคาใชจาย

เพียงเล็กนอยใหแกสมาชิกท่ีไดจายคาสมาชิกลวงหนาเปนระยะเวลาตลอดชีพ ซ่ึงบริษัทฯ และบริษัทยอยไดยุติโครงการดังกลาวแลวดวยเหตุผล
ทางกฎหมายเม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2560 และ 2 กุมภาพันธ 2560 ตามลำดับ บริษัทฯ และบริษัทยอยไดบันทึกหน้ีสินไวในงบการเงิน ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2559 โดยถือตามตัวเลขจำนวนเงินท่ีคาดวาจะจายคืนและชดเชยใหแกสมาชิกจากการยุติโครงการในป 2560 เปนจำนวนประมาณ 
964 ลานบาท (เฉพาะบริษัทฯ ประมาณ 820 ลานบาท) ซ่ึงในระหวางป 2560 สมาชิกบางสวนในงบการเงินรวมจำนวน 182 ราย จาก 334 ราย 
และในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 151 รายจาก 282 รายไดตกลงยอมรับขอเสนอและรับเงินจากบริษัทฯ และบริษัทยอยแลว 

หลังจากการยุติโครงการใหการรักษาพยาบาลตลอดชีพ ไดมีอดีตสมาชิกโครงการดังกลาวบางสวนย่ืนฟอง บริษัทฯ และบริษัทยอยตอศาล
จำนวนหลายคดี โดยขอใหบริษัทฯ และบริษัทยอยดำเนินการโครงการดังกลาวตอไป และในบางคดีไดมีการเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทฯ 
และบริษัทยอย 

ในชวงเวลาที่ผานมา ศาลแพงไดมีคำพิพากษาในคดีที่อดีตสมาชิกที่ฟองคดีบริษัทฯ และบริษัทยอยแลวบางคดี (รวมทั้งคดีที่ศาลไดมีคำสั่ง
คุมครองช่ัวคราวกอนมีคำพิพากษาทุกคดี) โดยคดีในสวนท่ีมีการย่ืนฟองบริษัทฯน้ัน ศาลแพงไดมีคำพิพากษาแยกออกไดเปน 3 แนวหลักๆ คือ 
1. ใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามขอตกลงโครงการดังกลาวตอไป และ 2. ใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามขอตกลงโครงการดังกลาวตอไป และหากบริษัทฯ ไม
สามารถปฏิบัติตามขอตกลงโครงการดังกลาวตอไปไดใหบริษัทฯ จายชดใชคาสินไหมทดแทนตามท่ีกำหนดไวในคำพิพากษาซ่ึงมีจำนวนใกลเคียง
กับจำนวนท่ีบริษัทฯ จายใหแกสมาชิกท่ีตอบรับขอเสนอของบริษัทฯโดยไมฟองคดี และ 3. ใหโจทกคืนเงินคาสมาชิกพรอมคาชดเชยซ่ึงไดทำขอ
ตกลงกอนฟองคดีไวกับบริษัทฯ และใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามขอตกลงโครงการดังกลาวตอไป โดยในคำพิพากษาของศาลแพงท้ังสามแนวในบางคดี
ศาลใหบริษัทฯชดใชคารักษาพยาบาลของโจทกที่จายไปจริงภายหลังจากที่ปดโครงการจนถึงวันกอนมีคำพิพากษาดวย ในสวนที่มีการฟองคดี
บริษัทยอย ศาลไดมีคำพิพากษาเปน 3 แนวคือ 1. ใหบริษัทยอยจายชดใชคาสินไหมทดแทนตามท่ีกำหนดไวในคำพิพากษาซ่ึงมีจำนวนใกลเคียง
กับจำนวนท่ีบริษัทยอยจายใหแกสมาชิกท่ีตอบรับขอเสนอของบริษัทยอยโดยไมฟองคดี 2. ใหบริษัทยอยปฏิบัติตามขอตกลงโครงการของบริษัท
ยอยตอไป และใหบริษัทยอยชดใช คารักษาพยาบาลของโจทกที่จายไปจริงภายหลังจากที่ปดโครงการจนถึงวันกอนมีคำพิพากษา และ 3. ให
โจทกคืนเงินคาสมาชิกพรอมคาชดเชยซ่ึงไดทำขอตกลงกอนฟองคดีไวกับบริษัทยอยและใหบริษัทยอยปฏิบัติตามขอตกลงโครงการดังกลาวตอไป 

ในไตรมาส 4 ป 2561 และในป 2562 ศาลอุทธรณไดมีคำพิพากษาในคดีที่อดีตสมาชิกฟองคดีบริษัทฯ และบริษัทยอยแลวบางคดี โดย
พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นตนโดยใหบริษัทฯและบริษัทยอยปฏิบัติตามขอตกลงโครงการดังกลาวตอไป บริษัทฯ และบริษัทยอยจึง
บันทึกหนี้สินจากการยุติโครงการใหการรักษาพยาบาลตลอดชีพเพิ่มเติมหากบริษัทฯ และบริษัทยอยตองปฏิบัติตามคำพิพากษาศาล ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดบันทึกหน้ีสินจากการยุติโครงการใหการรักษาพยาบาลตลอดชีพเปนจำนวนประมาณ 624 ลานบาท 
(เฉพาะบริษัทฯ ประมาณ 463 ลานบาท) สุทธิจากจำนวนเงินที่จะรับคืนจากอดีตสมาชิก 

รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต
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อยางไรก็ตาม ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ และบริษัทยอย มีความเห็นวาจากขอเท็จจริงและบทบัญญัติของกฎหมาย สัญญาดังกลาว
เขาลักษณะของสัญญาประกันภัยและการยุติโครงการดังกลาวเปนการดำเนินการท่ีชอบดวยกฎหมาย ฝายบริหารพิจารณาตามเหตุผลในความเห็น
ของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ และบริษัทยอยแลว จึงใชสิทธิตามกฎหมายยื่นอุทธรณและฎีกาคำพิพากษาของศาลแพง เพื่อใหศาลสูงได
พิจารณาและพิพากษาคดีใหเปนที่ยุติและเปนบรรทัดฐานในการดำเนินการตอไป   

ในเดือนมกราคม 2563 ศาลฎีกาไดมีคำสั่งไมอนุญาตใหบริษัทฯ ฎีกาในคดีที่อดีตสมาชิกฟองคดีบริษัทฯ บางคดี เปนผลใหคดีดังกลาว
ถึงที่สุด และเปนไปตามที่ศาลชั้นตนและศาลอุทธรณไดมีคำพิพากษาแลววา ขอตกลงและการดำเนินโครงการดังกลาว ไมมีลักษณะเปนการ
ประกันภัย ใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามขอตกลงของโครงการดังกลาวตอไป ดังน้ัน บริษัทฯ จึงไดมีหนังสือแจงตอสมาชิกใหทราบวา บริษัทฯ มีเจตนา
ท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายและตามคำพิพากษาของศาลอันถึงท่ีสุด โดยจะเร่ิมเปดดำเนินโครงการใหการรักษาพยาบาลตลอดชีพ ในวันท่ี 1 มีนาคม 
2563

บริษัทฯ และบริษัทยอยจึงบันทึกประมาณการหนี้สินโครงการใหการรักษาพยาบาลตลอดชีพตามคำพิพากษาของศาลแพง ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดบันทึกประมาณการหน้ีสินโครงการใหการรักษาพยาบาลตลอดชีพเปนจำนวนประมาณ 724 ลานบาท 
(เฉพาะบริษัทฯ ประมาณ 589 ลานบาท) สุทธิจากจำนวนเงินที่จะรับคืนจากสมาชิก

ทั้งนี้ขาพเจามิไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตอกรณีขางตนแตอยางใด 

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ 
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตางๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบงบการเงิน

สำหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนำเร่ืองเหลาน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสำหรับเรื่องเหลานี้ 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบท่ีไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการในรายงานของขาพเจา ซึ่งไดรวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหลานี้ดวย การปฏิบัติงานของขาพเจาไดรวมวิธีการตรวจสอบที่
ออกแบบมาเพ่ือตอบสนองตอการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ผลของวิธีการตรวจสอบของขาพเจา ซึ่งไดรวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหลานี้ดวย ไดใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็น
ของขาพเจาตองบการเงินโดยรวม 

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบสำหรับแตละเรื่องมีดังตอไปนี้

การรับรูรายได
รายไดจากกิจการโรงพยาบาลถือเปนบัญชีที่สำคัญตองบการเงิน เนื่องจากมีจำนวนเงินที่มีนัยสำคัญคิดเปนประมาณรอยละ 87 ของยอด

รายไดรวม และสงผลกระทบโดยตรงตอผลการดำเนินงานของกลุมบริษัท นอกจากนี้รายไดจากกิจการโรงพยาบาลมีหลายองคประกอบ ไดแก 
รายไดจากการขายยาและเวชภัณฑ รายไดคาบริการทางการแพทย รายไดคาหองผูปวย เปนตน รวมถึงมีสวนลดสำหรับคูสัญญาตางๆ โดยเง่ือนไข
ที่ระบุไวในสัญญาที่ทำกับคูสัญญามีความหลากหลาย ดวยเหตุนี้ขาพเจาจึงใหความสำคัญเปนพิเศษตอการรับรูรายไดของกลุมบริษัท

ขาพเจาไดตรวจสอบการรับรูรายไดของกลุมบริษัทโดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุมบริษัทท่ีเก่ียวของกับวงจร
รายได โดยการสอบถามผูรับผิดชอบ ทำความเขาใจและเลือกตัวอยางเพ่ือทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมท่ีกลุมบริษัทออกแบบไว นอกจากน้ี 
ขาพเจาไดสุมตัวอยางรายการขายและบริการท่ีเกิดข้ึนในระหวางปเพ่ือตรวจสอบกับเอกสารประกอบรายการขายและบริการ สุมสงหนังสือยืนยัน
ยอดลูกหน้ีการคา และตรวจตัดยอดการรับรูรายได ประกอบกับไดวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลบัญชีรายไดแบบแยกยอย (Disaggregated data) 
วิเคราะหอัตราสวนของรายไดท่ีสำคัญกับขอมูลในอดีตและในกลุมอุตสาหกรรม เพ่ือสอบทานความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการขายตลอด
รอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผานใบสำคัญทั่วไป 

คาความนิยม 
ขาพเจาใหความสำคัญเรื่องการพิจารณาการดอยคาของคาความนิยมตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 17 เนื่องจากการ

ประเมินการดอยคาของคาความนิยมถือเปนประมาณการทางบัญชีท่ีสำคัญท่ีฝายบริหารตองใชดุลยพินิจอยางสูงในการระบุหนวยสินทรัพยท่ีกอ
ใหเกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากกลุมสินทรัพยนั้น รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและ
อัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม ซึ่งทำใหเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลคาคาความนิยม ขาพเจาจึงใหความสำคัญเปนพิเศษตอมูลคา 
คาความนิยมของกลุมบริษัท  
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ขาพเจาไดประเมินการกำหนดหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดและแบบจำลองทางการเงินท่ีฝายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอยเลือก
ใชโดยการทำความเขาใจกระบวนการพิจารณาของฝายบริหารวาสอดคลองตามลักษณะการใหประโยชนของสินทรัพยหรือไม นอกจากน้ี ขาพเจา
ไดทำการทดสอบขอสมมติที่สำคัญที่ใชในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพยที่จัดทำโดยฝายบริหารของ
บริษัทฯ และบริษัทยอยโดยการเปรียบเทียบขอสมมติดังกลาวกับแหลงขอมูลภายในและภายนอกของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมถึงเปรียบเทียบ
ประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใชดุลยพินิจของฝายบริหารในการประมาณการกระแส
เงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตดังกลาว และพิจารณาอัตราคิดลดที่ฝายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอยเลือกใชโดยการวิเคราะหตนทุน
ทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของบริษัทฯ และบริษัทยอยและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคำนวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของ
สินทรัพยดังกลาวตามแบบจำลองทางการเงิน นอกจากน้ี ขาพเจาไดสอบทานการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการประเมินการดอยคาของคาความนิยม 

ขอมูลอื่น 
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ซึ่งรวมถึงขอมูลที่รวมอยูในรายงานประจำปของกลุมบริษัท แตไมรวมถึงงบการเงินและรายงานของ

ผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานนั้น ซึ่งคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหกับขาพเจาภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหขอสรุปในลักษณะการใหความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ 
ตอขอมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอ่ืนน้ันมีความขัดแยงท่ีมีสาระสำคัญ
กับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหรือไม หรือปรากฏวาขอมูลอื่นแสดงที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ
หรือไม 

เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจำปของกลุมบริษัทตามที่กลาวขางตนแลว และหากสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสำคัญ ขาพเจาจะสื่อสารเรื่องดังกลาวใหผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อใหมีการดำเนินการแกไขที่เหมาะสมตอไป   

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลตองบการเงิน
ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ

รับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจำเปนเพ่ือใหสามารถจัดทำงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทในการดำเนินงานตอเน่ือง เปดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการ
ดำเนินงานตอเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชีสำหรับการดำเนินการตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุม
บริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไมสามารถดำเนินงานตอเนื่องตอไปได

ผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุมบริษัท 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของขาพเจา
อยูดวย ความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเช่ือม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ
ผิดพลาดและถือวามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผล
ตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้ 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปนี้ดวย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญในงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ
ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอ
และเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเส่ียงท่ีไมพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญซ่ึงเปนผล
มาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน



ว�ชาติ โลเกศกระว�
ผูสอบบัญช�รับอนุญาต เลขทะเบียน 4451

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพันธ 2563

บ ร� ษั ท   ก รุ ง เ ท พ ดุ สิ ต เ ว ช ก า ร   จํ า กั ด   ( ม ห า ช น ) 155

• ทำความเขาใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบใหเหมาะสมกับสถานการณ 
แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลที่
เกี่ยวของที่ผูบริหารจัดทำ

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสำหรับกิจการท่ีดำเนินงานตอเน่ืองของผูบริหารและสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ไดรับวามีความไมแนนอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสำคัญตอความ
สามารถของกลุมบริษัทในการดำเนินงานตอเนื่องหรือไม หากขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสำคัญ ขาพเจาจะตองให
ขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของในงบการเงิน หรือหากเห็นวาการเปดเผยดังกลาวไม
เพียงพอ ขาพเจาจะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของ
ผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทตองหยุดการดำเนินงานตอเน่ืองได

• ประเมินการนำเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของตลอดจนประเมินวางบการเงิน
แสดงรายการและเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายใน
กลุมบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบ
กลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา 

ขาพเจาไดส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกำกับดูแลในเร่ืองตางๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว ประเด็น
ที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบ
ของขาพเจา

ขาพเจาไดใหคำรับรองแกผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับความเปนอิสระและได
สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา
กระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ 

จากเรื่องที่สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตางๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวด
ปจจุบันและกำหนดเปนเร่ืองสำคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเร่ืองเหลาน้ีในรายงานของผูสอบบัญชีเวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหาม
ไมใหเปดเผยตอสาธารณะ หรือในสถานการณท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขาพเจาพิจารณาวาไมควรส่ือสารเร่ืองดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการ
กระทำดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการส่ือสาร
ดังกลาว

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอยณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สินทรัพย

6 

7 

9, 10

10 

11 

8 

12 

13 

14 

10 

15 

16 

17 

18 

32 

19 

10 

(หนวย: บาท)

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2562

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2562

 

4,696,212,413 

 899,836,329 

 8,850,028,380 

 - 

 1,843,365,067 

 35,743,247 

 16,325,185,436 

 11,262,089 

 17,538,288,046 

 - 

 465,829,069 

 - 

 353,705,611 

 78,439,825,922 

 17,538,868,508 

 1,344,618,306 

 125,203,997 

 1,021,841,089 

 497,108,946 

 117,336,551,583 

 133,661,737,019 

 

2,295,456,151 

 393,825 

 1,501,254,143 

 2,619,641,784 

 111,613,577 

 - 

 6,528,359,480 

 - 

 13,889,081,071 

 53,529,888,908 

 223,243,837 

 4,063,053,777 

 688,859,200 

 13,134,964,168 

 - 

 524,100,699 

 - 

 319,347,846 

 28,869,182 

 86,401,408,688 

 92,929,768,168 

 

5,033,517,730 

 816,666,238 

 7,545,014,364 

 - 

 1,785,910,780 

 91,950,549 

 15,273,059,661 

 9,562,544 

 22,646,989,663 

 - 

 526,648,269 

 - 

 316,725,611 

 74,546,958,262 

 17,538,868,508 

 1,272,824,213 

 96,100,847 

 901,007,064 

 370,006,294 

 118,225,691,275 

 133,498,750,936 

สินทรัพยหมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินลงทุนชั่วคราว  

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย 

สินคาคงเหลือ 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน 

เงินลงทุนในบริษัทรวม 

เงินลงทุนในบริษัทยอย  

เงินลงทุนระยะยาวอื่น  

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  

คาความนิยม 

สินทรัพยไมมีตัวตน 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

สิทธิการเชา 

อื่นๆ

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

รวมสินทรัพย

 

2,467,290,112 

 400,670 

 2,075,115,675 

 2,909,779,981 

 124,149,576 

 - 

 7,576,736,014 

 - 

 12,544,909,644 

 54,490,190,709 

 156,500,758 

 3,936,389,182 

 724,959,200 

 13,913,947,780 

 - 

 571,443,519 

 - 

 304,439,655 

 31,055,632 

 86,673,836,079 

 94,250,572,093 
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

20 

10, 21

10 

22 

23 

24 

25 

26 

10 

23 

24 

25 

22 

27 

32 

10 

(หนวย: บาท)

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2562

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2562

 

23,802,912 

 5,990,177,790 

 6,178,375,810 

 

- 

 

193,440,000 

 16,877,656 

 4,999,807,577 

 - 

 66,000,000 

 - 

 1,013,777,365 

 

206,726,331 

 574,164,187 

 19,263,149,628 

 4,507,466,667 

 30,510,755 

 14,591,681,097 

 

723,958,598 

 4,130,652,690 

 612,019,660 

 2,550,290,717 

 70,384,058 

 27,216,964,242 

 46,480,113,870 

 

5,800,000,000 

 1,020,980,975 

 1,510,956,216 

 

463,123,151 

 

4,181,364,533 

 1,034,848 

 - 

 5,056,398,296 

 - 

 10,770,758,930 

 111,217,919 

 

106,639,814 

 120,755,557 

 29,143,230,239 

 5,145,466,667 

 - 

 19,588,045,854 

 

- 

 774,127,646 

 149,059,906 

 292,263,741 

 38,942,500 

 25,987,906,314 

 55,131,136,553 

 

5,877,527,982 

 5,191,771,446 

 5,957,292,302 

 

623,893,500 

 

4,181,364,533 

 14,046,994 

 - 

 5,056,398,296 

 67,000,000 

 - 

 863,683,833 

 

225,577,042 

 515,141,584 

 28,573,697,512 

 5,145,466,667 

 19,511,055 

 19,588,045,854 

 

- 

 2,582,070,181 

 632,664,373 

 3,447,624,294 

 71,598,681 

 31,486,981,105 

 60,060,678,617 

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

คาใชจายคางจาย

หนี้สินจากการยุติโครงการใหการรักษา

พยาบาลตลอดชีพ

สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ

ภายในหนึ่งป

- เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

- หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

- หุนกู

- หุนกูแปลงสภาพ-องคประกอบที่เปนหนี้สิน

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไมเกี่ยวของกัน

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย

ภาษีเงินไดคางจาย

รายไดคาบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีสวนที่

ถึงกำหนดภายในหนึ่งป

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 

หุนกู 

ประมาณการหนี้สินโครงการใหการรักษา

พยาบาลตลอดชีพ

ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน

รายไดคาบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

รวมหนี้สิน

 

- 

 1,381,320,432 

 1,533,358,295 

 

- 

 

193,440,000 

 248,950 

 4,999,807,577 

 - 

 - 

 12,139,192,201 

 159,083,151 

 

107,289,246 

 156,313,438 

 20,670,053,290 

 4,507,466,667 

 598,979 

 14,591,681,097 

 

589,340,231 

 1,318,888,705 

 149,685,338 

 153,572,376 

 31,637,572 

 21,342,870,965 

 42,012,924,255 
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งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอยณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

28 

26, 28

26, 28

30 

(หนวย: บาท)

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2562

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2562

 

1,758,223,567 

 

1,589,200,190 

30,166,103,071 

 305,000,325 

 

(2,693,616,799)

 175,822,357 

 45,708,000,257 

 8,562,923,289 

 83,813,432,690 

 3,368,190,459 

 87,181,623,149 

 133,661,737,019 

 1,758,223,567 

 

1,566,895,605 

24,678,142,995 

 - 

 

- 

 175,822,357 

 8,881,694,312 

 2,496,076,346 

 37,798,631,615 

 

- 

 37,798,631,615 

 92,929,768,168 

 

1,758,223,567 

 

1,566,895,605 

24,741,066,923 

 305,000,325 

 

(2,683,558,421)

 175,822,357 

 37,657,403,888 

 8,557,476,618 

 70,320,107,295 

 

3,117,965,024 

 73,438,072,319 

 133,498,750,936 

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน

หุนสามัญ 17,582,235,672 หุน 

มูลคาหุนละ 0.1 บาท   

ทุนออกจำหนายและชำระเต็มมูลคาแลว

หุนสามัญ 15,892,001,895 หุน มูลคาหุนละ

0.1 บาท (31 ธันวาคม 2561: หุนสามัญ

15,668,956,048 หุน มูลคาหุนละ 0.1 บาท) 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ

ผลตางจากการปรับโครงสรางการถือหุน

สวนเกินมูลคาเงินลงทุนที่สูงกวามูลคาตามบัญชี

ของบริษัทยอย

กำไรสะสม

จัดสรรแลว - สำรองตามกฎหมาย

ยังไมไดจัดสรร

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม

ของบริษัทยอย

รวมสวนของผูถือหุน

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

 

1,758,223,567 

 

1,589,200,190 

30,103,179,143 

 - 

 

- 

 175,822,357 

 18,214,810,850 

 2,154,635,298 

 52,237,647,838 

 

- 

 52,237,647,838 

 94,250,572,093 
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกำไรขาดทุน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

10, 36, 41

36 

10, 36

12, 13, 14

12 

36 

10, 41

10 

12 

10 

32 

33 

(หนวย: บาท)

2561 2561หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2562

 

79,630,290,025 

 3,092,351,508 

 110,081,197 

 9,306,759 

 

7,618,993,754 

 1,051,194,627 

 8,789,576,337 

 91,512,217,870 

 54,276,717,851 

 17,446,567,634 

 71,723,285,485 

 19,788,932,385 

 1,022,445,824 

 

20,811,378,209 

 (928,758,447)

 19,882,619,762 

 (3,873,458,009)

 16,009,161,753 

15,517,170,358 

 

491,991,395 

 16,009,161,753 

0.99 

15,742,832,572 

 

13,927,007,099 

 - 

 280,053,452 

 5,583,667,879 

 

- 

 1,225,547,838 

 7,089,269,169 

 21,016,276,268 

 8,547,507,819 

 4,230,366,452 

 12,777,874,271 

 8,238,401,997 

 - 

 

8,238,401,997 

 (1,264,909,188)

 6,973,492,809 

 (343,115,861)

 6,630,376,948 

6,630,376,948 

0.43 

15,570,403,901 

 

74,286,189,992 

 3,086,758,322 

 58,047,913 

 16,299,501 

 

- 

 915,305,884 

 989,653,298 

 78,362,601,612 

 50,501,750,034 

 15,998,176,993 

 66,499,927,027 

 11,862,674,585 

 1,689,692,873 

 

13,552,367,458 

 (1,165,472,481)

 12,386,894,977 

 (2,739,848,876)

 9,647,046,101 

9,191,462,706 

 

455,583,395 

 9,647,046,101 

0.59 

15,570,403,901 

รายได

รายไดคารักษาพยาบาล  

รายไดจากการจำหนายสินคา  

รายไดอื่น   

ดอกเบี้ยรับ 

เงินปนผลรับ 

กำไรจากการจำหนายเงินลงทุน

ในบริษัทรวมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น 

อื่นๆ 

รวมรายไดอื่น   

รวมรายได  

คาใชจาย   

ตนทุนคารักษาพยาบาลและตนทุนขาย 

คาใชจายในการบริหาร  

รวมคาใชจาย  

กำไรกอนสวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม  

ตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได  

สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม  

กำไรกอนตนทุนทางการเงินและคาใชจาย

ภาษีเงินได

ตนทุนทางการเงิน  

กำไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 

คาใชจายภาษีเงินได  

กำไรสำหรับป  

การแบงปนกำไร  

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ  

สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจ

ควบคุมของบริษัทยอย  

  

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน  

กำไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 

จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (หุน)  

 

14,842,053,581 

 - 

 324,345,653 

 6,295,192,239 

 

11,250,317,541 

 1,338,554,926 

 19,208,410,359 

 34,050,463,940 

 9,303,843,843 

 4,553,734,182 

 13,857,578,025 

 20,192,885,915 

 - 

 

20,192,885,915 

 (1,048,769,698)

 19,144,116,217 

 (2,577,916,472)

 16,566,199,745 

16,566,199,745 

1.05 

15,742,832,572 
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งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอยสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

14 

12 

16 

(หนวย: บาท)

2561 2561หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2562

 16,009,161,753 

 

(61,855,693)

 (108,907,015)

 (499,957,757)

 (670,720,465)

 

1,048,823,280 

 

(582,254,455)

 466,568,825 

 (204,151,640)

 15,805,010,113 

 15,289,037,909 

 

515,972,204 

 15,805,010,113 

 6,630,376,948 

 

(80,061,674)

 - 

 - 

 (80,061,674)

 

- 

 

(94,825,518)

 (94,825,518)

 (174,887,192)

 6,455,489,756 

 6,455,489,756 

 9,647,046,101 

 

(96,941,627)

 (15,344,610)

 (411,961,328)

 (524,247,565)

 

593,801,938 

 

(268,530,698)

 325,271,240 

 (198,976,325)

 9,448,069,776 

 8,887,134,112 

 

560,935,664 

 9,448,069,776 

กำไรสำหรับป  

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือ

ขาดทุนในภายหลัง   

ผลขาดทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุน

ในหลักทรัพยเผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได  

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา

งบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ 

สวนแบงกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทรวม  

รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือ

ขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได 

รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือ

ขาดทุนในภายหลัง   

สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน - สุทธิจาก

ภาษีเงินได  

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตรประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได  

รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือ

ขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป  

  

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป  

  

การแบงปนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ  

สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม

ของบริษัทยอย  

 16,566,199,745 

 

(66,594,463)

 - 

 - 

 (66,594,463)

 

- 

 

(283,031,357)

 (283,031,357)

 (349,625,820)

 16,216,573,925 

 16,216,573,925 
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)

2561 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2562

 

19,882,619,762 

 5,752,149,588 

 9,641,611 

 

9,215,121 

 188,773,888 

 68,097,976 

 

37,623,247 

 (292,503,717)

 - 

 (1,022,445,824)

 13,464,558 

 

(7,618,993,754)

 418,903 

 

(34,846,191)

 15,360,175 

 

100,065,098 

 956,082,803 

 9,971,778 

 (110,081,197)

 (9,306,759)

 928,758,447 

 18,884,065,513 

 

6,973,492,809 

 1,024,818,748 

 2,883,242 

 

824,895 

 62,237,911 

 (3,008,267)

 

(203,757)

 (121,576,445)

 - 

 - 

 25,038,851 

 

- 

 (5,740,342)

 

(10,287,270)

 (23,142,337)

 

- 

 102,408,333 

 3,479,914 

 (280,053,452)

 (5,583,667,879)

 1,264,909,188 

 3,432,414,142 

 

12,386,894,977 

 5,386,219,861 

 23,480,664 

 

8,631,232 

 197,796,233 

 (3,008,267)

 

14,820,432 

 (292,803,092)

 17,975,000 

 (1,689,692,873)

 25,038,851 

 

- 

 31,103,050 

 

(14,934,238)

 (8,928,837)

 

- 

 318,474,664 

 11,688,532 

 (58,047,913)

 (16,299,501)

 1,165,472,481 

 17,503,881,256 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 

กำไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 

ปรับรายการที่กระทบกำไรกอนคาใชจายภาษีเงินไดเปน

เงินสดรับ(จาย) จากกิจกรรมดำเนินงาน

คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย

รายการตัดบัญชีสินทรัพย

ขาดทุนจากการลดมูลคาและตัดจำหนายของ

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย (กลับรายการ)

คาเผื่อ(กลับรายการ)การปรับลดราคาทุนของสินคา

ใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับของสินคาคงเหลือ

รายไดคาบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีตัดจาย

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนระยะยาวอื่น

สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม

คาใชจายในการออกหุนกูและหุนกูแปลงสภาพตัดจำหนาย

กำไรจากการจำหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมและ

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

(กำไร)ขาดทุนจากการจำหนายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ

กำไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย

เพื่อการลงทุน

(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

คาใชจายประมาณการหนี้สินโครงการใหการรักษา

พยาบาลตลอดชีพ

คาใชจายประมาณการหน้ีสินสำหรับผลประโยชนพนักงาน

คาใชจายวันหยุดพนักงาน

ดอกเบี้ยรับ

เงินปนผลรับ

ตนทุนทางการเงิน

กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย 

และหนี้สินดำเนินงาน

 

19,144,116,217 

 1,100,246,864 

 293,735 

 

778,956 

 17,712,105 

 18,097,976 

 

(27,193)

 (129,722,890)

 - 

 - 

 13,464,558 

 

(11,250,317,541)

 (2,309,337)

 

(33,966,191)

 15,360,175 

 

126,217,080 

 224,791,284 

 3,487,076 

 (324,345,653)

 (6,295,192,239)

 1,048,769,698 

 3,677,454,680 
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งบกระแสเงินสด (ตอ)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอยสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)

2561 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2562

 

(1,492,953,321)

 (95,077,534)

 (18,792,697)

 (48,699,699)

 77,099,431 

 211,602,364 

 253,008,293 

 113,514,130 

 (135,320,229)

 (1,214,624)

 17,747,231,627 

 99,199,346 

(837,284,817)

 35,284,944 

 (2,498,339,873)

 14,546,091,227 

 (73,122,825)

 (1,699,544)

 550,734,179 

 

(169,913,350)

 

12,731,772,332 

 (2,250,063,448)

 - 

 - 

 - 

 (2,133,809)

 25,265,841 

 (7,437,026,627)

 (167,927,133)

 (387,947,243)

 2,817,938,373 

 

(90,787,944)

 1,831,744 

 - 

 213,940 

 187,911,486 

 138,457,831 

 154,178,511 

 (6,619,521)

 (35,547,567)

 (5,617,523)

 3,776,435,099 

 280,516,525 

 (1,035,694,712)

 - 

 (387,554,089)

 2,633,702,823 

 (874)

 - 

 5,583,667,879 

 

(6,044,826,294)

 - 

 - 

 103,479,446 

 (1,010,000,000)

 760,475,217 

 (1,619,000)

 9,000,691 

 (1,782,382,026)

 - 

 (134,164,815)

 (2,516,369,776)

 

(768,984,955)

 (65,459,169)

 4,134,129 

 (60,228,350)

 380,484,313 

 718,010,630 

 294,942,081 

 (12,011,406)

 (80,345,080)

 3,789,296 

 17,918,212,745 

 55,451,989 

(936,707,722)

 32,279,008 

 (2,264,958,081)

 14,804,277,939 

 (241,559,952)

 (1,614,933)

 513,161,011 

 

(5,963,660,400)

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 (1,619,000)

 43,292,532 

 (7,119,047,648)

 (270,292,450)

 (309,478,197)

 (13,350,819,037)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ตอ) 

สินทรัพยดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

สินคาคงเหลือ

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

คาใชจายคางจาย

รายไดคาบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชนพนักงาน

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน 

เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ

จายตนทุนทางการเงิน

เงินสดรับจากการขอคืนภาษี

จายภาษีเงินได

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น

เงินสดรับจากเงินปนผลรับ

เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและ

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวมและ

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

จายภาษีเงินไดจากกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยลดลง (เพิ่มขึ้น)

เงินสดจายเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย

รับชำระเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย

เงินสดจายซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

เงินสดรับสุทธิจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

เงินสดจายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

เงินสดจายซื้อสิทธิการเชา

เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน

 

(593,074,649)

 (12,508,805)

 - 

 (389,638)

 (105,658,641)

 35,766,822 

 130,997,755 

 26,372,757 

 (35,953,848)

 (7,304,930)

 3,115,701,503 

 325,846,664 

 (958,753,436)

 - 

 (332,492,579)

 2,150,302,152 

 (6,845)

 - 

 6,295,192,239 

 

(1,092,431,150)

 

12,710,118,317 

 (2,250,063,448)

 (296,600,876)

 (673,000,000)

 790,767,100 

 (2,133,809)

 3,669,878 

 (1,308,092,833)

 - 

 (156,361,086)

 14,021,057,487 
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)

2561 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2562

 (1,000,000)

 - 

 (5,853,358,827)

 (4,625,924,533)

 (16,961,391)

 (18,597,252)

 (6,940,866,726)

 

(244,626,188)

 (17,701,334,917)

 (337,305,317)

 5,033,517,730 

 4,696,212,413 

 29,133,035 

 462,425,325 

 258,881,589 

 20,508,474 

 - 

 818,745,170 

 5,800,000,000 

 (1,461,350,133)

 (3,870,100)

 - 

 (5,594,365,790)

 

- 

 (440,840,853)

 (323,507,806)

 2,618,963,957 

 2,295,456,151 

- 

 (22,283,987)

 (40,857,480)

 3,382,548 

 - 

 - 

 5,805,348,839 

 (1,461,350,133)

 (23,057,970)

 (7,100,194)

 (5,594,365,790)

 

(230,569,088)

 (1,511,094,336)

 (57,635,434)

 5,091,153,164 

 5,033,517,730 

16,952,581 

 145,351,504 

 96,976,188 

 4,984,115 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไมเกี่ยวของกันลดลง 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอยเพิ่มขึ้น 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น 

จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

เงินสดจายชำระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

เงินสดจายชำระเจาหนี้สัญญาเชาการเงิน 

เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยจากผูมีสวนไดเสีย 

ที่ไมมีอำนาจควบคุม 

เงินปนผลจาย 

เงินปนผลจายของบริษัทยอยแกผูถือหุนที่ไมมี

อำนาจควบคุม 

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด  

รายการที่ไมใชเงินสด 

สินทรัพยซื้อภายใตสัญญาเชาการเงิน

เจาหนี้คาซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจาหนี้คากอสรางและเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เงินปนผลคางจายเพิ่มขึ้น

 - 

 1,368,433,271 

 (5,800,000,000)

 (4,625,924,533)

 (1,167,690)

 - 

 (6,940,866,726)

 

- 

 (15,999,525,678)

 171,833,961 

 2,295,456,151 

 2,467,290,112 

966,102 

 397,240,597 

 68,757,501 

 9,185,124 
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

26 

 

29

26 

29 

หมายเหตุ

สวนเกิน
มูลคา

หุนสามัญ

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ
ชำระแลว

สวนเกินมูลคา
เงินลงทุน
ที่สูงกวา

มูลคาตาม
บัญชีของ
บริษัทยอย

ผลตางจาก
การปรับ
โครงสราง
การถือหุน

กำไรสะสม

จัดสรรแลว-
สำรองตาม
กฎหมาย ยังไมไดจัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

แปลงสภาพหุนกูเปนหุนสามัญ 

กำไรสำหรับป 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

เงินปนผลจาย 

สวนแบงดอกเบี้ยจายสำหรับหุนกูแปลงสภาพ

ที่ถือเปนตราสารทุนของบริษัทรวม

การเปลี่ยนแปลงสวนของผูมีสวนไดเสียที่

ไมมีอำนาจควบคุม

- การซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย

- การจายเงินปนผลของบริษัทยอย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

แปลงสภาพหุนกูเปนหุนสามัญ 

กำไรสำหรับป

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

เงินปนผลจาย 

สวนแบงดอกเบี้ยจายสำหรับหุนกูแปลงสภาพ

ที่ถือเปนตราสารทุนของบริษัทรวม

การเปลี่ยนแปลงสวนของผูมีสวนไดเสียที่

ไมมีอำนาจควบคุม

- การซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย

- การจายเงินปนผลของบริษัทยอย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 1,549,095,654 

 17,799,951 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 1,566,895,605 

 1,566,895,605 

 22,304,585 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 1,589,200,190 

 20,572,873,162 

 4,168,193,761 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 24,741,066,923 

 24,741,066,923 

 5,425,036,148 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 30,166,103,071 

 175,822,357 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 175,822,357 

 175,822,357 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 175,822,357 

 305,000,325 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

- 

 305,000,325 

 305,000,325 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 305,000,325 

 (2,683,446,777)

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 (111,644)

 - 

 (2,683,558,421)

 (2,683,558,421)

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 (10,058,378)

 - 

 (2,693,616,799)

 34,314,505,000 

 - 

 9,191,462,706 

 (250,815,480)

 8,940,647,226 

 (5,597,748,338)

 - 

 - 

 - 

 37,657,403,888 

 37,657,403,888 

 - 

 15,517,170,358 

 (516,522,139)

 15,000,648,219 

 (6,950,051,850)

 - 

 - 

 - 

 45,708,000,257 
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ

รวมสวนของ
ผูถือหุน

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวมสวนของ
ผูถือหุน

ของบริษัทฯ

รวม
องคประกอบ
อื่นของสวน
ของผูถือหุน

หุนกู
แปลงสภาพ - 
องคประกอบ

ที่เปนทุน

สวนเกินทุน
จากการวัด

มูลคาเงินลงทุน
ในหลักทรัพย

เผื่อขาย
สวนเกินทุนจาก
การตีราคาที่ดิน

ผลตางจากการ
แปลงคางบ

การเงินที่เปน
เงินตรา

ตางประเทศ

สวนแบง
องคประกอบอื่น

ของสวนของ
ผูถือหุน

ของบริษัทรวม

ผูมีสวนไดเสีย
ที่ไมมีอำนาจ
ควบคุมของ
บริษัทยอย

 218,426,476 

 - 

 - 

 (96,940,161)

 (96,940,161)

 - 

 - 

 - 

 - 

 121,486,315 

 121,486,315 

 - 

 - 

 (61,821,881)

 (61,821,881)

 - 

 - 

 - 

 - 

 59,664,434 

 (31,890,123)

 - 

 - 

 (15,242,422)

 (15,242,422)

 - 

 - 

 - 

 - 

 (47,132,545)

 (47,132,545)

 - 

 - 

 (106,889,717)

 (106,889,717)

 - 

 - 

 - 

 - 

 (154,022,262)

 819,766,630 

 - 

 - 

 (424,103,597)

 (424,103,597)

 - 

 (7,021,310)

 - 

 - 

 388,641,723 

 388,641,723 

 - 

 - 

 (552,152,340)

 (552,152,340)

 - 

 (8,096,434)

 - 

 - 

 (171,607,051)

 494,185,167 

 (219,338,582)

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 274,846,585 

 274,846,585 

 (274,846,585)

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

- 

 8,837,349,624 

 (219,338,582)

 - 

 (53,513,114)

 (53,513,114)

 - 

 (7,021,310)

 - 

 - 

 8,557,476,618 

 8,557,476,618 

 (274,846,585)

 - 

 288,389,690 

 288,389,690 

 - 

 (8,096,434)

 - 

 - 

 8,562,923,289 

 63,071,199,345 

 3,966,655,130 

 9,191,462,706 

 (304,328,594)

 8,887,134,112 

 (5,597,748,338)

 (7,021,310)

 (111,644)

 - 

 70,320,107,295 

 70,320,107,295 

 5,172,494,148 

 15,517,170,358 

 (228,132,449)

 15,289,037,909 

 (6,950,051,850)

 (8,096,434)

 (10,058,378)

 - 

 83,813,432,690 

 2,799,914,923 

 - 

 455,583,395 

 105,352,269 

 560,935,664 

 - 

 - 

 (10,714,908)

 (232,170,655)

 3,117,965,024 

 3,117,965,024 

 - 

 491,991,395 

 23,980,809 

 515,972,204 

 - 

 - 

 (9,797,231)

 (255,949,538)

 3,368,190,459 

 65,871,114,268 

 3,966,655,130 

 9,647,046,101 

 (198,976,325)

 9,448,069,776 

 (5,597,748,338)

 (7,021,310)

 -  

 (10,826,552)

 (232,170,655)

 73,438,072,319 

 73,438,072,319 

 5,172,494,148 

 16,009,161,753 

 (204,151,640)

 15,805,010,113 

 (6,950,051,850)

 (8,096,434)

 (19,855,609)

 (255,949,538)

 87,181,623,149 

 7,336,861,474 

 - 

 - 

 482,773,066 

 482,773,066 

 - 

 - 

 - 

 - 

 7,819,634,540 

 7,819,634,540 

 - 

 - 

 1,009,253,628 

 1,009,253,628 

 - 

 - 

 - 

 - 

 8,828,888,168 



166 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป   2 5 6 2

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

แปลงสภาพหุนกูเปนหุนสามัญ 

กำไรสำหรับป

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

เงินปนผลจาย 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

แปลงสภาพหุนกูเปนหุนสามัญ 

กำไรสำหรับป

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

เงินปนผลจาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 1,549,095,654 

 17,799,951 

 - 

 - 

 - 

 - 

 1,566,895,605 

 1,566,895,605 

 22,304,585 

 - 

 - 

 - 

 - 

 1,589,200,190 

 7,943,891,220 

 - 

 6,630,376,948 

 (94,825,518)

 6,535,551,430 

 (5,597,748,338)

 8,881,694,312 

 8,881,694,312 

 - 

 16,566,199,745 

 (283,031,357)

 16,283,168,388 

 (6,950,051,850)

 18,214,810,850 

 20,509,949,234 

 4,168,193,761 

 - 

 - 

 - 

 - 

 24,678,142,995 

 24,678,142,995 

 5,425,036,148 

 - 

 - 

 - 

 - 

 30,103,179,143 

 175,822,357 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 175,822,357 

 175,822,357 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 175,822,357 

2561

หมายเหตุ

สวนเกิน
มูลคา

หุนสามัญ

ทุนเรือนหุน
ที่ออก

และชำระแลว

กำไรสะสม

จัดสรรแลว-
สำรอง

ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร

26 

29 

26 

29
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

(หนวย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2,083,943,908 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 2,083,943,908 

 2,083,943,908 

 - 

 - 

 - 

 - 

- 

 2,083,943,908 

 494,185,167 

 (219,338,582)

 - 

 - 

 - 

 - 

 274,846,585 

 274,846,585 

 (274,846,585)

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

2,795,476,602 

 (219,338,582)

 - 

 (80,061,674)

 (80,061,674)

 - 

 2,496,076,346 

 2,496,076,346 

 (274,846,585)

 - 

 (66,594,463)

 (66,594,463)

 - 

 2,154,635,298 

32,974,235,067 

 3,966,655,130 

 6,630,376,948 

 (174,887,192)

 6,455,489,756 

 (5,597,748,338)

 37,798,631,615 

37,798,631,615 

 5,172,494,148 

 16,566,199,745 

 (349,625,820)

 16,216,573,925 

 (6,950,051,850)

 52,237,647,838 

 217,347,527 

 - 

 - 

 (80,061,674)

 (80,061,674)

 - 

 137,285,853 

 137,285,853 

 - 

 - 

 (66,594,463)

 (66,594,463)

 - 

 70,691,390 

รวมสวนของ
ผูถือหุน

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวมองคประกอบอื่น
ของสวน

ของผูถือหุน

หุนกูแปลงสภาพ - 
องคประกอบ

ที่เปนทุน

สวนเกินทุน
จากการวัดมูลคาเงินลงทุน

ในหลักทรัพยเผื่อขาย
สวนเกินทุนจาก
การตีราคาที่ดิน
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170 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป   2 5 6 2
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172 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป   2 5 6 2
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174 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป   2 5 6 2
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176 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป   2 5 6 2
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178 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป   2 5 6 2
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180 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป   2 5 6 2



บ ร� ษั ท   ก รุ ง เ ท พ ดุ สิ ต เ ว ช ก า ร   จํ า กั ด   ( ม ห า ช น ) 181



182 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป   2 5 6 2



บ ร� ษั ท   ก รุ ง เ ท พ ดุ สิ ต เ ว ช ก า ร   จํ า กั ด   ( ม ห า ช น ) 183



184 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป   2 5 6 2



บ ร� ษั ท   ก รุ ง เ ท พ ดุ สิ ต เ ว ช ก า ร   จํ า กั ด   ( ม ห า ช น ) 185



186 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป   2 5 6 2



บ ร� ษั ท   ก รุ ง เ ท พ ดุ สิ ต เ ว ช ก า ร   จํ า กั ด   ( ม ห า ช น ) 187



188 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป   2 5 6 2



บ ร� ษั ท   ก รุ ง เ ท พ ดุ สิ ต เ ว ช ก า ร   จํ า กั ด   ( ม ห า ช น ) 189



190 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป   2 5 6 2



บ ร� ษั ท   ก รุ ง เ ท พ ดุ สิ ต เ ว ช ก า ร   จํ า กั ด   ( ม ห า ช น ) 191



192 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป   2 5 6 2



บ ร� ษั ท   ก รุ ง เ ท พ ดุ สิ ต เ ว ช ก า ร   จํ า กั ด   ( ม ห า ช น ) 193



194 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป   2 5 6 2



บ ร� ษั ท   ก รุ ง เ ท พ ดุ สิ ต เ ว ช ก า ร   จํ า กั ด   ( ม ห า ช น ) 195



196 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป   2 5 6 2



บ ร� ษั ท   ก รุ ง เ ท พ ดุ สิ ต เ ว ช ก า ร   จํ า กั ด   ( ม ห า ช น ) 197



198 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป   2 5 6 2
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200 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป   2 5 6 2
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202 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป   2 5 6 2
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204 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป   2 5 6 2
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ขอมูลทั่วไปและ
ขอมูลอางอิง

ประเภทธุรกิจ

ที่ตั�งบร�ษัท

เลขทะเบียนบร�ษัท

เว�บไซต

ทุนจดทะเบียน

นายทะเบียนหลักทรัพย

นายทะเบียนหุนกูและตัวแทนชำระเง�น

ผูสอบบัญช�

ธุรกิจการแพทย  

2 ซอยศูนยวิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพ 10320  
โทรศัพท 1719, 02-310-3000
โทรสาร 02-310-3032, 02-310-3327

บมจ. 0107537000025

www.bangkokhospital.com 

มูลคา 1,758.22 ลานบาท 
โดยเปนทุนที่ออกและเรียกชำระแลวจำนวน 1,589.20 ลานบาท 
แบงเปนหุนสามัญจำนวน 15,892 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท 

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด 
อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 02-009-9000, 02-009-9999
โทรสาร 02-009-9991

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 02-299-1002
โทรสาร 02-299-1278

บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก  
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 02-661-9190, 02-264-0777
โทรสาร 02-661-9192, 02-264-0789-90 

ขอมูลอางอิงอื่น
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นิติบุคคลที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป 

รายช�่อบร�ษัท สถานที่ตั�ง

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร จำกัด ถือผาน BSD

บริษัท เนชั่นแนล เฮ็ลทแคร ซิสเท็มส จำกัด 
BDMS : 74.02% SVH : 21.04% และ 
BNH : 4.93%

บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด 

บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด 

บริษัท เฟสท เฮ็ลธ ฟูด จำกัด (First Health) 
ถือผาน SVH 

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จำกัด 
(มหาชน) ถือผาน RBH : 46.88% และ 
MP : 0.33%

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) 
จำกัด ถือผาน RBH

บริษัท เอ็น เฮลท พยาธิวิทยา จำกัด
ถือผาน RBH

บริษัท เอส วี โฮลดิ้ง จำกัด (SV Holding) 
ถือผาน SVH 

บริษัท เออรวิ่ง เชอริเดน เอส อี จำกัด
ถือผาน SVH 

บริษัท โรงพยาบาลเทพากร จำกัด (TPK) 
ถือผาน BSN

บริษัท โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด

2 ม.ค. 2524

26 ส.ค. 2541

25 ก.ค. 2544

30 ม.ค. 2535

8 ต.ค. 2529

23 มี.ค. 2547

22 ต.ค. 2535

1 มิ.ย. 2504

8 ธ.ค. 2557

28 ส.ค. 2556

14 พ.ย. 2545

14 มิ.ย. 2538

7 ก.ย. 2535

18 ก.ค. 2550

24 พ.ย. 2535

14 ส.ค. 2546

24 พ.ค. 2555

4 ส.ค. 2558

ประกันสุขภาพ

จำหนายยาและ
เวชภัณฑ

บริการตรวจ
วิเคราะหแลป

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

จำหนายสินคา
เพื่อสุขภาพ

เวชสำอางค และ
บริการจัดการ

อาคารและสถานที่

ผลิตและจำหนาย
เวชภัณฑ

ผูผลิตและจำหนาย
ผลิตภัณฑเกี่ยวกับ

ยาและวัสดุ
ทางการแพทย

บริการตรวจ
วิเคราะหแลป

การลงทุน

ใหบริการจัดการและ
บริหารทรัพยสิน

ที่เกี่ยวของในธุรกิจ
รักษาพยาบาล

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน
 

โรงพยาบาลเอกชน
(ยังไมเปดดำเนินการ)

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

25,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

44,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

7,500,000 
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

8,400,000 
มูลคาหุนที่ตราไว 5 บาทตอหุน

100,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

1,400,000 
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

12,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

49,900,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

3,000,000 
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

800,000 
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

10,000 
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

3,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

10,500,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

7,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

30,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

15,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

150,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

60,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

99.99%

100.00%

98.68%

93.65%

100.00%

95.76%

47.17%

100.00%

95.00%

95.76%

95.74%

50.03%

84.00%

100.00%

91.45%

100.00%

100.00%

100.00%

จำนวนหุนที่ออก
และเร�ยกชำระแลว

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2301/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม 
เขตหวยขวาง กรุงเทพ

2301/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม 
เขตหวยขวาง กรุงเทพ

2301/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
เขตหวยขวาง กรุงเทพ

123 หมู 8 ถนนศรีนครินทร
ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดสมุทรปราการ

670/1 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กรุงเทพ 

488 ถนนศรีนครินทร
เขตสวนหลวง กรุงเทพ

8 อาคารโกลดมารเก็ต ชั้น 5
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ

39/1 ถนนรามอินทรา
เขตคันนายาว กรุงเทพ

2301/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
เขตหวยขวาง กรุงเทพ

488 ถนนศรีนครินทร
เขตสวนหลวง กรุงเทพ

488 ถนนศรีนครินทร
เขตสวนหลวง กรุงเทพ 

24 ซอย1 ถนนเทศา ตำบลสนามจันทร
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

288 ถนนสุขสวัสดิ์
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

2 ซอยศูนยวิจัย 7
ถนนเพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพ

 
1308/9 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 57 หมู 3 ตำบลบอผุด
อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี

88/8 หมูที่ 6 ตำบลหนองปาครั่ง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

369 หมู 13,
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วันที่
จดทะเบียน ประเภทธุรกิจ

อัตราการ
ถือหุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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รายช�่อบร�ษัท สถานที่ตั�ง

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร จำกัด
(BSN) 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร จำกัด (มหาชน) *

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด (PT1)
ถือผาน PPCL

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
ถือผาน PPCL

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
ถือผาน PPCL

บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
ถือผาน PPCL

บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอรี่ส
(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด 

27 ก.ค. 2558

8 ก.พ. 2556

25 ม.ค. 2537

1 พ.ค. 2532

26 ส.ค. 2556

15 มี.ค. 2537

26 ส.ค. 2557

13 ส.ค. 2545

27 พ.ค. 2557

26 มิ.ย. 2556

27 ก.ค. 2538

28 พ.ค. 2550

15 ธ.ค. 2532

11 ธ.ค. 2544

7 ก.ย. 2527

24 ก.ย. 2539

17 ก.พ. 2538

7 พ.ย. 2544

18 ส.ค. 2551

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน 

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

บริการตรวจ
วิเคราะหแลป

บริการดานเทคโนโลยี
และสารสนเทศ

130,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

150,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

50,000,000 
มูลคาหุนที่ตราไว 5 บาทตอหุน

28,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

80,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

100,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 5 บาทตอหุน

361,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

40,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

365,500,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

100,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

100,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 5 บาทตอหุน

80,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

หุนสามัญ 728,841,357
มูลคาหุนที่ตราไว 1 บาทตอหุน

หุนบุริมสิทธิ์ 1,210,865
มูลคาหุนที่ตราไว 1 บาทตอหุน

48,100,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

22,511,351
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

หุนสามัญ 5,442,995
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

หุนบุริมสิทธิ์ 3,750,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

35,954,180
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

1,000,000 
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

20,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

100.00%

100.00%

99.76%

97.27%

 100.00%

99.70%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

98.82%

100.00%

24.99%

98.60%

97.79%

97.56%

74.23%

95.00%

100.00%

จำนวนหุนที่ออก
และเร�ยกชำระแลว

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

59/3 ถนนเพชรเกษม
ตำบลหนาเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดราชบุรี

888 ถนนมะลิวัลย ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

276 ถนนสุขุมวิท
อำเภอเมือง จังหวัดตราด

301 ถนนสุขุมวิท กม.143
อำเภอเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

138 ถนนพระองคดำ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

2/1 ถนนหงษหยกอุทิศ
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

  
44 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

8 หมู 2 ซอยแสงจันทรเนรมิตร
ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง

จังหวัดระยอง

 1194 ถนนเพชรเกษม
ตำบลสนามจันทร อำเภอเมือง

จังหวัดนครปฐม

179 หมูที่ 1 ตำบลวัดประดู
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี

75 ซอย 15 ถนนเพชรเกษม
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

111 ถนนทองใหญ ตำบลหมากแขง
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

33 ถนนสุขุมวิท ซอย 3
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพ

364/1 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพ

943  ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ

111 ถนนเพชรเกษม
แขวงปากคลองภาษีเจริญ
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ

90 ถนนศรีราชานคร 3 ตำบลศรีราชา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

2 ซอยศูนยวิจัย 7
ถนนเพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพ 

488 อาคารโรงพยาบาลสมิติเวช
ศรีนครินทร แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง กรุงเทพ 

วันที่
จดทะเบียน ประเภทธุรกิจ

อัตราการ
ถือหุน
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รายช�่อบร�ษัท สถานที่ตั�ง

บริษัท กรุงเทพ เซฟดรัก จำกัด (BSD)

บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด
BDMS : 87.25% และ RBH : 12.75%

บริษัท กรุงเทพพรีเมียร นายหนาประกันภัย จำกัด

บริษัท การแพทยสยาม จำกัด

บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด (มหาชน)
BDMS : 34.43% และ RBH : 29.02%

บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด (BNH)

บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด

บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด 

บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอรท จำกัด 

บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาทติ้ง จำกัด
(BDMS Acc)

บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพยสิน จำกัด

บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) (PPCL)

บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธแคร จำกัด (RBH)

บริษัท วัฒนเวช จำกัด

บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน) 

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) (SVH)

บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จำกัด

บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด  ถือผาน SVH 

บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด (MP)

บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด*
BDMS : 15.26% และ PT1 : 10%

23 ก.ย. 2557

29 มิ.ย. 2538

29 ส.ค. 2554

17 ก.ค. 2513

7 ม.ค. 2536

27 ส.ค. 2534

23 ก.ย. 2553

12 ม.ค. 2560

19 ธ.ค. 2561

17 ก.ค. 2546

21 เม.ย. 2559

14 ม.ค. 2517

11 ก.พ. 2551

28 ต.ค. 2526

27 ม.ค. 2536

28 ธ.ค. 2519

22 ส.ค. 2556

30 ต.ค. 2533

26 ส.ค. 2514

9 มิ.ย. 2537

การลงทุน

บริการขนสงทาง
อากาศยาน

นายหนาประกัน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

บริการจัดฝกอบรม

ศูนยการแพทยดาน
เวชศาสตรชะลอวัย
และฟนฟูสุขภาพ

โรงแรม

ใหบริการดานบัญชี

บริหารทรัพยสิน

การลงทุน

การลงทุน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน
(สมิติเวชสุขุมวิท

และสมิติเวช
ศรีนครินทร)

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

ผลิตและจำหนายยา

โรงพยาบาลเอกชน

101,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

40,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

2,000,000 
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

หุนสามัญ 8,700,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

หุนบุริมสิทธิ์ 1,300,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

19,384,226
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

58,611,935
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

100,000 
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

960,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

 

10,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

3,000,000 
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

1,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

1,108,208,020
มูลคาหุนที่ตราไว 1 บาทตอหุน

108,600,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

18,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

200,538,671
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

100,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

80,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

18,751,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

4,286,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

30,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

100.00%

100.00%

100.00%

85.71%

63.45%

91.48%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

98.60%

100.00%

99.72%

99.76%

95.76%

100.00%

67.18%

87.05%

25.11%

จำนวนหุนที่ออก
และเร�ยกชำระแลว

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

2 ซอยศูนยวิจัย 7
ถนนเพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพ 

2301/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
เขตหวยขวาง กรุงเทพ

2301/2 อาคารทันตกรรม
โรงพยาบาลกรุงเทพ เขตหวยขวาง

กรุงเทพ

1 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพราว
เขตลาดพราว กรุงเทพ

337 ถนนสมเด็จพระเจาตากสิน
เขตธนบุรี กรุงเทพ

9/1 ถนนคอนแวนต แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพ

2 ซอยศูนยวิจัย 7
ถนนเพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพ 

2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพ

2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพ

1/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
เขตหวยขวาง กรุงเทพ

2 ซอยศูนยวิจัย 7
ถนนเพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพ 

943 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ

2 ซอยศูนยวิจัย 7
ถนนเพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพ 

25/14 ถนนทาหลวง อำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี

44/505 ถนนนวมินทร
เขตบึงกุม กรุงเทพ

133 สุขุมวิท 49 แขวงคลองตัน
เขตวัฒนา กรุงเทพ

888/88 หมูที่ 3 ตำบลบานสวน
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

8 ซอยแหลมเกตุ ถนนเจิมจอมพล
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   

124 ถนนธนบุรี-ปากทอ กรุงเทพ

555/5 ถนนโพศรี อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี

วันที่
จดทะเบียน ประเภทธุรกิจ

อัตราการ
ถือหุน
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รายช�่อบร�ษัท สถานที่ตั�ง

Angkor Pisith Co., Ltd.   

B.D.M.S. International 
Medical Services Co., Ltd.

BDMS Inter Pte. Ltd.

N Health Asia Pte. Ltd.

N Health Cambodia Co., Ltd. 
ถือผาน N Health Asia Pte. Ltd.

N Health Myanmar Co., Ltd. 
ถือผาน N Health Asia Pte. Ltd.

Phnom Penh First Property Co., Ltd.  

Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.

S.R. Property Investment Co., Ltd.  

Samitivej International Co., Ltd.
ถือผาน SV Holding

Siem Reap Land Investment Co., Ltd.

20 ธ.ค. 2548

20 ธ.ค. 2548

8 เม.ย. 2556

8 เม.ย. 2556
 

27 มิ.ย. 2557

21 ก.ย. 2558
 

27 พ.ย. 2549

27 พ.ย. 2549

20 ธ.ค. 2548

22 ก.ย. 2557

10 ก.พ. 2549

โรงพยาบาลเอกชน
ที่ประเทศกัมพูชา

โรงพยาบาลเอกชน
ที่ประเทศกัมพูชา 

(ยังไมเปดดำเนินการ)

การลงทุน

การลงทุน

บริการตรวจ
วิเคราะหแลป

บริการตรวจ
วิเคราะหแลป

อสังหาริมทรัพย

โรงพยาบาลเอกชน
ที่ประเทศกัมพูชา

อสังหาริมทรัพย

คลินิก

อสังหาริมทรัพย

10,000 
มูลคาหุนที่ตราไว

USD 1,000 ตอหุน
 

1,000 
มูลคาที่ตราไว

 KHR 9,200,000 ตอหุน

200,000 
มูลคาที่ตราไว USD 1 ตอหุน

3,500,000 
มูลคาที่ตราไว USD 1 ตอหุน

1,000 
มูลคาที่ตราไว 

KHR 1,280,000 ตอหุน

100,000 
มูลคาที่ตราไว 

MMK 5,000 ตอหุน

1,000 
มูลคาที่ตราไว 

KHR 20,000 ตอหุน

22,000 
มูลคาที่ตราไว USD 2,500 ตอหุน

1,000 
มูลคาที่ตราไว 

KHR 20,000 ตอหุน

1,250,000 
มูลคาที่ตราไว USD 1 ตอหุน

1,000 
มูลคาที่ตราไว 

KHR 20,000 ตอหุน

80.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

60.00%

49.00%

100.00%

49.00%

80.00%

49.00%

จำนวนหุนที่ออก
และเร�ยกชำระแลว

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

National Road No.6,
Svay Dangkom Commune,

Siem Reap, Cambodia.

61A Street 214,
Sangkat Beong Rang,

Phnom Penh, Cambodia.

ประเทศสิงคโปร

ประเทศสิงคโปร

ประเทศกัมพูชา

No. 807 Mahabandoola,
Lanmadaw Township, Yangon,

Myanmar

61A Street 214,
Sangkat Beong Rang,

Phnom Penh, Cambodia.

Toeuk Thla Village,
Russian Federation Blvd,
Phnom Penh, Cambodia.

517 Road No.6,
Khum Svay Damdum,
Siem Reap, Cambodia.

ประเทศสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมาร

517 Road No.6,
Khum Svay Damdum,
Siem Reap, Cambodia.

วันที่
จดทะเบียน ประเภทธุรกิจ

อัตราการ
ถือหุน

หมายเหตุ
* บริษัทเขาไปลงทุนไมไดมีสวนรวมในการบริหาร







บร�ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 
2 ซอยศูนยว�จัย 7 ถนนเพชรบุร�ตัดใหม หวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทร. 66-2310-3000 โทรสาร 66-2318-1546
www.bangkokhospital.com | www.bdms.co.th




