
 

 

 

 

 

   

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 

(แบบ 56-1) 



 
  

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563   

สารบัญ 
  
1   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ ................................................................................................ 1 

2  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ................................................................................................................... 20 
3  ปัจจยัเส่ียง ............................................................................................................................................ 49 
4  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ ...................................................................................................... 55 
5  ข้อพพิาททางกฎหมาย ......................................................................................................................... 91 
6  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอ้างองิ ................................................................................................................ 92 
7  ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น ............................................................................................................... 93 
8  โครงสร้างการจดัการ ............................................................................................................................ 97 
9   การก ากบัดูแลกิจการ .......................................................................................................................... 114 
10  ความรับผดิชอบต่อสังคม ................................................................................................................... 156 
11  การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง ...................................................................................... 157 
12.  รายการระหว่างกนั ............................................................................................................................. 161 
13  ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ................................................................................................................... 173 
14.  การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ ......................................................................................... 182 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ....................................................................................................................  
เอกสารแนบ 1  รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และ เลขานุการบริษทั .....................  
เอกสารแนบ 2  รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย ............................................................................  
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฎิบัติงาน
ของบริษทั (Compliance)  ................................................................................................................................  
  



 

 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563  หนา้ท่ี 1 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) จดทะเบียนจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2512 ใน

นาม “บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด” ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 10 ล้านบาท โดยเร่ิมเปิดด าเนินงาน 
“โรงพยาบาลกรุงเทพ” เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2515 และน าหุน้เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2534  ต่อมาไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ในปี 2537 จนถึงปัจจุบนั 
บริษทัมีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน จ านวน 1,758.22  ลา้นบาท เป็นทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ จ านวน 1,589.20 ลา้นบาท  

ปัจจุบนั บริษทัเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ของประเทศ โดยมีโรงพยาบาล
เครือข่ายในไทยและกมัพูชา จ านวนรวม 49 แห่ง (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563)  ด าเนินการภายใตช่ื้อโรงพยาบาล 
6 กลุ่ม คือกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ  กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบี เอน็ เอช  กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท  
กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล และกลุ่มโรงพยาบาลรอยลั นอกจากน้ี บริษทัยงัด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแล
ป้องกนัและการฟ้ืนฟูสุขภาพ ไดแ้ก่ บริษทั บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จ ากดั และ บริษทั บีดีเอ็มเอส เวลเนส     
รีสอร์ท จ ากดั รวมถึงธุรกิจท่ีให้การสนบัสนุนดา้นการแพทย ์ธุรกิจผลิตยา ธุรกิจผลิตน ้าเกลือและธุรกิจร้านขาย
ยาและเวชภณัฑ ์เป็นตน้   

วสัิยทัศน์ พนัธกจิ และแนวทางด าเนินการ  
 วสัิยทัศน์  
  โรงพยาบาลกรุงเทพ จะเป็นสถานบริการทางการแพทยใ์นระดบัตติยภูมิท่ีเป็นเลิศท่ีมีมาตรฐานสูงดว้ย
คุณภาพในระดบัสากลเพ่ือความไวว้างใจและพึงพอใจสูงสุดของผูรั้บบริการ    
 พนัธกจิ 
 เรามุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผูน้ าในการให้บริการทางการแพทยท่ี์ไดรั้บการยอมรับในระดบัมาตรฐานสากลโดยใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและทันสมัย การบริหารธุรกิจท่ีมีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพโดยทีมบุคลากรท่ีมี
ความสามารถ ยึดมัน่เชิดชูมาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ มุ่งมัน่พฒันาคุณภาพบริการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือ
ประโยชนแ์ละความพึงพอใจสูงสุดของผูรั้บบริการ รวมถึงการเจริญเติบโตท่ีมัน่คงขององคก์ร 
 เพ่ือใหบ้รรลุถึงวิสยัทศันด์งักล่าว บริษทัไดมี้แนวทางด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 
ดา้นโรงพยาบาล 

 ตติยภูมิท่ีเป็นเลิศ   :  จดัท าโครงสร้าง กระบวนการ และผลงานระดบัสูง สามารถเทียบไดก้บัองคก์ร
ตติยภูมิท่ีเป็นเลิศระดบัโลก 

 มาตรฐานสูง : ปรับปรุงมาตรฐานดา้นการรักษาพยาบาล ดา้นการบริการ ดา้นประสิทธิภาพและ
ดา้นการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มจากระดบัตติยภูมิใหดี้เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 คุณภาพระดบัสากล  :  มีความร่วมมือกบัองคก์รทางการแพทยท่ี์มีช่ือเสียงระดบัโลก เพ่ือใหมี้การรับรอง
คุณภาพอยา่งเป็นทางการระดบัสากล 

 

1   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
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ดา้นผูรั้บบริการ 

 ความไวว้างใจ :  ใหก้ารรักษาท่ีเนน้คุณภาพและความปลอดภยั ในราคาท่ีเป็นธรรมและโปร่งใส 
 ความพึงพอใจ : ใหก้ารบริการท่ีเป็นเลิศ สามารถวดัผลเพ่ือปรับปรุงไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่ส าคัญ  
ปี 2563 

  จากสถานการณ์การระบาดของโรค  COVID-19 เครือ BDMS  ไดป้รับเปล่ียนกระบวนการท างาน รวมถึง
พฒันารูปแบบและระบบให้บริการดา้นการแพทยแ์ก่ผูป่้วยในหลายดา้น เพ่ือความปลอดภยัและสร้างความ
เช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ อาทิเช่น  
 การบริการดา้นการแพทยผ์่านนวตักรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Telecare) เพ่ือให้ผูป่้วยสามารถ

สามารถติดต่อปรึกษาแพทยผ์า่นระบบการรักษาออนไลนไ์ดต้ลอดเวลา  
 การน า Tytocare  นวตักรรมการตรวจสุขภาพเบ้ืองตน้มาใชเ้พ่ือใหผู้ป่้วยสามารถคดักรองโรคเบ้ืองตน้

และส่งผลใหแ้พทยเ์พ่ือวินิจฉยั on-line ลดความเส่ียงจากการเดินทางของผูป่้วย    
 การพฒันาหุ่นยนตฆ่์าเช้ือเพ่ือความสะอาดในหอ้งพกัผูป่้วย COVID-19 
 โครงการการจดัส่งยาและเวชภณัฑ์แก่ผูป่้วยโดยน าแอพพลิเคชั่น Pharmasafe มาประยุกต์ใช้เป็น

ช่องทางติดตามการจดัส่งยาและใหค้ าปรึกษาการใชย้าโดยเภสชักรของโรงพยาบาล   
 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จ ากดั บริษทัย่อยในเครือ BDMS ไดเ้ปิดให้บริการ “โรงพยาบาลจอมเทียน”  

ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลขนาด 232 เตียง ตั้งอยูบ่นถนนสุขุมวิท อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี  
 เครือ BDMS ไดจ้ดัตั้ง “บริษทั เฮลท์ พลาซ่า จ ากดั”  ดว้ยทุนจดทะเบียน 40 ลา้นบาท โดยมีบริษทั รอยลั

บางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ BDMS เป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 100 วตัถุประสงคเ์พ่ือด าเนินธุรกิจ 
E-Commerce ส าหรับสินคา้และบริการในเครือ BDMS  

ปี 2562 

 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จ ากดั บริษทัย่อยในเครือ BDMS ไดเ้ปิดให้บริการ “โรงพยาบาลกรุงเทพ
เชียงราย”  ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลขนาด 80 เตียง ตั้งอยูบ่นถนนพหลโยธิน (เชียงราย-แม่จนั) อ  าเภอเมือง เชียงราย โดย
มุ่งมัน่ใหเ้ป็นศูนยร์วมในการรักษาพยาบาลท่ีรองรับประเทศในกลุ่ม ASEAN ตอนบนและประเทศจีนตอนใต ้ 

 บริษัทเปิดให้บริการ “โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล” (Bangkok International Hospital)  ซ่ึงเป็น
โรงพยาบาลขนาด 172 เตียง ตั้งอยูท่ี่ซอยศูนยวิ์จยั ถนนเพชรบุรีตดัใหม่  โดยเปิดใหบ้ริการการรักษาดา้นโรคสมอง
และระบบประสาท โรคกระดูกและข้อ และโรคกระดูกสันหลัง โดยทีมแพทย์และสหสาขาวิชาชีพท่ีมี
ประสบการณ์สูงและมีความช านาญ ภายใตแ้นวคิด Rediscovering Your Life ท่ีน าศิลปะและวิทยาศาสตร์มาใช้
ร่วมกบัการรักษาดูแลแบบองคร์วมช่วยเติมเตม็ความตอ้งการของผูป่้วยและญาติอยา่งสมบูรณ์  

 บริษทั สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) บริษทัย่อยในเครือ BDMS ไดเ้ปิดให้บริการ “Japanese Hospital by Samitivej” 
เป็นโรงพยาบาลญ่ีปุ่นแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน (First Japanese hospital in AEC) ขนาด 30 เตียง ตั้งอยู่บริเวณ
เดียวกนักบัโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท   ดูแลดว้ยทีมแพทย ์พยาบาลชาวญ่ีปุ่น และเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัพร้อม 
Tele-Translator แปลภาษาญ่ีปุ่นดว้ยล่ามผา่นระบบวิดีโอคอล ใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง  
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ปี 2561 

 บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทัย่อยแห่งใหม่ ช่ือ บริษทั บีดีเอม็เอส เวลเนส รีสอร์ท จ ากดั เพ่ือสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจ 
BDMS Wellness Clinic ใหค้รบวงจร โดยมีทุนจดทะเบียน 100 ลา้นบาท บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 100 ซ่ึงบริษทั
ยอ่ยดงักล่าวไดมี้ความร่วมมือกบั MOVENPICK Hotel เพ่ือบริหารจดัการ Wellness Resort ภายใตช่ื้อ “Movenpick 
BDMS Wellness Resort” 

 บริษทัเปิด “โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชัน่นลั แคร์” (Chiva Transitional Care Hospital)  เพ่ือใหบ้ริการทางการแพทย์
ในการดูแลสุขภาพระยะฟ้ืนฟู ส าหรับผูป่้วยสูงอายุท่ีตอ้งการการฟ้ืนฟูสุขภาพ  ผูป่้วยหลงัผ่าตดัและตอ้งฟ้ืนฟูท า
กายภาพบ าบดั โดยมีทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นการดูแลผูสู้งอายุและเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู พยาบาล นกักายภาพบ าบดั 
ใหก้ารดูแลรักษาอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือฟ้ืนฟสุูขภาพ โดยมุ่งหวงัใหผู้ป่้วยกลบัไปสู่สังคมได ้

 บริษทั กรุงเทพพรีเมียร์ นายหน้าประกันชีวิต จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั 
กรุงเทพพรีเมียร์ นายหนา้ประกนัภยั จ ากดั” โดยขยายขอบเขตการด าเนินธุรกิจจากนายหนา้ประกนัชีวิตเพียงอย่าง
เดียว ไปสู่การเป็นนายหนา้ประกนัวินาศภยัดว้ย 

 ศูนยบ์ริการการแพทยฉุ์กเฉิน เครือบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) หรือ BDMS EMERGENCY 
SERVICES ไดรั้บประกาศนียบตัรต่ออายุการรับรองคุณภาพมาตรฐานการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยวิกฤติทางบก ทาง
น ้า ทางอากาศจาก CAMTS (The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems) สหรัฐอเมริกา 
ตั้งแต่ปี 2558 - 2564 โดยล่าสุดไดรั้บการรับรองมาตรฐาน CAMTS EU (The Commission on Accreditation of 
Medical Transport Systems Europe) จากยุโรป ตั้งแต่ปี 2561-2564 ถือไดว้่าเป็นรายแรกของโลกท่ีไดรั้บการ
รับรองมาตรฐานการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยทางน ้าโดยเรือ และเป็นรายแรกของเอเชียท่ีผา่นการรับรองครบทุกหมวด
การล าเลียงผูป่้วย ได้แก่ Rotor Wing, Fixed Wing,  Medical Escort, Surface Critical Care และ Surface-boat 
นอกจากนั้น ยงัเป็นผูบ้ริการล าดบัท่ีสองของเอเชีย และล าดบัท่ีสามของโลกท่ีไดรั้บ 2 ประกาศนียบตัรรับรอง
มาตรฐานการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยท่ีเรียกวา่ CAMTS - CAMTS EU  “Dual Accreditation”  

ทั้งน้ี มีโรงพยาบาลในกลุ่มท่ีผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยทางบก ทางน ้ า 
และทางอากาศจาก CAMTS จ านวน 13 โรงพยาบาล คือ 1.โรงพยาบาลกรุงเทพ 2.โรงพยาบาลสมิติเวช สุขมุวิท 
3.โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์  4.โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่  5.โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา  6.โรงพยาบาล
กรุงเทพอุดร  7.โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต   8.โรงพยาบาลสิริโรจน์ อินเตอร์   9.โรงพยาบาลกรุงเทพ สมุย  
10.โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจนัทร์  11.โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา   12.โรงพยาบาลพญาไท 2  และ   
13.โรงพยาบาลพญาไท 3    

 โรงพยาบาลหวัใจกรุงเทพ เปิดคลินิกป้องกนัโรคหวัใจและลดไขมนั (Preventive Heart and Lipid Clinic) เพ่ือ
คน้หาผูป่้วยท่ีมีความเส่ียงสูงและป้องกนัก่อนท่ีจะเกิดโรคหลอดเลือดหวัใจตีบตนัในอนาคต โดยลดความเส่ียง
ท่ีจะเกิดภาวะแทรกซอ้นจากโรคหลอดเลือดหวัใจตีบตนัใหน้อ้ยท่ีสุด รวมไปถึงการใหข้อ้มูลความรู้แบบองค์
รวมในการดูแลและป้องกนัก่อนท่ีจะเกิดโรคหัวใจ นอกจากนั้น ยงัมีวตัถุประสงค์ในการพฒันาคุณภาพการ
บริการและการวินิจฉยัใหไ้ดม้าตรฐานวิชาชีพระดบันานาชาติ และเพ่ือเก็บขอ้มูลวิจยัสร้างองคค์วามรู้ใหม่ใน
การป้องกนัโรคหลอดเลือดหวัใจในอนาคต โดยจุดเด่นของคลินิกน้ี คือ  
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1.  One-stop service for heart check-up and preventive program ให้การค้นหาโรคหัวใจตั้ งแต่ระยะ
แรกเร่ิม และให้การป้องกนัโรคตั้งแต่ระยะเร่ิมตน้ของการเกิดตะกรัน (Plaque) ท่ีเกาะผนงัหลอดเลือดหัวใจ
หรือเสน้เลือดตามร่างกาย   

2. Personalized Medicine เป็นจุดเร่ิมตน้ของการดูแลสุขภาพหวัใจยคุใหม่ ท่ีทุกคนจะมีแนวทางปฏิบติั
เป็นของตวัเอง การเลือกยาท่ีตรงกบัพนัธุกรรมของตนเอง การเลือกชนิดอาหารท่ีเหมาะสมกบัตนเอง รวมไป
ถึง โปรแกรมการออกก าลงักายฟ้ืนฟสูมรรถภาพหวัใจท่ีแตกต่างตามสาเหตุและความเส่ียงของตนเอง  

3. Registry and monitoring ขอ้มูลสุขภาพ ผลการตรวจเลือด พยาธิสภาพหลอดเลือดของผูป่้วย จะถูก
เก็บเขา้เป็นระบบในฐานขอ้มูลคลินิกป้องกนัโรคหัวใจและลดไขมนั พร้อมทั้งมีการเตือนถึงความเส่ียงท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตและเฝ้าติดตามรอยโรคเป็นระยะ ๆ 

รางวลั  

 โรงพยาบาลกรุงเทพ ส านกังานใหญ่ ไดรั้บการจดัอนัดบัเป็นท่ี 1 โรงพยาบาลท่ีดีท่ีสุดในประเทศไทย (The 
Best Hospital in Thailand 2020) โดยนิตยสารระดบัโลก Newsweek จากสหรัฐอเมริกา ร่วมกบั Statista ศูนย์
ฐานขอ้มูลสถิติของประเทศเยอรมนั และ GeoBlue บริษทัประกนัภยัชั้นน าระดบันานาชาติ จากการส ารวจใน
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางการแพทย ์ผูป่้วย และผูรั้บบริการ 

 บริษทัไดรั้บรางวลัพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Award 2020 สาขาความเป็นเลิศดา้นสินคา้/
การบริการ (Product / Service Excellence) ส าหรับองค์กรท่ีมีรายไดม้ากกว่า 10,000 ลา้นบาท ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2  
โดยรางวลัดงักล่าวจดัโดยสมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกบัสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์ ซ่ึงแสดงถึงการเป็นองค์กรท่ีมีการบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศ  จากการพฒันาบุคลากร การพฒันาระบบ 
Total Quality Management หรือการบริหารคุณภาพโดยรวม และประสบการณ์ในการใชบ้ริการของคนไข ้

 บริษทัไดรั้บรางวลั All-Asia Executive Team Honored Company - Thailand (Best CEO, Best IR Professional, 
Best IR Program และ Best ESG) จากนิตยสาร Institutional Investor ส าหรับการด าเนินงานของบริษทัในปี 
2562 ซ่ึงเป็นการรับรางวลัต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 

 บริษทัไดรั้บรางวลั SET Awards ในหมวดรางวลั“บริษทัจดทะเบียนดา้นผลการด าเนินงานดีเด่น” (Outstanding 
Company Performance Awards)  ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนท่ีมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 
100,000 ลา้นบาท  จากงาน SET Awards 2020 ซ่ึงจดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยร่วมกบัวารสาร
การเงินธนาคาร สะทอ้นถึงการด าเนินธุรกิจท่ีสามารถสร้างผลประกอบการทางธุรกิจท่ีเติบโต และผลตอบแทน
ต่อผูถื้อหุน้อยา่งต่อเน่ือง ควบคู่ไปกบัการก ากบัดูแลกิจการและการบริหารจดัการท่ีดี    

 บริษทัไดรั้บคดัเลือกเขา้สู่รายช่ือหุ้นย ัง่ยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ าปี 2563 ใน
กลุ่มบริการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  แสดงถึงการด าเนินธุรกิจอย่างย ั่งยืนโดยค านึงถึง
ส่ิงแวดลอ้ม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลกับรรษทัภิบาล (Environmental, Social 
and Governance หรือ ESG) 

 บริษัทได้รับ “รางวลับริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 กลุ่มบริการ” (Best Public Company of the Year 2020 – 
Service) จากวารสารการเงินธนาคาร ส าหรับการประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยใ์นปี 2562 
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 เครือ BDMS ได้รับรางวลั Global Health and Travel Awards จาก Global Health and Travel นิตยสารชั้นน า

ดา้นการส่งเสริมการท่องเท่ียวและสุขภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งส้ิน 5 รางวลั ไดแ้ก่  

- Oncology (Medical) Service Provider of the Year in Asia Pacific - โรงพยาบาลวฒัโนสถ 
- Best Hospital of the Year in Thailand – โรงพยาบาลสมิติเวช สุขมุวิท 
- Integrated Health and Wellness Service Provider of the Year in Asia Pacific – BDMS Wellness Clinic 
- Regenerative Clinic of the Year Asia Pacific – BDMS Wellness Clinic 
- Dental Clinic of the Year Asia Pacific – BDMS Wellness Clinic 

 บริษทัไดรั้บรางวลัยอดเยี่ยมดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ์  Best IR in Healthcare Sector จากนิตยสาร IR Magazine ซ่ึง
ไดม้อบรางวลัใหแ้ก่บริษทัในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้มีความโดดเด่นดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

 โรงพยาบาลพญาไท 2 ในเครือ BDMS ได้รับรางวลั Bangkok Life Assurance Smart Hospital Award 2020 
ดา้นการจดัการความเหมาะสมทางการแพทย ์จากบริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)  

 กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ในเครือ BDMS ไดรั้บรางวลั “องค์กรดีเด่นท่ีน่าท างานมากท่ีสุดในเอเชีย
ประจ าปี 2020” (HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2020) จาก นิตยสาร HR Asia  แสดงถึงความ
มุ่งมัน่ขององค์กรในการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล โดยการส่งเสริมพนกังานให้มีการพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเน่ืองสม ่าสมอ  และสามารถดึงศกัยภาพมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือรับมือกบัความเปล่ียนแปลงของ
โลกธุรกิจยคุใหม่  

ความร่วมมือทางการแพทย์ 
1. Oregon Health & Science University (OHSU)  
บริษทัไดร่้วมมือกบั Oregon Health & Science University (OHSU) ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบนั โดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือพฒันาศกัยภาพบุคลากรทางการแพทยใ์หเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนักบัสถาบนัในสหรัฐอเมริกา โดยพฒันายกระดบั
องคค์วามรู้ดว้ยการอบรมบุคลากร ขยายช่องทางการรักษาพยาบาลและการวิจยัโดยการท างานร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ด มุ่งสู่
ความเป็นเลิศ (center of excellence)  ในทุกๆ ดา้น เช่น 

งานอาชีวอนามยั (Occupational Health) มีการน าเสนอLet’s Get Healthy (LGH) Thailand Application ซ่ึง BDMS 
พฒันาร่วมกบั OHSU ใหก้บัลูกคา้องคก์ร  เพ่ือประเมินความเส่ียงทางสุขภาพกายและสภาพจิตใจของพนกังานใน
หลายๆ ดา้นเช่น diet, sleep patterns เป็นตน้ มีการท า Automated Corporate Report ส่งสรุปผลใหก้บัผูบ้ริหารลูกคา้
องคก์รอย่างมีระบบและมีหลกัฐานทางการแพทยอ์า้งอิง  นอกจากนั้นยงัมีแพทยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟู และบุคลากรดา้น
กายภาพบ าบดัท่ีผ่านการอบรมและไดเ้ป็น Matheson’s Certified Functional Capacity Evaluator และMatheson’s  
Certified Ergonomic Evaluation Specialist จากสหรัฐอเมริกา เป็นกลุ่มแรกในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดย
สามารถประเมินผูป่้วยท่ีส่งมาจากลูกคา้องคก์ร และพิจารณาใหก้ลบัไปท างานอยา่งเหมาะสมภายหลงัจากมีอาการ
บาดเจบ็ท่ีเกิดจากการปฎิบติังาน หรือมีปัญหาทางดา้นการยศาสตร์  (ergonomic) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน 

งานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู   จากการไปฝึกอบรมท่ี OHSU ทีมท่ีรับผิดชอบไดน้ าความรู้กลบัมาพฒันาการรักษาผูป่้วยอย่าง
ต่อเน่ือง โดยการน าเอา International Outcome Measurement Tools ต่างๆ ท่ีใชใ้นคนไขแ้ต่ละกลุ่มโรคส าคญัๆ มา
ใช้วดัประสิทธิผลของการรักษาทางด้านเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ซ่ึงครอบคลุมทั้ งด้านร่างกาย ความสามารถในการ
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ประกอบกิจกรรมต่างๆ และคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน  มีการร่วมดูแลรักษาผูป่้วยแบบสหสาขาวิชาชีพเพ่ือดูแลผูป่้วย
วิกฤต (multidisciplinary critical care rounding) ท่ีรักษาตวัในหอผูป่้วยหนกั (intensive care unit) มีการพฒันาและ
จัดตั้ ง  Early Mobilization Protocol เ พ่ือให้มีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติในการท ากายภาพบ าบัดและ
กิจกรรมบ าบดัเพ่ือท าให้ผูป่้วยฟ้ืนฟูได้อย่างรวดเร็วท่ีสุดและปลอดภยั  อีกทั้งริเร่ิมการใช้การรักษาใหม่ ๆ ใน 
BDMS อาทิ เช่น การประเมินภาวะกลืนล าบากของผูป่้วยทางระบบประสาทโดยแพทยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟู ดว้ยการใช ้ 
Fiberoptic Endoscopic  Evaluation of Swallowing (FEES) และ  modified barium swallowing study มีการใช้   
Cognitive Communication Therapy ในการรักษาในผูป่้วยท่ีมีความบกพร่องในการส่ือสาร เป็นตน้ 

งานอบรมด้วยการจ าลองสถานการณ์ (Clinical Simulation) โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือยกระดบัมาตรฐานการ
ฝึกอบรมทกัษะทางคลินิกให้กบักลุ่มโรงพยาบาลท่ีไดรั้บมอบหมายให้พฒันาสู่การเป็น Center of Excellence ทุก
แห่ง โดยมุ่งเพ่ิมศกัยภาพของทีมบุคลากรทางการแพทยท์ั้งดา้นการดูแลรักษาใหท้นัยคุสมยั  การท างานร่วมกนัเป็น
ทีมอย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่ือสารทั้งภายในทีมและระหว่างสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิผลและความปลอดภัยสูงสุดแก่ผูป่้วย  ทั้งน้ี BDMS Training Center for Clinical Skills (ศูนยฝึ์กอบรม
ทกัษะทางคลินิก บีดีเอ็มเอส) หรือท่ีรู้จกักนัในนามของ BDMS Simulation Center เป็นศูนยฝึ์กอบรมทกัษะทาง
คลินิกดว้ยการจ าลองสถานการณ์ทางการแพทยเ์สมือนจริงแห่งแรกในประเทศไทยท่ีไดรั้บการมาตรฐานระดบั
สากลในหมวด Teaching / Education อย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบนั จาก Society for 
Simulation for Healthcare (SSH) ซ่ึงเป็นองค์กรตรวจรับรองมาตรฐาน Healthcare Simulation ท่ีไดรั้บการยอมรับ
มากท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก นอกจากน้ี BDMS Simulation Center ยงัคงได้รับความเช่ือมั่นจากสมาคมและราช
วิทยาลยัทางการแพทย์ทั้ งภายในและต่างประเทศ อาทิ สมาคมแพทยโ์รคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์  ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย  American College of Surgeons ให้ด าเนินการจัดอบรม
หลกัสูตรการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นสูงท่ีส าคญัทางการแพทยห์ลายหลกัสูตร ไดแ้ก่ Advanced Cardiac Life Support 
(ACLS), Pediatric Advanced Life Support (PALS), Advanced Trauma Life Support (ATLS) แ ล ะ  Civil 
Aeromedical Transportation (CAMT) ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เม่ือปี พ.ศ. 2562  BDMS Simulation 
Center ไดรั้บเกียรติเป็นท่ีปรึกษาในการสนบัสนุนขอ้มูลเพ่ือให ้Simulation Center คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยัไดส้มคัรเขา้รับการตรวจรับรองมาตรฐานจาก SSH  ประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทั้งยงัเป็นท่ีศึกษาดูงาน
เร่ืองระบบการจดัการเรียนการสอนสมยัใหม่จากอีกหลากหลายสถาบนัการแพทยแ์ละการพยาบาลชั้นน าของ
ประเทศไทย  และสืบเน่ืองจากสถานการณ์เฝ้าระวงัการติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตั้งแต่ตน้ปี พ.ศ. 2563 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลในการเวน้ระยะห่างทางสังคม แต่ยงัคงไวซ่ึ้งประสิทธิภาพของความเป็น
เลิศดา้นการเรียนการสอน ทาง BDMS Simulation Center จึงไดพ้ฒันาระบบ TELE-SIMULATION NETWORK 
SYSTEM ให้กับโรงพยาบาลท่ีอยู่ในเครือ BDMS ท าให้บุคลากรทางแพทย์สามารถฝึกทักษะทางคลินิกด้วย
สถานการณ์จ าลองเสมือนจริงระบบทางไกล โดยไม่จ าเป็นต้องเดินทางออกนอกพ้ืนท่ีของตนเอง ปัจจุบัน
โรงพยาบาลกลุ่ม Center of Excellence ทุกโรงพยาบาลยกเวน้ท่ีประเทศกมัพูชา สามารถด าเนินการเรียนการสอน
ผา่นระบบ TELE-SIMULATION NETWORK SYSTEM เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

งานPreventive Cardiology แพทยข์อง BDMS และ OHSU ไดร่้วมกนัจดัท าหนงัสือ The Handbook of Preventive 
Cardiology 2020 เพ่ือแบ่งปันความรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมและบริการในเชิงป้องกนั
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โรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ ในดา้นเวชศาตร์ให้กบัแพทย ์พยาบาล เภสัชกร นักก าหนดอาหาร นักเทคนิค
การแพทย ์และผูส้นใจทัว่ไปทั้งในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา 

งานทันตกรรม  ภายหลงัการอบรมดูงานด้าน Digital Dentistry  ท่ี OHSU น ามาสู่การจัดตั้ ง  BDMS Wellness 
Center (BWC) Dental Lab ซ่ึงเป็น Lab ทนัตกรรมท่ีครบวงจรในดา้น Digital  ซ่ึงเรียกไดว้่าเป็น In house Dental 
Laboratory ท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุด สามารถรองรับงานครอบฟันชนิดท่ีไม่มีโลหะเป็นส่วนประกอบ  และเป็นแห่งแรก
แห่งเดียวในประเทศไทยท่ีมีทนัตแพทยทุ์กสาขาดูแลทุกขั้นตอนการรักษา โดยเร่ิมจากการวางแผนการรักษา ใหก้าร
รักษา และผลิตช้ินงาน ตลอดจนถึงการครอบฟันให้กบัคนไข ้ จึงมัน่ใจไดว้่างานทุกช้ินจะตอ้งไดคุ้ณภาพและมี
ความสวยงามจนเป็นท่ีน่าพึงพอใจ   และยงัไดร่้วมมือกบับริษทั Straumann  ผูน้ าตลาด รากฟัน เทียมอนัดบัหน่ึง
ของโลก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในงาน ดา้นการรักษารากฟันเทียม  นอกจากน้ี ยงัมีความร่วมมือในสาขาอ่ืนอีก
หลายๆดา้น เช่น โรคทางสมองและระบบประสาท โรคหวัใจ และ การพยาบาล เป็นตน้ 

งานพยาบาลศาสตร์ (Nursing) ภายหลงัการอบรมดูงานดา้นการพยาบาลท่ี OHSU  ทีม BDMS Nursing Management 
จากกลุ่มโรงพยาบาลท่ีไดรั้บมอบหมายให้พฒันาสู่การเป็น Center of Excellence ทุกแห่ง ไดน้ าความรู้กลบัมา
ประยุกต์ใชใ้นการดูแลผูป่้วย อาทิเช่น การจดัการดูแลผูป่้วยรายกรณี (Case management)  เพ่ือให้การดูแลผูป่้วย
ครอบคลุมทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ และสังคม มีการท า Daily Management System (หรือ Huddle) ในทุกระดบั เพ่ือ
บริหารจดัการปัญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนัอย่างทนัท่วงที รวมไปถึงการจดัการประชุมส่ือสารทั้งภายในทีมและ
ระหว่างสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary Team ) ในกลุ่มโรคหลกัๆ เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิผลและความปลอดภยั
สูงสุดแก่ผูป่้วย  การท า Multidisciplinary Team Round , Case Management ตลอดจนการจัดท าโครงการพัฒนา
คุณภาพทางการพยาบาลอ่ืนๆท่ีไดเ้รียนรู้มาจากต่างประเทศอยา่งต่อเน่ืองและเป็นมาตรฐานเดียวกนัน้ี มุ่งหวงัใหก้าร
ดูแลผูป่้วยของโรงพยาบาลในเครือ BDMS มีความเป็นเลิศทางดา้นการพยาบาลในระดบัสากล  

2. Sano Hospital   
บริษทั สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) ในเครือบริษทั ไดล้งนามร่วมกบั Sano Hospital ประเทศญ่ีปุ่น เพ่ือร่วมมือในดา้น
การศึกษาวิจยัและพฒันาโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคระบบทางเดินอาหาร โดยมีความร่วมมือดา้นนวตักรรมการ
ส่องกลอ้งระบบทางเดินอาหาร และมะเร็งกระเพาะอาหาร เพ่ือยกระดบัทางการแพทยอ์ย่างต่อเน่ือง รวมถึงการ
จดัตั้งระบบส่งต่อผูป่้วยระหวา่งสองโรงพยาบาลตามความเหมาะสมของโรค 

3. MD Anderson  
บริษทัร่วมมือกบัคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ในการเป็น “สถาบนัพ่ีสถาบนันอ้ง” (Sister 
Institution) กบัศูนยม์ะเร็ง เอ็มดี แอนเดอร์สัน แห่งมหาวิทยาลยัเทกซัส สหรัฐอเมริกา (University of Texas MD 
Anderson Cancer Center) ภายใต ้Global Academic Programs ของ MDACC เป็นความร่วมมือระหวา่งสามสถาบนั
โดยองค์กรแพทยภ์าครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทยกบัสหรัฐอเมริกา เพ่ือส่งเสริมงานวิจยัทั้งท่ีเป็นงานวิจยั
พ้ืนฐานและการพฒันา วิธีการรักษาใหม่ๆ ท่ีปลอดภยัและมีประสิทธิภาพรวมถึงแลกเปล่ียนเรียนรู้กรณีศึกษา
ระหวา่งภูมิภาคเพ่ือการป้องกนัการเกิดโรคมะเร็ง รวมถึงการรักษาใหห้ายหรือมีชีวิตอยา่งมีคุณภาพและมีความสุข  
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4.  Kameda Medical Center, Japan  
สถาบนัในดา้นการผ่าตดัต่อมน ้ าเหลืองท่ีเป็นท่ียอมรับในประเทศญ่ีปุ่น และต่างประเทศ ในดา้น การท า bypass 
ต่อมท่อน ้ าเหลืองเล็กๆเพ่ือบรรเทาอาการบวมของแขนภายหลงัการผ่าตดั ในปี 2563 Kameda Medical Center ได้
เซ็น MOU กบัโรงพยาบาลวฒัโนสถ เพ่ือร่วมมือกนัในโปรแกรมการผ่าตดัผูป่้วยมะเร็งเตา้นม และกลุ่มผูป่้วยท่ีมี
ภาวะต่อมน ้า เหลืองใตรั้กแร้ตนั (Breast cancer surgery and Lymphedema Training and Academic Programs) และ
ร่วมกันพฒันาบุคลากรทางการแพทย์ แลกเปล่ียนประสบการณ์ และงานวิจัยทางคลินิคเพ่ือต่อยอดศักยภาพ
ความสามารถของการดูแลผูป่้วยมะเร็ง  

5. ความร่วมมือกบัศัลยแพทย์ด้านสมองระดบัแถวหน้าของโลก   
บริษทัไดร่้วมมือกบันายแพทยคี์ธ แอล แบลค็ ผูอ้  านวยการสถาบนัศลัยกรรมระบบประสาท แมกซีน ดนันิทซ์, ซีดาร์-
ไซไนน์ เมดิคลั เซ็นเตอร์ (Maxine Dunitz Neurosurgical Institute at Cedars - Sinai in USA) ในการวิจยัและพฒันา 
เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและขีดความสามารถการรักษาป้องกนัและรักษาโรคทางสมองและระบบประสาท  ท าใหบ้ริษทักา้ว
สู่การเป็นสถาบนัการรักษาดา้นสมองและระบบประสาท (ประสาทวิทยาศาสตร์) ท่ีทนัสมยัในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  

6. Nagoya University  
บริษทัลงนามในความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยั Nagoya ประเทศญ่ีปุ่น ในประเดน็ส าคญั 2 เร่ืองคือ  
1. ความร่วมมือทางการศึกษา โดยมีการแลกเปล่ียนบุคลากรทางการแพทยร์ะหว่าง 2 สถาบนั ในการฝึกอบรมทุกๆ 
แขนงทางการแพทย ์  
2. การแนะน าและส่งต่อผูป่้วยระหวา่งมหาวิทยาลยัและโรงพยาบาล ในกรณีท่ีผูป่้วยจะมีการเดินทางมาประเทศไทย 
(และประเทศเพ่ือนบา้น) หรือ เดินทางไป Nagoya (และสถานท่ีใกลเ้คียง)  
จึงถือว่าเป็นโอกาสอนัดีในการพฒันาศกัยภาพบุคลากรทางการแพทยข์องไทย เพ่ือการให้บริการท่ีเป็นไปตาม
มาตรฐานสากลยิ่งข้ึน โดยมีตวัแทนจากสถานทูตญ่ีปุ่นประจ าประเทศไทยร่วมเป็นสกัขีพยานความร่วมมือในคร้ังน้ี 

7. ความร่วมมือกบับริษทั Straumann  
ศูนยท์นัตกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพ ไดร่้วมมือกบับริษทัสตรอแมนน์( Straumann Holding AG ) ผูน้ าตลาดรากฟัน 
เทียมอนัดบัหน่ึงของโลก พฒันาศกัยภาพทนัตแพทย ์โดยการจดัฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในงาน ดา้นการ
รักษารากฟันเทียม ท าให้งานรักษามีความสวยงาม และรองรับการใชง้านดา้นการบดเค้ียวไดดี้ในระยะยาว ทั้งยงั
ช่วยในการดูแลปัญหาสุขภาพในช่องปาก อน่ึง โรงพยาบาลกรุงเทพส านกังานใหญ่ไดรั้บการแต่งตั้งเป็น Straumann 
Partner ส าหรับประเทศไทยตั้งแต่ปี 2558 ซ่ึงถือว่าเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง หลงัจากนั้น ในปี 
2561 ไดรั้บการแต่งตั้งเป็น Straumann Group Valued Partner ซ่ึงครอบคลุมทุกผลิตภณัฑ ์ของ Straumann Group 
(Thailand) 

8. Doernbecher Children’s Hospital  
บริษทั สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) ในเครือบริษทั ไดเ้ซ็นสัญญาเป็นพนัธมิตรร่วมกบั โรงพยาบาลเด็กท่ีมีช่ือเสียง 
“Doernbecher Children’s Hospital” รัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงไดร้างวลัชนะเลิศ ในเร่ืองคุณภาพและ
ความปลอดภยัในการดูแลเดก็ ประจ าปี 2557 จาก University Health System Consortium of Hospitals for Pediatric 
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Quality และไดเ้ปิดตวั “โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช” ทั้งแคมปัส สุขุมวิทและศรีนครินทร์เขา้ดว้ยกนั และพฒันาให้
เป็น Excellent Center ในด้านต่างๆ  เช่น ในด้านการผ่าตัดส่องกล้องในเด็กและทารกแรกเกิด (Neonatal and 
Pediatric Laparoscopic Surgery), การดูแลและฟ้ืนฟกูายภาพ (Pediatric Rehabilitation) ในเดก็ท่ีมีกลุ่มโรคซบัซ้อน, 
การดูแลเด็กรวมถึงทารกในภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤต (Pediatric and Neonatal Emergency and Critical Care 
Management) ซ่ึงประเทศไทยประสบกบัภาวะขาดแคลนทีมช านาญการเป็นอย่างมากในขณะน้ี โดยโรงพยาบาล
เด็กสมิติเวชจะเป็นหน่ึงในองค์กรส าคัญท่ีสนับสนุนนโยบายและทิศทางของประเทศไทยท่ีจะก้าวสู่การเป็น
ศูนยก์ลางทางการแพทยข์องเอเชีย (Asian Medical hub)  อยา่งย ัง่ยืน ต่อไป 

9. สถาบันออโธปิดกิส์รัฐมิสซูร่ี มหาวิทยาลัยมิสซูร่ี ประเทศสหรัฐอเมริกา   
บริษทัและสถาบนัออโธปิดิกส์ รัฐมิสซูร่ี (Missouri Orthopaedic Institute) ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการใน
การแลกเปล่ียนความรู้และทักษะทางการแพทย์ดา้นออโธปิดิกส์ ด้วยการจัดกิจกรรมวิชาการต่างๆ เช่น การ
ประชุมสัมมนาทางการแพทย ์เพ่ือมุ่งพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งเพ่ือส่งเสริมงานดา้นการศึกษาและวิจยั
ดา้นออโธปิดิกส์และความร่วมมือทางการแพทยอ่ื์นๆ ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลรักษาผูป่้วยท่ีมีปัญหา
ดา้นกระดูกและขอ้ในโรงพยาบาลอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

10. โรงเรียนแพทย์ฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมนี  
บริษทัและภาควิชาออร์โธปิดิกส์และศลัยศาสตร์อุบติัเหตุ โรงเรียนแพทยฮ์นัโนเวอร์ (Hannover Medical School) 
ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปล่ียนความรู้และทกัษะทางการแพทย์ดา้นออโธปิดิกส์และ
ศลัยศาสตร์อุบติัเหตุ ดว้ยการจดักิจกรรมวิชาการต่างๆ เช่น การประชุมสัมมนาทางการแพทย ์รวมทั้งการส่ง
บุคลากรทั้งแพทยแ์ละพยาบาลเขา้รับการฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว ณโรงเรียนแพทยฮ์นัโนเวอร์ ประเทศ
เยอรมนี  เพ่ือมุ่งพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งเพ่ือส่งเสริมงานดา้นการศึกษาและวิจยัดา้นออโธปิดิกส์และ
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลรักษาผูป่้วยท่ีมีปัญหาด้านน้ีในโรงพยาบาลอย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

11. โรงพยาบาลทากตัสึก ิประเทศญ่ีปุ่ น   
โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช และโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ในเครือบริษทั กบัโรงพยาบาลทากตัสึกิ ประเทศญ่ีปุ่น 
ร่วมลงนามในสญัญาเป็นพนัธมิตร น าความเช่ียวชาญการดูแลรักษาดา้นกมุารเวชศาสตร์ และดา้นศลัยกรรมกระดูก
และขอ้ ร่วมกนัพฒันาบุคลากรทางการแพทย ์แลกเปล่ียนประสบการณ์เพ่ือต่อยอดศกัยภาพความสามารถของสมิติ
เวช ซ่ึงไดเ้ปิดโรงพยาบาลญ่ีปุ่น สมิติเวช (Japanese Hospital by Samitivej)  เม่ือกลางปี 2562 เพ่ือการดูแลผูป่้วย
ญ่ีปุ่นในประเทศไทย และท่ีส่งต่อจากประเทศใกลเ้คียง 

12.  บริษทั เอ็น เฮลท์ พยาธิวิทยา จ ากดั ร่วมกบัราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย 
บริษทั เอ็น เฮลท์ พยาธิวิทยา จ ากดั ร่วมกบัราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทย จดัประชุมวิชาการ Inter-
hospital Renal Clinicopathological Conference ตั้งแต่ปี 2559 เป็นตน้มา เปิดโอกาสใหแ้พทยผ์ูเ้ช่ียวชาญโรคไตและ
พยาธิแพทย์ และแพทย์ประจ าบ้านกว่า 50 ท่าน จากโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลต่างๆในประเทศไทย 



 

 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563  หนา้ท่ี 10 

แลกเปล่ียนองคค์วามรู้และกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจ เพ่ือเพ่ิมความเช่ียวชาญในการวินิจฉยัอาการ และเป็นแนวทางใน
การรักษาต่อไป โดยก าหนดใหมี้การประชุมวิชาการโรคไตปีละ 3 คร้ัง 

13. Icahn School of Medicine at Mount Sinai (ISMMS) ประเทศสหรัฐอเมริกา     
สถาบนัโรคภูมิแพ ้สมิติเวช (Samitivej Allergy SAI) ตอกย  ้าความเป็นผูน้ าในการรักษาโรคภูมิแพร้ะดบัสากล ดว้ย
การลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหวา่งสถาบนัโรคภูมิแพ ้สมิติเวช (SAI)   คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล และ 
Icahn School of Medicine at Mount Sinai (ISMMS) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นสถาบนัทางการแพทยด์า้นภูมิแพ้
ท่ีไดรั้บการยอมรับระดบัโลก ในความร่วมมือทางการแพทย ์การศึกษา วิจยั และการพฒันานวตักรรมการรักษาโรค
ภูมิแพ ้

14. ความร่วมมือกบัคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
โรงพยาบาลพญาไท 1 ไดท้ าการวิจยัร่วมกบัคณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล  เก่ียวกบั “ การพฒันาเซลลม์ะเร็ง
เพาะเล้ียงตวัแทนผูป่้วย” เพ่ือศึกษาระดบัการตอบสนองต่อยาตา้นมะเร็ง และก าหนดยาตา้นมะเร็งท่ีเฉพาะเจาะจงท่ี
จะใชใ้นผูป่้วย  (Cancer avatar model for drug testing) โดยโครงการวิจยัจะใชร้ะยะเวลา 3 ปี ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บ คือแนวทางการรักษามะเร็งรูปแบบใหม่ และสามารถน าไปพฒันาการรักษาและพยากรณ์การตอบสนองต่อ
การรักษาในผูป่้วยโรคมะเร็งได ้ 

15. ความร่วมมือกบัมหาวิทยาลัยบูรพา 
บริษทัไดล้งนามในบนัทึกความร่วมมือ (MOU) กบัมหาวิทยาลยับูรพาในเดือนธนัวาคม 2563 โดยมีกรอบของความ
ร่วมมือหลกัๆ ในดา้นการพฒันาบุคลากร การใหบ้ริการส่งเสริม ป้องกนั รักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน  มี
การส่งเสริมงานวิชาการ  งานวิจยัและนวตักรรม  มีการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพและกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามท่ีทั้ง
สองสถาบนัเห็นสมควรร่วมกนั   
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ด้านคุณภาพการให้บริการ 
ณ ส้ินปี 2563 บริษทัเป็นกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลในหลายระดบั 

อาทิ  การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลระดบัประเทศ Hospital Accreditation Thailand-HA จ านวน 30 โรงพยาบาล 
และไดรั้บการรับรองคุณภาพระดบัสากล Joint Commission International-JCI จ านวน 14 โรงพยาบาล  นอกจากน้ี 
โรงพยาบาลกรุงเทพส านกังานใหญ่  ยงัไดรั้บ ประกาศนียบตัรรับรองกระบวนการพฒันาคุณภาพสถานพยาบาลขั้น
กา้วหนา้  (Advanced HA)  

โรงพยาบาล 
Joint Commission 
International–JCI  

Hospital 
Accreditation 
Thailand-HA 

Advanced HA 

1 โรงพยาบาลกรุงเทพส านกังานใหญ่ 
-  โรงพยาบาลกรุงเทพ 
-   โรงพยาบาลหวัใจกรุงเทพ 
-  โรงพยาบาลวฒัโนสถ 
- โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชัน่นลั แคร์ 
- โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชัน่แนล 

X   

X 
ไม่รวมโรงพยาบาล
ชีวา ทรานสิชัน่นลั 
แคร์และโรงพยาบาล
กรุงเทพอินเตอร์ 

เนชัน่แนล 

2 โรงพยาบาลสมิติเวช สุขมุวิท X X   

3 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ X X   

4 โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี   X   

5 โรงพยาบาลบีเอน็เอช X X   

6 โรงพยาบาลพญาไท 1   X   

7 โรงพยาบาลพญาไท 2 X X   

8 โรงพยาบาลพญาไท 3   X   

9  โรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์   X   

10 โรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน   X   

11 โรงพยาบาลเปาโลโชคชยั 4   X   

12 โรงพยาบาลเปาโลเกษตร            X   

13 โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง   X   

14 โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ   X   

15 โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา X X   

16 โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี   X   

17 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา X X   

18 โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา   X   
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โรงพยาบาล 
Joint Commission 
International–JCI  

Hospital 
Accreditation 
Thailand-HA 

Advanced HA 

19 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง X X   

20 โรงพยาบาลศรีระยอง   X   

21 โรงพยาบาลกรุงเทพจนัทบุรี   X   

22 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ X     

23 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก   X   

24 โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น   X   

25 โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร   X   

26 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา   X   

27 โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช   X   

28 โรงพยาบาลกรุงเทพหวัหิน X     

29 โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย X     

30 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ X X   

31 โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน ์ X     

32 โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่   X   

33 โรงพยาบาลรอยลัพนมเปญ X     

34 โรงพยาบาลกรุงเทพตราด  X    

35 โรงพยาบาลเปาโล รังสิต  X  

36 โรงพยาบาลกรุงเทพ สุราษฏร์  X  
 
นิตบุิคคลที่บริษทัถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

 รายช่ือบริษัท 
วันที ่

จดทะเบียน 
สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกจิ 

จ านวนหุ้นท่ีออกและเรียก
ช าระแล้ว 

อตัราการ
ถือหุ้น  

1 บริษทั  กรุงเทพประกนัสุขภาพ 
จ ากดั (มหาชน) 

2 ม.ค. 2524 2301/2 ถนน
เพชรบุรีตดัใหม่ เขต
หว้ยขวาง กรุงเทพ 

ประกนัสุขภาพ 25,000,000 / มลูค่าหุน้ท่ีตรา
ไว ้10 บาทต่อหุน้ 

99.99% 

2 บริษทั เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จ ากดั ถือ
ผา่น BSD 

26 ส.ค. 2541 2301/2 ถนน
เพชรบุรีตดัใหม่ เขต
หว้ยขวาง กรุงเทพ 

จ าหน่ายยาและ
เวชภณัฑ ์

100,000,000 มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้
10 บาทต่อหุน้ 

100.00% 
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 รายช่ือบริษัท 
วันที ่

จดทะเบียน 
สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกจิ 

จ านวนหุ้นท่ีออกและเรียก
ช าระแล้ว 

อตัราการ
ถือหุ้น  

3 บริษทั เนชัน่แนล เฮล็ทแ์คร์ ซิส
เทม็ส์ จ  ากดั BDMS : 74.02% SVH 
: 21.04%และ BNH : 4.93% 

25 ก.ค. 2544 2301/2 ถนน
เพชรบุรีตดัใหม่ เขต
หว้ยขวาง กรุงเทพ 

บริการตรวจ
วเิคราะห์แลป 

7,500,000 / มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้ 
10 บาทต่อหุน้ 

98.69% 

4 บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จ ากดั  30 ม.ค. 2535 123 หมู่ 8 ถนนศรี
นครินทร์ ต าบลบาง
เมือง อ  าเภอเมือง 

จงัหวดั
สมุทรปราการ 

โรงพยาบาลเอกชน 8,400,000 / มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้ 
5 บาทต่อหุน้ 

93.65% 

5 บริษทั เปาโลเมดิค จ ากดั  8 ต.ค. 2529 670/1ถนน
พหลโยธิน แขวง
สามเสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพ  

โรงพยาบาลเอกชน 100,000,000 / มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้
10 บาทต่อหุน้ 

100.00% 

6 บริษทั เฟิสท ์เฮล็ธ ฟู้ ด จ ากดั (First 
Health) ถือผา่น SVH  

23 มี.ค. 2547 488 ถนนศรี
นครินทร์ เขตสวน
หลวง กรุงเทพ 

จ าหน่ายสินคา้เพ่ือ
สุขภาพ เวชส าอางค ์
และบริการจดัการ
อาคารและสถานท่ี 

1,400,000 / มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้ 
10 บาทต่อหุน้ 

95.76% 

7 บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ 
จ  ากดั (มหาชน) ถือผา่น RBH : 
46.88% และ MP: 0.33% 

22 ต.ค. 2535 101/99 ซอยนวนคร 
7 ถนนพหลโยธิน  
ต าบลคลองหน่ึง 
อ  าเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทุมธานี 

ผลิตและจ าหน่าย
เวชภณัฑ ์

12,000,000  / มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้
10 บาทต่อหุน้ 

47.17% 

8 บริษทั เอ.เอน็.บี. ลาบอราตอร่ี 
(อ  านวยเภสัช) จ ากดั  ถือผา่น RBH 

1 มิ.ย. 2504 39/1 ถนน ราม
อินทรา เขตคนันา
ยาว กรุงเทพ 

ผูผ้ลิตและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัยา
และวสัดุทางการ

แพทย ์

49,900,000 / มลูค่าหุน้ท่ีตรา
ไว ้10 บาทต่อหุน้ 

100.00% 

9 บริษทั เอน็ เฮลท ์พยาธิวทิยา จ ากดั 
ถือผา่น RBH 

8 ธ.ค. 2557 2301/2 ถนน
เพชรบุรีตดัใหม่ เขต
หว้ยขวาง กรุงเทพ 

บริการตรวจ
วเิคราะห์แลป 

3,000,000 / มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้ 
10 บาทต่อหุน้ 

95.00% 

10 บริษทั เอส ว ีโฮลด้ิง จ ากดั (SV 
Holding) ถือผา่น SVH  

28 ส.ค. 2556 488 ถนนศรี
นครินทร์ เขตสวน
หลวง กรุงเทพ 

การลงทุน 800,000 / มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้ 
10 บาทต่อหุน้ 

95.76% 

11 บริษทั เออร์วิง่ เชอริเดน เอส อี 
จ  ากดัถือผา่น SVH  

14 พ.ย. 2545 488 ถนนศรี
นครินทร์เขตสวน
หลวงกรุงเทพ  

ใหบ้ริการจดัการ
และบริหาร

ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้ง
ในธุรกิจ

รักษาพยาบาล 

10,000 / มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้ 
10 บาทต่อหุน้ 

95.74% 



 

 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563  หนา้ท่ี 14 

 รายช่ือบริษัท 
วันที ่

จดทะเบียน 
สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกจิ 

จ านวนหุ้นท่ีออกและเรียก
ช าระแล้ว 

อตัราการ
ถือหุ้น  

12 บริษทั โรงพยาบาลเทพากร จ ากดั 
(TPK) ถือผา่น BSN 

14 มิ.ย. 2538 24 ซอย1 ถนนเทศา 
ต าบลสนามจนัทร์ 
อ  าเภอเมือง จงัหวดั

นครปฐม 

โรงพยาบาลเอกชน  3,000,000 / มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้
10 บาทต่อหุน้ 

50.03% 

13 บริษทั โรงพยาบาลเปาโลพระ
ประแดง จ ากดั 

7 ก.ย. 2535 288 ถนนสุขสวสัด์ิ 
อ  าเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรปราการ 

โรงพยาบาลเอกชน  10,500,000 / มลูค่าหุน้ท่ีตรา
ไว ้10 บาทต่อหุน้ 

84.00% 

14 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ่ 
จ ากดั 

18 ก.ค. 2550 2 ซอยศูนยว์จิยั 7 
ถนนเพชรบุรีตดั
ใหม่ กรุงเทพ  

โรงพยาบาลเอกชน 
(ยงัไม่เปิด
ด าเนินการ) 

7,000,000 / มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้
10 บาทต่อหุน้ 

100.00% 

15 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา 
จ ากดั 

24 พ.ย. 2535 1308/9 ถนน
มิตรภาพ ต าบลใน
เมือง อ  าเภอเมือง  

จงัหวดันครราชสีมา 

โรงพยาบาลเอกชน  30,000,000 / มลูค่าหุน้ท่ีตรา
ไว ้10 บาทต่อหุน้ 

91.45% 

16 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย 
จ ากดั 

14 ส.ค. 2546  57 หมู่ 3 ต าบลบ่อ
ผดุ อ  าเภอเกาะสมุย 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

โรงพยาบาลเอกชน    15,000,000 / มลูค่าหุน้ท่ีตรา
ไว ้10 บาทต่อหุน้ 

100.00% 

17 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ
เชียงใหม่ จ ากดั 

24 พ.ค. 2555 88/8 หมู่ท่ี 6 ต าบล
หนองปาคร่ัง อ  าเภอ

เมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ 

โรงพยาบาลเอกชน 150,000,000 / มลูค่าหุน้ท่ีตรา
ไว ้10 บาทต่อหุน้ 

100.00% 

18 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ
เชียงราย จ ากดั 

4 ส.ค. 2558 369 หมู่ท่ี 13  ต าบล
นางแล อ  าเภอเมือง
เชียงราย จงัหวดั

เชียงราย 

โรงพยาบาลเอกชน  60,000,000 / มลูค่าหุน้ท่ีตรา
ไว ้10 บาทต่อหุน้ 

100.00% 

19 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเมือง
ราช จ ากดั 

27 ก.ค. 2558 59/3 ถนนเพชร
เกษม ต าบลหนา้
เมือง อ  าเภอเมือง 
จงัหวดัราชบุรี 

โรงพยาบาลเอกชน 130,000,000 / มลูค่าหุน้ท่ีตรา
ไว ้10 บาทต่อหุน้ 

100.00% 

20 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ
ขอนแก่น จ ากดั 

8 ก.พ. 2556 888 ถนนมะลิวลัย ์
ต าบลในเมือง 

อ  าเภอเมือง จงัหวดั
ขอนแก่น 

โรงพยาบาลเอกชน 150,000,000 / มลูค่าหุน้ท่ีตรา
ไว ้10 บาทต่อหุน้ 

100.00% 

21 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด 
จ ากดั  

25 ม.ค 2537 276 ถนนสุขมุวทิ 
อ  าเภอเมือง จงัหวดั

ตราด 

โรงพยาบาลเอกชน 50,000,000 / มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้ 
5 บาทต่อหุน้ 

99.76% 



 

 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563  หนา้ท่ี 15 

 รายช่ือบริษัท 
วันที ่

จดทะเบียน 
สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกจิ 

จ านวนหุ้นท่ีออกและเรียก
ช าระแล้ว 

อตัราการ
ถือหุ้น  

22 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา 
จ ากดั 

1 พ.ค. 2532 301 ถนนสุขมุวทิ 
กม.143 อ าเภอเมือง
พทัยา จงัหวดัชลบุรี 

โรงพยาบาลเอกชน  28,000,000 / มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้
10 บาทต่อหุน้ 

97.27% 

23 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ
พิษณุโลก จ ากดั 

26 ส.ค. 2556 138 ถนนพระองค์
ด า ต าบลในเมือง  

อ าเภอเมือ  
จงัหวดัพิษณุโลก   

โรงพยาบาลเอกชน 80,000,000 / มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้
10 บาทต่อหุน้ 

100.00% 

24 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 
จ  ากดั 

15 มี.ค. 2537 2/1 ถนนหงษห์ยก
อุทิศ อ  าเภอเมือง  
จงัหวดัภูเก็ต   

โรงพยาบาลเอกชน   100,000,000 / มลูค่าหุน้ท่ีตรา
ไว ้5 บาทต่อหุน้ 

99.70% 

25 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

26 ส.ค. 2557 44 ถนนเฉลิมพระ
เกียรติ ร.9 ต าบล
วชิิต อ  าเภอเมือง  
จงัหวดัภูเก็ต 

โรงพยาบาลเอกชน 361,000,000 / มลูค่าหุน้ท่ีตรา
ไว ้10 บาทต่อหุน้ 

100.00% 

26 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง 
จ ากดั 

13 ส.ค. 2545 8 หมู่ 2 ซอยแสง
จนัทร์เนรมิตร ต าบล
เนินพระ อ าเภอเมือง  

จงัหวดัระยอง  

โรงพยาบาลเอกชน  40,000,000 / มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้
10 บาทต่อหุน้ 

100.00% 

27 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสนาม
จนัทร์ จ  ากดั (BSN)  

27 พ.ค. 2557 1194 ถนนเพชร
เกษม  ต าบลสนาม
จนัทร์  อ าเภอเมือง   
จงัหวดันครปฐม 

โรงพยาบาลเอกชน 365,500,000 / มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้
10 บาทต่อหุน้ 

100.00% 

28 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสุ
ราษฎร์ จ ากดั 

26 มิ.ย. 
2556 

179 หมู่ท่ี 1 ต าบล
วดัประดู่ อ  าเภอ
เมือง จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี 

โรงพยาบาลเอกชน  100,000,000 / มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้
10 บาทต่อหุน้ 

100.00% 

29 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ
หาดใหญ่ จ ากดั 

27 ก.ค.2538 75 ซอย 15 ถนน
เพชรเกษม อ  าเภอ
เมือง จงัหวดัสงขลา 

โรงพยาบาลเอกชน   100,000,000/ มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้
5 บาทต่อหุน้ 

98.82% 

30 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร 
จ ากดั 

28 พ.ค. 2550 111 ถนนทองใหญ่ 
ต าบลหมากแขง้ 
อ  าเภอเมือง  

จงัหวดัอุดรธานี 

โรงพยาบาลเอกชน 80,000,000 / มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้
10 บาทต่อหุน้ 

100.00% 

31 
 
 

บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จ ากดั 
(PT1) ถือผา่น PPCL 

11 ธ.ค. 2544 364/1 ถนนศรี
อยธุยา แขวงถนน
พญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพ 

โรงพยาบาลเอกชน 48,100,000 / มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้
10 บาทต่อหุน้ 

98.62% 



 

 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563  หนา้ท่ี 16 

 รายช่ือบริษัท 
วันที ่

จดทะเบียน 
สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกจิ 

จ านวนหุ้นท่ีออกและเรียก
ช าระแล้ว 

อตัราการ
ถือหุ้น  

32 บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จ ากดั 
ถือผา่น PPCL 

7 ก.ย. 2527 943  ถนน
พหลโยธิน แขวง
สามเสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพ 

โรงพยาบาลเอกชน 22,511,351 / มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้
10 บาทต่อหุน้ 

97.81% 

33 บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จ ากดั 
ถือผา่น PPCL 

24 ก.ย. 2539 111 ถนนเพชรเกษม 
แขวงปากคลองภาษี
เจริญ เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพ 

โรงพยาบาลเอกชน หุน้สามญั 5,442,995 / มลูค่า
หุน้ที่ตราไว ้10 บาทต่อหุน้ 

หุน้บุริมสิทธ์ิ 3,750,000 /มลูค่า
หุน้ที่ตราไว ้10 บาทต่อหุน้ 

97.58% 

34 บริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร 
จ ากดั (มหาชน) ถือผา่น PPCL 

17 ก.พ. 2538 90 ถนนศรีราชา
นคร 3 ต าบลศรี

ราชา อ  าเภอศรีราชา 
จงัหวดัชลบุรี  

โรงพยาบาลเอกชน 35,954,180 / มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้
10 บาทต่อหุน้ 

74.35% 

35 บริษทั ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอ
ราทอร่ีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

7 พ.ย. 2544 2 ซอยศูนยว์จิยั 7 
ถนนเพชรบุรีตดั
ใหม่ กรุงเทพ  

บริการตรวจ 
วเิคราะห์แลป 

1,000,000 / มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้ 
10 บาทต่อหุน้ 

95.00% 

36 บริษทั กรีนไลน์ ซินเนอร์จ้ี จ  ากดั  18 ส.ค. 2551 488 อาคาร
โรงพยาบาลสมิติ
เวช ศรีนครินทร์ 
แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง 

กรุงเทพ  

บริการดา้น
เทคโนโลยแีละ
สารสนเทศ 

20,000,000 / มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้
10 บาทต่อหุน้ 

100.00% 

37 บริษทั กรุงเทพ เซฟดรัก จ ากดั 
(BSD) 

23 ก.ย. 2557 2 ซอยศูนยว์จิยั 7 
ถนนเพชรบุรีตดั
ใหม่ กรุงเทพ  

การลงทุน 101,000,000 / มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้
10 บาทต่อหุน้ 

100.00% 

38 บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ 
เซอร์วสิเซส จ ากดั BDMS: 87.25% 
และ RBH : 12.75% 

29 มิ.ย. 2538 2301/2 ถนน
เพชรบุรีตดัใหม่ เขต
หว้ยขวาง กรุงเทพ 

บริการขนส่งทาง
อากาศยาน 

40,000,000 / มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้
10 บาทต่อหุน้ 

100.00% 

39 บริษทั กรุงเทพพรีเมียร์ นายหนา้
ประกนัภยั จ  ากดั 

29 ส.ค. 2554 2301/2 ถนน
เพชรบุรีตดัใหม่ เขต
หว้ยขวาง กรุงเทพ 

นายหนา้ประกนั 2,000,000 / มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้ 
10 บาทต่อหุน้ 

100.00% 

40 บริษทั การแพทยส์ยาม จ ากดั 17 ก.ค. 2513 1 ถนนโชคชยั 4 
แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว กรุงเทพ 

โรงพยาบาลเอกชน หุน้สามญั 8,700,000 มลูค่าหุน้
ท่ีตราไว ้10 บาทต่อหุน้ 

หุน้บุริมสิทธ์ิ 1,300,000/ มลูค่า
หุน้ที่ตราไว ้10 บาทต่อหุน้ 

85.71% 

41 บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ 
จ  ากดั (มหาชน) BDMS: 35.01% 
และ RBH : 29.02% 

7 ม.ค. 2536 337 ถนนสมเดจ็
พระเจา้ตากสิน เขต
ธนบุรี กรุงเทพ 

โรงพยาบาลเอกชน  19,384,226 /  มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้
10 บาทต่อหุน้ 

64.03% 



 

 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563  หนา้ท่ี 17 

 รายช่ือบริษัท 
วันที ่

จดทะเบียน 
สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกจิ 

จ านวนหุ้นท่ีออกและเรียก
ช าระแล้ว 

อตัราการ
ถือหุ้น  

42 บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ 
จ  ากดั (BNH) 

27 ส.ค. 2534 9/1 ถนนคอนแวนต ์
แขวงสีลม เขตบาง

รัก กรุงเทพ 

โรงพยาบาลเอกชน 58,611,935 / มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้
10 บาทต่อหุน้ 

91.48% 

43 บริษทั บีดีเอม็เอส เทรนน่ิง จ ากดั 23 ก.ย. 2553 2 ซอยศูนยว์จิยั 7 
ถนนเพชรบุรีตดั
ใหม่ กรุงเทพ  

บริการจดัฝึกอบรม 100,000 / มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้ 
10 บาทต่อหุน้ 

100.00% 

44 บริษทั บีดีเอม็เอส เวลเนส คลินิก 
จ ากดั  

12 ม.ค. 2560 2/4 ถนนวทิย ุแขวง
ลุมพินี เขตปทุมวนั 

กรุงเทพ 

ศูนยก์ารแพทยด์า้น 
เวชศาสตร์ชะลอวยั
และฟ้ืนฟสุูขภาพ 

1,260,000,000 / มลูค่าหุน้ท่ีตรา
ไว ้10 บาทต่อหุน้ 

100.00% 

45 บริษทั บีดีเอม็เอส เวลเนส รีสอร์ท 
จ ากดั  

19 ธ.ค. 2561 2 ถนนวทิย ุแขวง
ลุมพินี เขตปทุมวนั 

กรุงเทพ 

โรงแรม 60,000,000 /  มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้
10 บาทต่อหุน้ 

100.00% 

46 บริษทั บีดีเอม็เอส แอคเคาทต้ิ์ง 
จ ากดั (BDMS Acc) 

17 ก.ค. 2546 1/1 ถนนเพชรบุรีตดั
ใหม่ เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพ 

ใหบ้ริการดา้นบญัชี 3,000,000 / มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้ 
10 บาทต่อหุน้ 

100.00% 

47 บริษทั บีดีเอม็เอส จดัการทรัพยสิ์น 
จ ากดั 

21 เม.ย. 2559 2 ซอยศูนยว์จิยั 7 
ถนนเพชรบุรีตดั
ใหม่ กรุงเทพ  

บริหารทรัพยสิ์น 1,000,000 / มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้
10 บาทต่อหุน้ 

100.00% 

48 บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จ ากดั 
(มหาชน) (PPCL) 

14 ม.ค. 2517 943 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพ 

การลงทุน 1,108,208,020 / มลูค่าหุน้ท่ีตรา
ไว ้1 บาทต่อหุน้ 

98.62% 

49 บริษทั รอยลับางกอก เฮล็ธ์แคร์ 
จ  ากดั (RBH) 

11 ก.พ. 2551 2 ซอยศูนยว์จิยั 7 
ถนนเพชรบุรีตดั
ใหม่ กรุงเทพ  

การลงทุน 108,600,000 / มลูค่าหุน้ท่ีตรา
ไว ้10 บาทต่อหุน้ 

100.00% 

50 บริษทั วฒันเวช จ ากดั 28 ต.ค. 2526 25/14 ถนนท่าหลวง 
อ  าเภอเมือง จงัหวดั

จนัทบุรี 

โรงพยาบาลเอกชน 18,000,000 / มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้
10 บาทต่อหุน้ 

99.72% 

51 บริษทั ศูนยก์ารแพทยไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน)  

27 ม.ค. 2536 44/505 ถนนนวมิ
นทร์ เขตบึงกุ่ม 

กรุงเทพ 

โรงพยาบาลเอกชน 200,538,671 / มลูค่าหุน้ท่ีตรา
ไว ้10 บาทต่อหุน้ 

99.76% 

52 บริษทั สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) 
(SVH) 

28 ธ.ค. 2519 133 สุขมุวทิ 49  
แขวงคลองตนั เขต
วฒันา กรุงเทพ 

โรงพยาบาลเอกชน
(สมิติเวช สุขมุวทิ 
และสมิติเวช 
 ศรีนครินทร์) 

100,000,000 / มลูค่าหุน้ท่ีตรา
ไว ้10 บาทต่อหุน้ 

95.76% 

53 บริษทั สมิติเวช ชลบุรี จ  ากดั 22 ส.ค. 2556 888/88 หมู่ท่ี 3 
ต าบลบา้นสวน 

โรงพยาบาลเอกชน 80,000,000 / มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้
10 บาทต่อหุน้ 

100.00% 
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 รายช่ือบริษัท 
วันที ่

จดทะเบียน 
สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกจิ 

จ านวนหุ้นท่ีออกและเรียก
ช าระแล้ว 

อตัราการ
ถือหุ้น  

อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชลบุรี 

54 บริษทั สมิติเวช ศรีราชา จ ากดั  ถือ
ผา่น SVH  

30 ต.ค. 2533 8 ซอยแหลมเกตุ  
ถนนเจิมจอมพล 
อ าเภอศรีราชา  
จงัหวดัชลบุรี    

โรงพยาบาลเอกชน 18,751,000 / มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้
10 บาทต่อหุน้ 

67.38% 

55 บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั (MP) 26 ส.ค. 2514 124 ถนนธนบุรี-
ปากท่อ กรุงเทพ 

ผลิตและจ าหน่ายยา 4,286,000 / มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้
10 บาทต่อหุน้ 

87.05% 

56 บริษทั อุดรพฒันา* (1994) จ ากดั  
BDMS : 15.26% และ PT1 : 10% 

9 มิ.ย. 2537 555/5 ถนนโพศรี 
อ  าเภอเมือง  

จงัหวดัอุดรธานี  

โรงพยาบาลเอกชน 30,000,000 / มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้
10 บาทต่อหุน้ 

25.11% 

57 บริษทั ดิจิทลั เฮลท ์เวนเจอร์ จ  ากดั 
ถือผา่น SVH 

23 เม.ย. 2563 488 ถนนศรี
นครินทร์ แขวงสวน
หลวง เขตสวน
หลวง กรุงเทพ 

ลงทุนและพฒันา
ธุรกิจดา้น
การแพทย ์

1,000,000 / มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้
100 บาทต่อหุน้ 

100% 

58 บริษทั เฮลท ์พลาซ่า จ ากดั ถือผา่น 
RBH 

29 ก.ค. 2563 2/4 ถนนวทิย ุแขวง
ลุมพินี เขตปทุมวนั 

กรุงเทพ 

พาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ 

4,000,000 / มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้    
10 บาทต่อหุน้ 

100% 

59 บริษทั โนโวยนี เอน็เฮลท ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั ถือผา่น N Health 

9 พ.ย. 2563 2301/2 ถนน
เพชรบุรีตดัใหม่ 
แขวงบางกะปิ เขต
หว้ยขวาง กรุงเทพ 

บริการถอดรหสั
พนัธุกรรมมนุษย์

ทั้งจีโนม 

1,500,000 / มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้    
100 บาทต่อหุน้ เรียกช าระแลว้

หุน้ละ 26 บาท 

30.00% 

60 Angkor Pisith Co., Ltd.    20 ธ.ค. 2548 National Road 
No.6,  Svay 
Dangkom 

Commune,  Siem 
Reap , Cambodia. 

โรงพยาบาลเอกชน
ท่ีประเทศกมัพชูา    

10,000 / มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้
USD1,000 ต่อหุน้ 

80.00% 

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

20 ธ.ค. 2548 61A Street  214, 
Sangkat Beong 
Rang,  Phnom 

Penh, Cambodia. 

โรงพยาบาลเอกชน 
 ท่ีประเทศกมัพชูา  

(ยงัไม่เปิด
ด าเนินการ) 

1,000 / มลูค่าท่ีตราไว ้
 KHR 9,200,000  ต่อหุน้ 

100.00% 

62 BDMS Inter Pte. Ltd. 8 เม.ย. 2556 ประเทศสิงคโปร์ การลงทุน 200,000 / มลูค่าท่ีตราไว ้
USD 1 ต่อหุน้ 

100.00% 

63 N Health Asia Pte. Ltd. 8 เม.ย. 2556 ประเทศสิงคโปร์ การลงทุน 3,500,000 / มลูค่าท่ีตราไว ้
USD 1 ต่อหุน้ 

100.00% 

64 N Health(Cambodia) Co., Ltd. ถือ
ผา่น N Health Asia Pte. Ltd. 

27 มิ.ย. 2557 ประเทศกมัพชูา บริการตรวจ 
วเิคราะห์แลป 

1,000 / มลูค่าท่ีตราไว ้ 
KHR 1,280,000  ต่อหุน้ 

100.00% 
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 รายช่ือบริษัท 
วันที ่

จดทะเบียน 
สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกจิ 

จ านวนหุ้นท่ีออกและเรียก
ช าระแล้ว 

อตัราการ
ถือหุ้น  

65 N Health Myanmar Co.,Ltd. ถือ
ผา่น N Health Asia Pte. Ltd. 

21 ก.ย. 2558 807 Mahabannoola, 
Lanmadaw 

Township, Yangon, 
Myanmar 

บริการตรวจ 
วเิคราะห์แลป 

100,000 / มลูค่าท่ีตราไว ้
MMK 5,000 ต่อหุน้ 

60.00% 

66 Phnom Penh First Property Co., 
Ltd.   

27 พ.ย. 2549 61A Street  214, 
Sangkat Beong 
Rang,  Phnom 

Penh, Cambodia 

อสังหาริมทรัพย ์ 1,000 / มลูค่าท่ีตราไว ้ 
KHR 20,000 ต่อหุน้ 

49.00% 

67 Phnom Penh Medical Services Co., 
Ltd. 

27 พ.ย. 2549 Toeuk Thla Village,  
Russian Federation 
Blvd   Phnom Penh, 

Cambodia. 

โรงพยาบาลเอกชน  
ท่ีประเทศกมัพชูา   

22,000 / มลูค่าท่ีตราไว ้    
USD 2,500  ต่อหุน้ 

100.00% 

68 S.R.Property Investment Co., Ltd.   20 ธค. 2548 517 Road No.6, 
Khum Svay 

Damdum,  Siem 
Reap, Cambodia. 

อสังหาริมทรัพย ์ 1,000 / มลูค่าท่ีตราไว ้ 
KHR 20,000 ต่อหุน้ 

49.00% 

69 Samitivej International Co., Ltd. 
ถือผา่น SV Holding 

22 ก.ย. 2557 ประเทศสาธารณรัฐ 
แห่งสหภาพเมียนมา  

คลินิก 1,250,000 / มลูค่าท่ีตราไว ้
USD 1 ต่อหุน้ 

80.00% 

70 Siem Reap Land Investment Co., 
Ltd. 

10 ก.พ. 2549 517 Road No.6, 
Khum Svay 

Damdum,  Siem 
Reap, Cambodia. 

อสังหาริมทรัพย ์ 1,000 / มลูค่าท่ีตราไว ้
 KHR 20,000 ต่อหุน้ 

49.00% 

หมายเหตุ: 
*   บริษทัเขา้ไปลงทุนไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการบริหาร 
  



 

 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563  หนา้ท่ี 20 

บริษทัมีสายการประกอบธุรกิจ หลกัคือธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยเป็นการด าเนินงาน ผา่นบริษทัและบริษทั
ยอ่ย นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การลงทุนในธุรกิจท่ีสนบัสนุนและเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงพยาบาล ซ่ึงสามารถสรุปโครงสร้าง
รายไดต้ามงบการเงินรวมไดด้งัน้ี : 

โครงสร้างรายได้ของบริษทัและบริษทัย่อย (เปรียบเทียบระหวา่งปี 2561-2563) 
ประเภท
ของ
รายได้ 

ด าเนินการโดย อตัราการ
ถือหุ้น 
(%) 

2563 2562 2561 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

ค่ารักษาพยาบาล               

  บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ 100.00 9,863.89 15.14 14,703.51 18.46 13,749.41 18.51 
  บมจ. สมิติเวช  95.76  10,167.13  15.60  12,449.03  15.63  11,506.83  15.49 

  บจก. บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ 91.48  2,110.45  3.24  2,990.17  3.76  2,946.40  3.97 
  บมจ. ประสิทธ์ิพฒันา  98.62  11,112.57  17.05  13,506.70  16.96  12,887.95  17.35 

  บจก. เปาโลเมดิค 100.00  3,543.32  5.44  3,672.88  4.61  3,313.73  4.46 

  บจก. การแพทยส์ยาม 85.71  1,117.02  1.71  1,136.52  1.43  1,193.64  1.61 

  บมจ. ศูนยก์ารแพทยไ์ทย 99.76  972.51  1.49  1,059.13  1.33  1,232.11  1.66 

  บจก. เปาโล สมุทรปราการ 93.65  1,248.68  1.92  1,339.45  1.68  1,334.79  1.80 

  บจก.โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง 84.00  374.38  0.57  400.93  0.50  324.57  0.44 

  บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพ พทัยา 97.27  3,361.76  5.16  4,069.42  5.11  3,936.28  5.30 

  บจก.โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง 100.00  2,434.87  3.74  2,785.63  3.50  2,536.74  3.41 

  บจก.โรงพยาบาลกรุงเทพตราด   99.76  549.05  0.84  630.56  0.79  550.51  0.74 

  บจก. วฒันเวช 99.72  1,466.18  2.25  1,634.85  2.05  1,427.64  1.92 

  บจก.โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ 98.82  1,485.80  2.28  1,664.75  2.09  1,636.09  2.20 

  บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย 100.00  532.62  0.82  774.38  0.97  715.52  0.96 

  บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 99.70  2,224.01  3.41  3,028.52  3.80  2,900.54  3.90 

  บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา 91.45  1,701.49  2.61  1,893.11  2.38  1,721.00  2.32 

  บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร 100.00  791.56  1.21  1,026.76  1.29  956.59  1.29 

  บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก 100.00  678.82  1.04  767.19  0.96  728.95  0.98 

  บมจ. ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ 64.03  687.21  1.05  944.11  1.19  761.32  1.02 

  บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ 100.00  1,096.05  1.68  1,181.62  1.48  977.96  1.32 

  บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น 100.00  715.91  1.10  742.13  0.93  671.67  0.90 

  บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจนัทร์ 
(BSN) 

100.00  1,435.85  2.20   1,559.35  1.96   1,365.49  1.84 

2  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
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ประเภท
ของ
รายได้ 

ด าเนินการโดย อตัราการ
ถือหุ้น 
(%) 

2563 2562 2561 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

  บจก. โรงพยาบาลเทพากร (ถือหุน้โดย 
BSN) 

50.03 160.79 0.25 150.94 0.19 142.57 0.19 

  บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์
เนชัน่แนล 

100.00  768.13  1.18  1,158.88  1.46 1,197.63  1.61 

  บจก. สมิติเวช ชลบุรี 100.00  954.32  1.46  898.17  1.13  729.72  0.98 

  บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช  100.00  565.50  0.87  648.21  0.81  586.54  0.79 

  บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ 100.00  363.79  0.56  316.37  0.40  249.12  0.34 

  บจก. บีดีเอม็เอส เวลเนส คลินิก 100.00  446.13  0.68  239.06  0.30  102.91  0.14 

  บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย 100.00  138.18  0.21  126.46  0.16 0 0.00 

  Angkor Pisith Co., Ltd.  80.00  125.43  0.19  199.38  0.25  178.94  0.24 

  Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. 100.00  983.48  1.51  940.37  1.18  789.02  1.06 

  รวม   64,176.92  98.48 78,638.54  98.75 73,352.18  98.74 
รายได้ที่เกีย่วข้องกบัการรักษาพยาบาล               

  บจก. เนชัน่แนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ 98.69  939.10  1.44  945.33  1.19  896.41  1.21 

  N Health (Cambodia) Co., Ltd. 100.00  18.17  0.03  4.26  0.01  0.70  0.00 

  บจก. เอน็ เฮลท ์พยาธิวทิยา 95.00  0.26  0.00  -    0.00  0.11  0.00 

  N Health Myanmar Co.,Ltd 60.00  31.23  0.05  42.17  0.05  36.80  0.05 

  บจก. ไบโอ โมเลกุลล่าร์ แลบบอราทอ
ร่ีส์ (ประเทศไทย) 

95.00  0.80  0.00  -    0.00  -    0.00 

รวม 989.55 1.52 991.75 1.25 934.02 1.26 

รวมรายได้จากการด าเนินงานหลกั  65,166.46  100.00   79,630.29  100.00   74,286.20  100.00  

หมายเหตุ  นอกเหนือจากรายไดจ้ากการด าเนินงานหลกัตามโครงสร้างรายไดด้งักล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทัยงัมีรายได้
จากการจ าหน่ายน ้าเกลือ ยา และเวชภณัฑ ์จากบริษทัย่อย ซ่ึงแสดงอยู่ในหมวดรายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้ในงบ
ก าไรขาดทุน ดงัน้ี 

รายช่ือบริษัท อตัราการถือหุ้น (%) 2563  2562  2561 

บริษทั เอ.เอน็.บี. ลาบอราตอร่ี (อ  านวยเภสัช) จ ากดั 100.00  1,343.22        1,408.71         1,418.35  

บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 87.05  790.33          824.70            758.66  

บริษทั เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จ  ากดั 100.00  654.74          735.01            791.76  

บริษทั เฟิสท ์เฮล็ธ ฟู้ ด จ  ากดั 95.76  119.33  123.92            117.98  

รวม   2,907.62  3,092.35  3,086.75  
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2.1 ลกัษณะการให้บริการและผลติภัณฑ์ 
ธุรกจิด้านการรักษาพยาบาลของกลุ่ม  

ล าดบั รายช่ือโรงพยาบาล ช่ือบริษัท ขนาด
โรงพยาบาล 
(เตยีง) 

จ านวน
เตยีงรวม 

 อตัราการ 
ถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ          

1 โรงพยาบาลกรุงเทพ บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 373     
2 โรงพยาบาลหวัใจกรุงเทพ บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 97     
3 โรงพยาบาลวฒัโนสถ บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 48     
4 โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชัน่นลั แคร์ บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 52     
5 โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชัน่แนล บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 172   

6 โรงพยาบาลกรุงเทพหวัหิน บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 64     

7 โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจนัทร์ บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจนัทร์ จ ากดั   210   100.00 
8 โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จ ากดั  142   100.00 
9 โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจนัทร์ จ ากดั   255   100.00 
10 โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา   บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ พทัยา จ ากดั 400    97.27 
11 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง  บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จ ากดั 220    100.00 
12 โรงพยาบาลกรุงเทพจนัทบุรี บริษทั วฒันเวช จ ากดั 185    99.72 

13 โรงพยาบาลกรุงเทพตราด  บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จ ากดั 114    99.76 
14 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จ ากดั 175   100.00 
15 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา  บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จ ากดั 171    91.45 
16 โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง   บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จ ากดั 31    91.45 
17 โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร   บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จ ากดั 120   100.00 
18 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จ ากดั 195  100.00 

19 โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น   บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จ ากดั 140   100.00  
20 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต  บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จ ากดั 266    99.70 
21 โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่   บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จ ากดั 200  98.82 
22 โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย  บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จ ากดั 52   100.00  

23 โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์  บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จ ากดั 150  100.00  

24 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย  บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จ ากดั 80  100.00  

25 โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน ์ บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์- 
เนชัน่แนล จ ากดั  

151 4,063 100.00 

กลุ่มโรงพยาบาลสมติเิวช         

26 โรงพยาบาลสมิติเวชสุขมุวทิ บริษทั สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) 311    95.76 
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ล าดบั รายช่ือโรงพยาบาล ช่ือบริษัท ขนาด
โรงพยาบาล 
(เตยีง) 

จ านวน
เตยีงรวม 

 อตัราการ 
ถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

27 โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ บริษทั สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) 400    95.76 

28 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา บริษทั สมิติเวช ศรีราชา จ ากดั   184   67.38 

29 โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี 
บริษทั ธนบุรีเมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
(1) 

150   64.03 

30 โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี บริษทั สมิติเวช ชลบุรี จ ากดั   260   100.00 

31 โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน ์ บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 59 1,364  

โรงพยาบาล BNH          

32 โรงพยาบาลบีเอน็เอช  บริษทั บี เอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากดั 144 144 91.48  

กลุ่มโรงพยาบาลรอยลั         

33 Royal Angkor Pisith  Angkor Pisith Co., Ltd. 30   80.00 

34 Royal Phnom Phen  Hospital  Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. 100 130 100.00 

กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท      

35 โรงพยาบาลพญาไท 1   บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จ ากดั (2) 224   98.62  

36 โรงพยาบาลพญาไท 2   บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จ ากดั (2) 260    97.81 

37 โรงพยาบาลพญาไท 3   บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จ ากดั (2) 267    97.58 

38 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา   บริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จ ากดั (มหาชน) (2) 350  74.35 

39 โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์  บริษทั ศูนยก์ารแพทยไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 140 1,241 99.76 

กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล         

40 โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน บริษทั เปาโลเมดิค จ ากดั 267   100.00 
41 โรงพยาบาลเปาโล รังสิต   บริษทั เปาโลเมดิค จ ากดั 150  100.00 
42 โรงพยาบาลเปาโล เกษตร บริษทั เปาโลเมดิค จ ากดั  162   100.00 
43 โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จ ากดั 200   93.65 
44 โรงพยาบาลเปาโล โชคชยั  บริษทั การแพทยส์ยาม จ ากดั 169  85.71 

45 โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง บริษทั โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง จ ากดั 60 1,008 84.00 

กลุ่มโรงพยาบาลชุมชน         

46 โรงพยาบาลศรีระยอง บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยองจ ากดั 195    100.00 
47 โรงพยาบาลเทพากร บริษทั โรงพยาบาลเทพากร จ ากดั (3) 100   50.03 

48 โรงพยาบาลดีบุก บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จ ากดั 100  99.70 

49 โรงพยาบาลจอมเทียน บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ พทัยา จ ากดั 232 627 97.27 

 จ านวนเตยีงรวมกลุ่ม BDMS   8,577   
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ล าดบั รายช่ือโรงพยาบาล ช่ือบริษัท ขนาด
โรงพยาบาล 
(เตยีง) 

จ านวน
เตยีงรวม 

 อตัราการ 
ถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

กลุ่มโรงพยาบาลทีล่งทุนถือหุ้นแต่ไม่ได้มส่ีวนร่วมในการบริหาร      

50 โรงพยาบาลเอกอุดร   บริษทั อุดรพฒันา (1994) จ ากดั (4) 350    25.11 

หมายเหตุ :  (1) บริษทั ธนบุรีเมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 35.01 โดย BDMS  และร้อยละ 29.02 โดย
บริษทั รอยลั บางกอกเฮล็ธ์แคร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ี BDMS ถือหุน้ร้อยละ 100.00 

(2)  ถือหุน้โดย บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ี BDMS ถือหุน้ร้อยละ 98.62 
(3)  บริษทั โรงพยาบาลเทพากร จ ากดั ถือหุ้นโดย บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจนัทร์ จ ากดั ซ่ึงเป็น

บริษทัยอ่ยท่ี BDMS ถือหุน้ร้อยละ 100.00 
(4)  บริษทั อุดรพฒันา (1994) จ ากดั ถือหุน้โดย BDMS ร้อยละ 15.26 และบริษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จ ากดั 

ร้อยละ 10.00   

ธุรกจิที่เกีย่วข้องและสนับสนุนด้านการรักษาพยาบาลของกลุ่ม  

ประเภทธุรกจิ ช่ือบริษัท 
อตัราการ
ถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1. ธุรกิจดา้นบริการสุขภาพเชิงป้องกนั  บริษทั บีดีเอม็เอส เวลเนส คลินิก จ ากดั 100.00 

     (Wellness Clinic) 

2. ผลิตและจ าหน่ายยา น ้ าเกลือ  บริษทั เอ.เอน็.บี. ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสชั) จ ากดั(1)  100.00 

และวสัดุภณัฑท์างการแพทย ์ บริษทั สหแพทยเ์ภสชั จ ากดั  87.05 

  บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) (2)   47.17 

3. จ าหน่ายและเวชภณัฑ ์ บริษทั เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จ ากดั (3)    100.00 

4. หอ้งปฏิบติัการทางการแพทย ์(Lab) และ  บริษทั เนชัน่แนล เฮลทแ์คร์ ซิสเตม็ส์ จ ากดั(4) 98.69 

 Share Services  ดา้นจดัซ้ือ บริษทั เอน็ เฮลท ์พยาธิวทิยา จ ากดั(1) 95.00 

  N Health (Cambodia) Co., Ltd.(5) (จดทะเบียนท่ีประเทศกมัพชูา) 100.00 

  N Health Myanmar Co., Ltd. (5) (จดทะเบียนท่ีประเทศพม่า) 60.00 

 บริษทั โนโวยนี เอน็เฮลท ์(ประเทศไทย) จ ากดั(8)   30.00 

5. หอ้งปฏิบติัการทดลองชีวโมเลกลุ   บริษทั ไบโอ โมเลกลุลาร์ แลบบอราทอร่ีส์  (ประเทศไทย) จ ากดั 95.00 

6. Share Services ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บริษทั กรีนไลน์ ซินเนอร์จ้ี จ ากดั 100.00 

7. บริการขนส่งผูป่้วยทางอากาศ        บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วสิเซส จ ากดั(6) 100.00 

    (Medical Evacuation) 
8.บริการดา้นการจดัเล้ียงและอาหารใหแ้ก่  บริษทั เออร์วิง่ เชอริเดน เอส อี จ ากดั(7)  95.74 

ผูใ้ชบ้ริการในกลุ่ม บริษทั เฟิสท ์เฮล็ธ ฟู้ ด จ ากดั(7)  95.76 
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ประเภทธุรกจิ ช่ือบริษัท 
อตัราการ
ถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

9.  บริการใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์(ท่ีดิน)  S.R. Property Investment Co., Ltd. 49.00 

เพ่ือด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศ Siem Reap Land Investment Co., Ltd. 49.00 

กมัพชูา  Phnom Penh First Property Co., Ltd 49.00 

10. กิจการเพ่ือการลงทุนใน Healthcare บริษทั รอยลั บางกอกเฮล็ธ์แคร์ จ ากดั  100.00 

Business (Holding Company) บริษทั กรุงเทพ เซฟดรัก จ ากดั  100.00 

  BDMS Inter Pte. Ltd.  (จดทะเบียนท่ีประเทศสิงคโ์ปร์) 100.00 

  N Health Asia Pte. Ltd.  (จดทะเบียนท่ีประเทศสิงคโ์ปร์) 100.00 

11. ศูนยอ์บรมดา้นวชิาชีพเฉพาะทางใหก้ลุ่ม
บริษทั 

บริษทั บีดีเอม็เอส เทรนน่ิง จ ากดั 100.00 

12. ธุรกิจประกนัสุขภาพ บริษทั กรุงเทพประกนัสุขภาพ จ ากดั (มหาชน) 99.99 

  บริษทั กรุงเทพพรีเมียร์ นายหนา้ประกนัภยั จ ากดั 100.00 

13. บริการดา้นบญัชี  บริษทั บีดีเอม็เอส แอคเคาทติ์้ง จ ากดั 100.00 

14. บริหารสินทรัพย ์ บริษทั บีดีเอม็เอส จดัการทรัพยสิ์น จ ากดั 100.00 

15. โรงแรม บริษทั บีดีเอม็เอส เวลเนส รีสอร์ท จ ากดั 100.00 

16. Health Innovation บริษทั ดิจิทลั เฮลท ์เวนเจอร์ จ ากดั(7) 100.00 

17. พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ บริษทั เฮลท ์พลาซ่า จ ากดั(1) 100.00 

หมายเหต ุ: (1)  ถือหุน้โดย บริษทั รอยลั บางกอกเฮล็ธ์แคร์ จ ากดั 
(2)  ถือหุน้โดย บริษทั รอยลั บางกอกเฮล็ธ์แคร์ จ ากดั ร้อยละ 46.88 และ บริษทั สหแพทยเ์ภสชั จ ากดั ร้อยละ 0.33  
(3)  ถือหุน้โดย บริษทั กรุงเทพ เซฟดรัก จ ากดั 
(4)   ถือหุน้โดย BDMS ร้อยละ 74.02  บริษทั สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 21.04 และ บริษทั บี เอน็เอช เมดิเคิล   เซ็น

เตอร์ จ ากดั ร้อยละ 4.93 
(5)   ถือหุน้โดย N Health Asia Pte. Ltd. 
(6)  ถือหุน้โดย BDMS ร้อยละ 87.25 และ บริษทั รอยลับางกอก เฮล็ธ์แคร์ จ ากดั ร้อยละ 12.75 
(7)  ถือหุน้โดย บริษทั สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) 
(8)    ถือหุน้โดย บริษทั เนชัน่แนล เฮลทแ์คร์ ซิสเท็มส์ จ ากดั 

ลกัษณะผลติภัณฑ์ของบริษทั 
ปัจจุบนั โรงพยาบาลกรุงเทพ ส านกังานใหญ่ อยู่ภายใตก้ารบริหารจดัการโดยตรงของ บริษทั กรุงเทพดุสิต

เวชการ จ ากดั (มหาชน)  ประกอบดว้ยโรงพยาบาล 6 แห่ง คือ  “โรงพยาบาลกรุงเทพ”  “โรงพยาบาลหวัใจกรุงเทพ”  
“โรงพยาบาลวฒัโนสถ”  “โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชัน่แนล”  “โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชัน่แนล แคร์” และ
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“โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน”  นอกจากน้ี ยงัมีโรงพยาบาลของบริษทัอีก 1 แห่งซ่ึงอยู่ภายใตก้ารบริหารงานของ 
บริษทั สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ก่ “โรงพยาบาลสมิติเวชไช่น่าทาวน”์ 

1.  โรงพยาบาลกรุงเทพ 
 เป็นโรงพยาบาลขนาด 373 เตียง ตั้งอยู่ท่ีซอยศูนยวิ์จยั ถนน เพชรบุรีตดัใหม่ กรุงเทพมหานคร ใหบ้ริการ
รักษาพยาบาลครบทุกสาขาโดยคณะแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญ พร้อมทั้ งอุปกรณ์การรักษาท่ีทันสมยั ครบวงจร เปิด
ให้บริการทั้งผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน ตลอด 24 ชัว่โมง โดยมีการจดัตั้งศูนยรั์กษาโรคเฉพาะทางและคลินิก 49  แห่ง ดว้ย
แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะโรคดงัต่อไปน้ี 

1. สถาบนัเวชศาสตร์การกีฬาและออกก าลงักาย 26. ศูนยสุ์ขภาพสตรี 
2. ศูนยส่์องกลอ้งทางเดินอาหาร 27. ศูนยรั์กษาแผล 
3. เฮลทดี์ไซนเ์ซ็นเตอร์ 28. ศูนยเ์วชศาสตร์อายรุวฒัน์ 
4. ศูนยอ์าชีวอนามยั 29. ศูนยโ์รคทางเดินอาหารและตบั 
5. ศูนยศ์ลัยกรรม 30. ศูนยจิ์ตรักษ ์
6. ศูนยเ์คล่ือนยา้ยผูป่้วยบีดีเอม็เอส 31. ศูนยไ์ตเทียม 
7. ศูนยโ์รคทางเดินปัสสาวะ 32. คลินิกโรคขอ้และรูมาติสซัม่ 
8. ศูนยรั์บส่งต่อผูป่้วย 33. คลินิกวคัซีน 
9. ศูนยจ์กัษุ 34. คลินิกอายรุกรรม 
10. ศูนยเ์วชศาสตร์การบินพลเรือน 35. คลินิกโรคความดนัโลหิตสูง 
11. ศูนยเ์ลสิก 36. คลินิกนอกเวลา 
12. ศูนยก์ารบ าบดัดว้ยออกซิเจนความดนัสูง 37. คลินิกโรคติดเช้ือ 
13. ศูนยหู์ คอ จมูก 38. คลินิกสุขภาพเพศชาย 
14. ศูนยท์นัตกรรม 39. คลินิกตอ้หิน 
15. ศูนยโ์รคปอดและระบบทางเดินหายใจ 40. คลินิกควบคุมน ้าหนกัและรักษาโรคอว้น 
16. ศูนยเ์บาหวาน ไทรอยดแ์ละต่อมไร้ท่อ 41. คลินิกต่อมลกูหมาก 
17. ศูนยโ์รคภูมิแพ ้และหอบหืด 42. คลินิกเฉพาะโรค 
18. ศูนยผ์ิวหนงัและความงาม 43. คลินิกกล่ินปาก 
19. ศูนยโ์รคไต 44. คลินิกศลัยกรรมล าไสใ้หญ่และทวารหนกั 
20. ศูนยก์ุมารเวช 45. คลินิกเดก็ดี 
21. ศูนยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟู 46. คลินิกพฒันาการเด็ก 
22. ศูนยอ์ุบติัเหตุ 47. หน่วยดูแลทารกแรกเกิดวิกฤติ 

23. ศูนยรั์กษาผูมี้บุตรยาก 48. หน่วยการเคล่ือนไหวระบบทางเดินอาหาร 

24. ศูนยศ์ลัยกรรมตกแต่ง 49. แผนกโภชนาบ าบดั 

25. ศูนยก์ารไดย้ิน การพดู การทรงตวัและเสียงในหู  
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ศูนยใ์หบ้ริการลูกคา้ต่างประเทศ  ใหบ้ริการทั้งผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน พร้อมล่ามท่ีใหบ้ริการในภาษาหลกั 
ต่างๆ อาทิ ภาษาองักฤษ ญ่ีปุ่น อาหรับ เกาหลี ฝร่ังเศส จีน พม่า และเขมร  เป็นตน้ รวมทั้งการอ านวยความสะดวก
อ่ืนๆ แก่ชาวต่างประเทศ อาทิ การติดต่อกบับริษทัประกนัภยัในต่างประเทศ การให้บริการต่อวีซ่า การจองตัว๋
เคร่ืองบิน การจองโรงแรม การแลกเงินตราต่างประเทศ เป็นตน้ โดยแบ่งการบริการแก่ชาวต่างประเทศ ดงัน้ีคือ 

- ศูนยบ์ริการผูป่้วยญ่ีปุ่น (Japanese Medical Service : JMS) 
- ศูนยบ์ริการผูป่้วยอาหรับ (Arab Medical Services : AMS) 
- ศูนยบ์ริการผูป่้วยพม่า (Myanmar Medical Services : MMS)  
- ศูนยบ์ริการผูป่้วยบงัคลาเทศ (Bangladesh Medical Services : BMS)  
- ศูนยบ์ริการผูป่้วยต่างประเทศอ่ืน ๆ (International Medical Services : IMS) 

นบัตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบนั ศูนยใ์หบ้ริการลูกคา้ต่างประเทศ เปิดใหบ้ริการผูป่้วยชาวต่างชาติกว่า 160 
ประเทศทัว่โลก และไดรั้บการยกย่องว่าสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูป่้วยไดอ้ย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะ
โปรแกรมการดูแลผูป่้วยนานาชาติ ช่วยใหผู้ป่้วยมีสุขภาพท่ีดีข้ึน มีความสุขมากข้ึน ฟ้ืนตวัเร็วข้ึน และเสียค่าใช้จ่าย
รวมทั้งใช้ระยะเวลาการรักษาในโรงพยาบาลน้อยลง ดว้ยการให้บริการทางการแพทยแ์ละการสนองตอบต่อลูกคา้
หลากหลายเช้ือชาติ โดยค านึงถึงคุณภาพเป็นหลกั  

2.  โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ  
เป็นอาคารโรงพยาบาล 7 ชั้น (รวมชั้นใตดิ้น) ขนาด 97 เตียง ซ่ึงด าเนินงานเองโดยตรงภายใตบ้ริษทั กรุงเทพ

ดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน)  ตั้งอยู่ท่ี ในซอยศูนยวิ์จยับริเวณใกลเ้คียงกบัโรงพยาบาลกรุงเทพ นบัเป็นโรงพยาบาล
หัวใจเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยท่ีก่อตั้งข้ึนจากความส าเร็จของศูนยห์ัวใจกรุงเทพ ซ่ึงเดิมเป็นศูนยรั์กษาโรค
เฉพาะทางของโรงพยาบาลกรุงเทพ เน่ืองจากอตัราการเพ่ิมข้ึนของผูป่้วยโรคหัวใจ ประกอบกบัความกา้วหนา้อย่าง
รวดเร็วทางเทคโนโลยีการตรวจรักษาผูป่้วยโรคหัวใจ ท าให้ผูบ้ริหารของบริษทั ไดต้ดัสินใจขยายสถานท่ีในการ
รักษาพยาบาลผูป่้วยโรคหวัใจ โดยการก่อตั้ง “โรงพยาบาลหวัใจกรุงเทพ” ท่ีมีความพร้อมดว้ยปัจจยัหลกั 3 ประการ คือ 
ความเช่ียวชาญของบุคลากรทางการแพทยค์รบทุกสาขา เทคโนโลยีท่ีล  ้าสมยั และการให้บริการครบวงจรตั้งแต่การ
ป้องกนัโรคหัวใจ การตรวจรักษาและการฟ้ืนฟูส่งเสริมสมรรถภาพหัวใจของผูป่้วยตามมาตรฐานสากล เพ่ือความพึง
พอใจสูงสุดของผูรั้บบริการ 

โรงพยาบาลหวัใจกรุงเทพ ประกอบดว้ยทีมแพทยห์วัใจครบทุกสาขา ทั้งอายุรแพทยห์วัใจ ศลัยแพทยห์วัใจ      
อายุรแพทยห์ัวใจเฉพาะทาง รักษาภาวะหัวใจลม้เหลว ป้องกนัโรคหัวใจ รังสีแพทยห์ัวใจ แพทยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพ
หัวใจ ซ่ึงไดรั้บการอบรมฝึกฝนจากต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย องักฤษ เบลเยี่ยม เยอรมนี รวมถึง
พยาบาล และบุคลากรทางการแพทยซ่ึ์งพร้อมใหก้ารดูแลผูป่้วยโรคหวัใจตามมาตรฐานระดบัสากล พร้อมใหบ้ริการ
ตรวจวินิจฉยั รักษา ผ่าตดั ป้องกนัและฟ้ืนฟูโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงการบริการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยโรคหัวใจ
ดว้ยหอ้งอภิบาลหวัใจเคล่ือนท่ี Mobile CCU ตลอด 24 ชัว่โมง 7 วนั ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. ศูนยโ์รคหวัใจ 
-  คลินิกอายรุกรรมโรคหวัใจ 
-  คลินิกรักษาหวัใจผา่นสายสวน 
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 -  คลินิกโรคหวัใจเดก็ 

 -  คลินิกโรคพนัธุกรรมดา้นโรคหวัใจ 

2. ศูนยเ์ฉพาะทางโรคหวัใจ 
-  คลินิกหวัใจเตน้ผิดจงัหวะ 
- คลินิกยาตา้นการแขง็ตวัของเลือด 
-  คลินิกภาวะหวัใจอ่อนก าลงั 
-  คลินิกป้องกนัโรคหวัใจและลดไขมนั 

3. ศูนยศ์ลัยกรรมหวัใจและทรวงอก 
4. หอ้งผา่ตดัหวัใจ 
5. หออภิบาลผูป่้วยหนกัโรคหวัใจทางศลัยกรรม 
6. หออภิบาลผูป่้วยหนกัโรคหวัใจทางอายรุกรรม 
7. หออภิบาลพกัฟ้ืนผูป่้วยโรคหวัใจ 
8. หอ้งตรวจสมรรถภาพหวัใจ 
9. คลินิกฟ้ืนฟแูละส่งเสริมสมรรถภาพหวัใจ 
10. หอ้งปฏิบติัการสวนหวัใจและขยายหลอดเลือด 
11. หอ้งตรวจเอกซเรยค์อมพิวเตอร์และคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 

ดว้ยความพร้อมดา้นการแพทยร์ะดบัชั้นแนวหนา้ ผสานกบัประสบการณ์การรักษาโรคหวัใจและหลอดเลือด
มากท่ีสุดแห่งหน่ึงในภูมิภาค  โรงพยาบาลหวัใจกรุงเทพพร้อมท่ีจะกา้วไปสู่การรักษาโรคหวัใจแห่งศตวรรษท่ี 21 โดย
มีนวตักรรมและเคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ทนัสมยัไดม้าตรฐานสูง ดงัน้ี 

- หอ้งผ่าตดัอจัฉริยะ (Hybrid Operating Room) ซ่ึงเป็นการน าห้องสวนหัวใจ และหอ้งผ่าตดัหวัใจมารวมกนั 
ในกรณีท่ีผูป่้วยมีปัญหาแทรกซอ้นเกิดข้ึนจากการสวนหวัใจ หรือระหว่างใส่ขดลวดเขา้ไปในเส้นเลือดใหญ่ท่ีสามารถ
ท าการผ่าตดัไดท้นัที โดยไม่ตอ้งยา้ยเตียงหรือยา้ยหอ้ง เพ่ือช่วยใหก้ารรักษาผูป่้วยท่ีมีภาวะผิดปกติของล้ินหัวใจ หรือ
ผูสู้งอายท่ีุมีความเส่ียงสูงจากโรคหวัใจท่ีซบัซอ้นไดอ้ยา่งแม่นย  า และปลอดภยัมากยิ่งข้ึน  

- เคร่ืองเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ความเร็วสูง  Multi detector Computed Tomography 256-slice with dual source  
and dual energy (spectral)  ดว้ยเทคโนโลยีใหม่ท่ีมี ระบบ DUAL ENERGY (spectral) จะท าให้สามารถวินิจฉัยโรค
หลอดเลือดหัวใจตีบท่ีมีแคลเซียมเกาะอยู่ใต้ชั้ น intima ได้แม่นย  าข้ึน โดย software dual energy จะช่วยในการ 
subtraction แคลเซียมท าให้เห็นรูของหลอดเลือดท่ีตีบชัดเจน และนอกจากน้ียงัสามารถท าให้เห็นบริเวณกลา้มเน้ือ
หวัใจขาดเลือดซ่ึงสัมพนัธ์กบัหลอดเลือด coronary artery ท่ีตีบ ซ่ึงถือว่าเป็นนวตักรรมใหม่ ในการใช ้ MDCT ในการ
วินิจฉยั CAD ซ่ึงสามารถท าไดใ้นการตรวจคร้ังเดียว 

- การตรวจหัวใจดว้ยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (CMR) นวตักรรมใหม่ของการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ และหลอด
เลือดหัวใจโดยไม่ใชรั้งสีเอ็กซเรย ์ช่วยให้แพทยส์ามารถตรวจหาความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจและกลา้มเน้ือ
หวัใจ รวมถึงความผิดปกติในดา้นโครงสร้าง และความผิดปกติของล้ินหวัใจ  

- CARTOSOUND เป็นนวตักรรมการรักษาภาวะหัวใจเตน้ผิดจงัหวะแบบทนัสมยัล่าสุด แสดงต าแหน่งท่ี
ไฟฟ้าหวัใจเตน้เร็วผิดปกติไดแ้ม่นย  ารวดเร็ว ท าใหแ้พทยส์ามารถจ้ีหวัใจดว้ยคล่ืนไฟฟ้าความถ่ีสูงเท่าคล่ืนวิทยุบริเวณ
ท่ีมีการน าไฟฟ้าผิดจงัหวะนั้นไดดี้กวา่การใช ้x-ray ช่วยในการจ้ีหวัใจ ท าใหก้ารน าไฟฟ้าผิดปกติท่ีจุดนั้นถูกท าลาย   
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- การผ่าตดัท าทางเบ่ียงหลอดเลือดหวัใจขณะท่ีหวัใจก าลงัเตน้โดยไม่ใชเ้คร่ืองปอดหวัใจเทียม ซ่ึงเรียกว่า   
Off – Pump CABG   

- การรักษาหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองและฉีกขาดโดยการผ่าตดัและดามดว้ยขดลวด โดยทีมศลัยแพทยท่ี์มี
ความช านาญ มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัดว้ยการดามดว้ยขดลวด  

- ECMO เคร่ืองหวัใจและปอดเทียมช่วยในการป้ัมเลือดแทนหัวใจและแลกเปล่ียนก๊าซแทนปอด น าเลือดด า
ออกจากร่างกายเพ่ือไปฟอกท่ีเคร่ือง ECMO ใหเ้ป็นเลือดแดง ส าหรับผูป่้วยอาการหนกัท่ีไม่สามารถรักษาดว้ยวิธีปกติ 
รวมถึงเพ่ิมความปลอดภัยระหว่างเคล่ือนยา้ยผูป่้วยอาการหนักท่ีแต่เดิมไม่สามารถเคล่ือนยา้ยได ้ด้วยทีมแพทย์ 
พยาบาล และทีมเคล่ือนยา้ยผูป่้วยวิกฤตท่ีมีความช านาญเฉพาะทางสูง 

- เทคนิคการผา่ตดัส่องกลอ้งปอดแผลเดียว (Uniportal VATS) ดว้ยระบบน าทางแม่เหลก็ไฟฟ้า ดว้ยการพฒันา
อยา่งไม่หยดุย ั้ง นอกจากจ านวนและขนาดของแผลท่ีลดลง ยงัมีการพฒันาเทคนิคการผ่าตดัส่องกลอ้งดว้ยระบบน าทาง
แม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Navigation Bronchoscopy – ENB) โดยเป็นการใช้เทคโนโลยีระบบ GPS ค้นหา
ต าแหน่งของกอ้นเน้ือบริเวณปอดท่ีมีขนาดเลก็กวา่ 1 เซนติเมตรไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจน ท าใหแ้พทยเ์ฉพาะทางท่ีมีความ
ช านาญสามารถท าการผ่าตดัส่องกลอ้งไดต้รงตามต าแหน่งในระยะเวลาท่ีไม่นาน ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผ่าตดั
รักษาใหดี้ยิ่งข้ึนกวา่เดิม 

- 24 Hour Intervention ส าหรับผูป่้วยท่ีมีอาการเจ็บแน่นหนา้อกสงสัยกลา้มเน้ือหัวใจขาดเลือด หรือหลอด
เลือดหวัใจตีบตนั หรือ Heart Attack ใหบ้ริการวินิจฉยั สวนหวัใจ และการขยายหลอดเลือด รวมถึงการใส่ขดลวดโดย
ทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ตลอด 24 ชัว่โมง ทุกวนั  

- หอ้งอภิบาลหวัใจเคล่ือนท่ี (Mobile CCU) การรักษาพยาบาลผูป่้วยก่อนเคล่ือนยา้ยดว้ย Mobile CCU ซ่ึงเป็น
รถพยาบาลน าเขา้จากเยอรมนั ภายในประกอบดว้ยอุปกรณ์ช่วยชีวิตและรักษาโรคหวัใจครบครันเสมือนผูป่้วยอยู่ในหอ
อภิบาลหวัใจในโรงพยาบาล พร้อมดว้ยอายุรแพทยห์วัใจและพยาบาล ร่วมเดินทางในการเคล่ือนยา้ยผูป่้วย เพ่ือใหก้าร
รักษาพยาบาลผูป่้วยท่ีมีอาการโรคหวัใจรุนแรงหรือเฉียบพลนัก่อนน าส่งถึงโรงพยาบาล 

การใหบ้ริการรักษาโรคทางหวัใจและทรวงอก เฉพาะทางเชิงลึก 
• ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพก่อตั้ งข้ึนเพ่ือบริการรักษาผูป่้วยโรคหัวใจ ในระดับ

มาตรฐานทดัเทียมกบัต่างประเทศและเพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้คนไทยรู้จกัการป้องกนัและดูแลรักษา
สุขภาพหัวใจให้แข็งแรง บุคลากรทางการแพทยข์องโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพประกอบดว้ยแพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจ วินิจฉยั รักษาและผ่าตดั รวมทั้งใหบ้ริการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟูหวัใจครบทุก
สาขาทั้งผูใ้หญ่และเดก็ ประกอบดว้ยคลินิกต่างๆดงัน้ี 

- คลินิกอายรุกรรมโรคหวัใจ  
- คลินิกรักษาหวัใจผา่นสายสวน การตรวจวินิจฉยัโรคหวัใจ  
- คลินิกโรคหวัใจเดก็  
- คลินิกโรคพนัธุกรรมดา้นโรคหวัใจ  

•  ศูนยเ์ฉพาะทางโรคหัวใจ ให้การบริการดา้นโรคหัวใจท่ีมีความซับซ้อน ใชเ้ทคโนโลยีขั้นสูง ดว้ย
บุคคลากรหลากหลายดา้น ท าใหไ้ดผ้ลการรักษาท่ีทดัเทียมกบัต่างประเทศ 

- คลินิกหวัใจเตน้ผิดจงัหวะ 
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- คลินิกยาตา้นการแขง็ตวัของเลือด 
- คลินิกภาวะหวัใจอ่อนก าลงั 

• ศูนยศ์ลัยกรรมหวัใจและทรวงอก ใหบ้ริการตรวจวินิจฉยัและรักษาเก่ียวกบัความผิดปกติของหลอด
เลือดหวัใจและผ่าตดับายพาสหลอดเลือดหัวใจทั้งแบบหยุดหัวใจและแบบไม่ตอ้งหยุดหัวใจ  ความ
ผิดปกติของล้ินหัวใจท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการผ่าตดัซ่อมแซมหรือเปล่ียนล้ินหัวใจ ความผิดปกติของ
หลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตา สามารถใหก้ารรักษาดว้ยการผา่ตดัทั้งรูปแบบการผา่ตดัเปิดและให้การ
รักษาดว้ยการใส่หลอดเลือดเทียมชนิดมีขดลวดถ่างขยาย รวมไปถึง การรักษาผูป่้วยวิกฤตโรคหัวใจ
และปอด ดว้ยเคร่ืองหวัใจและปอดเทียม ช่วยการท างานของหวัใจและปอดระหว่างเคล่ือนยา้ยผูป่้วย 
(TRANSPORT Extra Corporal Membrane Oxygenator) หรือ TRANSPORT ECMO ดว้ยความพร้อม
ของทีมแพทย ์พยาบาล และทีมเคล่ือนยา้ยผูป่้วยวิกฤต 

• หอ้งผา่ตดัหวัใจ 
• หออภิบาลผูป่้วยหนกัโรคหวัใจทางศลัยกรรม 
• หออภิบาลผูป่้วยหนกัโรคหวัใจทางอายรุกรรม 
• หออภิบาลพกัฟ้ืนผูป่้วยโรคหวัใจ 
• หอ้งตรวจสมรรถภาพหวัใจ เป็นการตรวจสภาวะหัวใจโดยใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์สัมผสัภายนอก

ร่างกาย เพ่ือช่วยวินิจฉัยโรคหวัใจและหลอดเลือดให้ไดผ้ลการวินิจฉัยท่ีถูกตอ้งแม่นย  า  และใชเ้ป็น
แนวทางการรักษา การติดตาม  การด าเนินของโรค การพยากรณ์โรค โดยใหบ้ริการดว้ยเคร่ืองมือและ
เทคโนโลยีทนัสมยั 

• คลินิกฟ้ืนฟแูละส่งเสริมสมรรถภาพหวัใจ   คือ เวชศาสตร์ฟ้ืนฟทูั้งดา้นร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของ
ผูป่้วยท่ีมีปัญหาโรคหวัใจ โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพหวัใจประกอบดว้ยการประเมินจากแพทย์
ก่อนเร่ิมโปรแกรม การให้ค าแนะน าในการดูแลหัวใจให้แข็งแรง การออกก าลงักาย และการลด
ความเครียด เพ่ือท่ีผูป่้วยจะสามารถกลบัไปใชชี้วิตอยา่งปกติ 

• หอ้งปฏิบติัการสวนหวัใจและขยายหลอดเลือด 
• หอ้งตรวจเอกซเรยค์อมพิวเตอร์และคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 

3.  โรงพยาบาลวฒัโนสถ  
 เป็นโรงพยาบาลขนาด 48 เตียง  ตั้งอยู่ท่ีซอยศูนยวิ์จยั บริเวณเดียวกบัโรงพยาบาลกรุงเทพ นบัเป็นโรงพยาบาล
เฉพาะทางเพ่ือบ าบดัรักษาโรคมะเร็งของเอกชนท่ีจดัตั้งข้ึนเป็นแห่งแรกในประเทศ  มีความพร้อมทั้งดา้นเทคโนโลยีทาง
การแพทยช์ั้นสูง เพ่ือการวินิจฉัย และใหก้ารรักษา ตลอดจนบุคลากรทางการแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญในการตรวจรักษามะเร็ง
ครบทุกสาขาวิชา ประกอบไปดว้ย 

1.  ศูนยเ์ตา้นมวฒัโนสถ 9.  ศูนยป์ลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนิดจากเลือดและไขกระดูก 
2.  ศูนยโ์ลหิตวิทยา 10.  ศูนยศ์ลัยกรรมมะเร็งวฒัโนสถ 
3.  ศูนยอ์ายรุกรรมมะเร็งวฒัโนสถ 11.  คลินิกดูแลผูป่้วยแบบประคบัประคอง  
4.  ศูนยเ์คมีบ าบดัวฒัโนสถ 12.  ศูนยรั์งสีรักษาวฒัโนสถ 
5.  ศูนยรั์งสีวินิจฉยัวฒัโนสถ 13.  ศูนยด์ูแลคุณภาพชีวิตวฒัโนสถ 
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6.  คลินิกระงบัปวด 14.  ศูนยต์รวจคน้มะเร็งระยะเร่ิมแรกวฒัโนสถ 
7.  ศูนยเ์พทซีที วฒัโนสถ 15. คลินิกรังสีร่วมรักษา 
8.  คลินิกเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 16.  คลินิกรังสีรักษา 

- การลงทุนในเคร่ือง Cyclotron ส าหรับผลิตสารเภสัชรังสี เพ่ือใช้ส าหรับเคร่ือง PET/CT Scan ในการตรวจ
วินิจฉัยโรคมะเร็ง โดยเร่ิมผลิตสารเภสัชรังสี F-18  FDG ตั้งแต่ปลายปีพ.ศ. 2548 ส าหรับใชใ้นโรงพยาบาล    
วฒัโนสถและโรงพยาบาลอ่ืนๆ ท่ีมีเคร่ือง PET/CT Scan แต่ไม่มีเคร่ือง Cyclotron เช่น โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นตน้ ในปี 2553 โรงพยาบาลวฒัโนสถ ไดผ้ลิตสารเภสัชรังสี  
ตวัใหม่ ช่ือ  C-11  Acetate ข้ึนเป็นคร้ังแรกของประเทศไทย เพ่ือใชใ้นการช่วยวินิจฉยัมะเร็งในอวยัวะท่ี F-18 
FDG มีขอ้จ ากดัในการตรวจ เช่น มะเร็งตบั และมะเร็งต่อมลูกหมาก และในปี 2555 ไดท้ าการคน้ควา้วิจยัเพ่ือ
ผลิตสารเภสัชรังสีตวัใหม่ ช่ือ C-11 PiB หรือ Pittsburgh Compound B เพ่ือน ามาใชใ้นการตรวจวินิจฉยัผูป่้วย 
Alzheimer’s disease และในปีถดัมาไดผ้ลิตสารเภสชัรังสี F-18 FDOPA เพ่ือใชใ้นการตรวจวินิจฉยัโรคพาร์กิน
สัน และ Neuroendocrine Tumor ล่าสุด ปี 2561 ได้ผลิต Ga-68 PSMA ส าหรับตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อม
ลกูหมาก 

- การลงทุนในเคร่ือง PET/CT Flow Motion จ านวน 2 เคร่ือง ส าหรับการตรวจมะเร็ง  เพ่ือก าหนดระยะโรค  เป็น
มาตรวดัผลการรักษามะเร็งและคน้หามะเร็งเม่ือกลบัมาเป็นซ ้ า ซ่ึงมีผูม้ารับบริการตรวจมากกว่า 10,000 ราย
แลว้ นบัเป็น series ท่ีมีจ านวนผูม้ารับบริการท่ีมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศ จึงเป็นทีมท่ีมีประสบการณ์สูงใน
การวินิจฉยัโดยวิธีดงักล่าว  

- การลงทุนติดตั้งเคร่ืองเร่งอนุภาค (LINAC)  ใหม่ เป็นเคร่ืองฉายรังสีท่ีใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มีความแม่นย  า
และละเอียดมากยิ่งข้ึนในการก าหนดขอบเขตการรักษา โดยอาศยัระบบภาพเอกซเรยแ์บบ 3 มิติเป็นตวัช่วย
หลกัในการจดัต าแหน่งในการรักษา และใหป้ริมาณรังสีไดสู้งในบริเวณขนาดเลก็ๆไดอ้ยา่งแม่นย  าคลา้ยกบัการ
ผ่าตดัหรือท่ีเรียกว่ารังสีศลัยกรรม (Radiosurgery) มีเทคนิคท่ีสามารถช่วยติดตามการขยบัต าแหน่งของพยาธิ
สภาพขณะฉายรังสีไดต้ามการหายใจของคนไข ้(Respiratory Monitoring Systems) ใชเ้วลาในการท าการรักษา
ดว้ยรังสีท่ีสั้นกว่าเดิมดว้ยปริมาณรังสีท่ีสูงข้ึน สามารถลดขอบเขตของอวยัวะปกติท่ีจะโดนรังสีลงไดม้าก เพ่ือ
ลดโอกาสของผลขา้งเคียงระยะยาว 

- การลงทุนในเคร่ืองมือทางการแพทย์อ่ืนๆ การสร้างบรรยากาศภายในโรงพยาบาลให้เป็นแบบ  Healing 
Atmosphere รวมทั้งบุคลากรทางการแพทยเ์ฉพาะทางดา้นมะเร็ง เพ่ือใหเ้ป็นโรงพยาบาลท่ีมีความพร้อมในทุก
ดา้น ทั้งทีมแพทย ์พยาบาล และเจา้หนา้ท่ี เพ่ือใหบ้ริการผูป่้วยไดต้ลอด 24 ชัว่โมง และ 7 วนัต่อสปัดาห์  

บริการพเิศษเฉพาะบุคคล 
 บริการดา้นล่ามแปลภาษากวา่ 26 ภาษา ดว้ยทีมแพทย ์พยาบาล และล่ามท่ีมีความรู้ดา้นภาษาองักฤษในระดบั
ดีเยี่ยม พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ผูป่้วยชาวต่างชาติตลอดเวลาท่ีเขา้รับการรักษา รวมถึงบริการนดัหมายเวลา การ
ใหข้อ้มูลการตรวจรักษา บริการทางการแพทย ์การจดัเตรียมยานพาหนะส าหรับเคล่ือนยา้ยผูป่้วย การใหค้ าแนะน า
ดา้นค่าใชจ่้าย และการแจง้ข่าวแก่บุคคลท่ีผูป่้วยตอ้งการ 
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4. โรงพยาบาลกรุงเทพอนิเตอร์เนช่ันแนล 
โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชัน่แนล ในเครือบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน)  ตั้งอยู่ท่ีซอย

ศูนยวิ์จยั ถนน เพชรบุรีตดัใหม่ กรุงเทพมหานคร โดยใหก้ารบริการดูแลรักษาโรคสมองและระบบประสาท โรค
กระดูกและขอ้ โรคกระดูกสันหลงั รวมทั้งการรักษาแบบบูรณาการองคร์วม หรือ “Integrated Care Services” เป็น
โรงพยาบาลขนาด 172 เตียง ประกอบด้วยห้องผ่าตัด จ านวน 5 ห้อง (รวม Hybrid Operating Room)  ห้อง 
Intervention Suite  1 หอ้ง และหอผูป่้วยวิกฤต ( ICU 6, ICU 7 และ ICU 8) รวมทั้งหมดจ านวน 32 หอ้ง 

โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชัน่แนล (Bangkok International Hospital หรือ BIH) ภายใตแ้นวคิด ‘ทุกการ
รักษาคือศิลปะ’ ผสานศิลปะเขา้กบัวิทยาศาสตร์ทางการแพทยข์ั้นสูง เพ่ือประสบการณ์และความพึงพอใจอีกระดบั
ของการดูแลสุขภาพแบบองคร์วมสร้างสุขจากภายในสู่ภายนอก ขบัเคล่ือนองคก์รใหก้า้วสู่การเป็นศูนยก์ลางทางการ
รักษา และให้การบริการทางการแพทย์ชั้นน าระดับภูมิภาค ชู ‘People’ หรือบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ เป็นตัว
ขบัเคล่ือนองคก์รให้แข็งแกร่ง และยัง่ยืน เนน้ความช านาญในสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง โดยยึด ‘ความพึงพอใจสูงสุด
ของผูป่้วย’ เป็นหัวใจส าคัญ ตอบโจทย์การดูแลรักษาแบบองค์รวมโดยให้ผูป่้วยเป็นศูนย์กลาง พร้อมด้วยการ
ออกแบบการบริการแบบเฉพาะราย ให้ผูรั้บบริการสามารถเลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุดให้กบัตนเอง ในราคาท่ีสมเหตุสมผล  
พร้อมมุ่งมัน่กา้วสู่โรงพยาบาล ‘Smart Hospital’  ชั้นน าในภูมิภาคเอเชียตอบโจทยโ์ลกดิจิทลัอยา่งแทจ้ริง 

การให้บริการมุ่งเน้นการผสมผสานศิลปะเข้ากับเทคโลยีในการรักษา เปรียบเสมือนกบัโรงพยาบาลท่ี
ผสมผสานความเป็นโรงแรมระดบั 5 ดาวเขา้ไวด้ว้ยกนั ผูป่้วยสามารถเขา้ถึงบริการทางการแพทยแ์ละบริการบตัเลอร์ 
Butler (ผูดู้แลส่วนตวั) จากหอ้งพกัและบริเวณต่าง ๆ ทัว่ทั้งโรงพยาบาลไดต้ลอด 24 ชัว่โมง นอกจากน้ี โรงพยาบาล
กรุงเทพอินเตอร์เนชัน่แนลยงัใชเ้ทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษา และลดผลขา้งเคียงจากการรักษา 
อาทิ หุ่นยนตเ์อกซเรยแ์ขนกล ARTIS Pheno เป็นการผ่าตดัดว้ยระบบหุ่นยนตค์อมพิวเตอร์ ท่ีใหภ้าพ 3 มิติท่ีมีความ
ละเอียด คมชัดสูง เพ่ือให้การผ่าตดัแผลเล็กส าหรับโรคกระดูกและขอ้เป็นไปอย่างแม่นย  า ถูกตอ้ง และป้องกัน
ผลขา้งเคียงจากการรักษา, ห้องผ่าตดัอจัฉริยะไฮบริด (Hybrid OR) – ห้องผ่าตดัอจัฉริยะไฮบริดเป็นนวตักรรมห้อง
ผ่าตดัท่ีผสมผสาน Imaging System เช่น เคร่ืองซีทีสแกน (CT) และ เคร่ืองสแกนสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เขา้กบั
ระบบน าวิถี (Navigation System) และเคร่ืองมือผ่าตดัอ่ืนๆ ไวใ้นห้องผ่าตดัห้องเดียว Biplane Interventional Suite – 
หอ้งผ่าตดัส าหรับโรคสมองและหลอดเลือด ท่ีติดตั้ง Angiogram ช่วยใหเ้ห็นภาพของระบบประสาทและหลอดเลือด
แบบ 3 มิติ นอกจากน้ียงัมีเคร่ืองมือติดตามการท างานของระบบประสาทขณะผา่ตดั เคร่ืองสแกนสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า 
3 เทสลา (3-Tesla MRI scan) – เป็นเทคโนโลยีก้าวหน้าของเคร่ืองสแกนสนามแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีมีความเข้มของ
สนามแม่เหล็กระดบั 3 เทสลา สามารถใหภ้าพท่ีมีคุณภาพสูง ช่วยเพ่ิมการมองเห็นของอวยัวะต่างๆ รวมถึงเน้ือเยื่อ 
กระดูกและโครงสร้างภายในร่างกายอย่างละเอียด กายภาพบ าบดัดว้ยเคร่ืองหุ่นยนต์ฝึกเดิน (Robot-Assisted Gait 
Training: RAGT) เนน้การฝึกเคล่ือนไหวและควบคุมกลา้มเน้ือ ส าหรับผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองหรือระบบความ
ผิดปกติทางระบบประสาทอ่ืนๆ เป็นตน้ 

โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลมีการจัดตั้ งศูนย์วินิจฉัยและรักษาโรคเฉพาะทาง ด้วยแพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะโรคดงัต่อไปน้ี 
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1.  ศูนยส์มองและระบบประสาท 1 5.  รังสีวินิจฉยั – เอม็.อาร์.ไอ. 
2.  ศูนยส์มองและระบบประสาท 2 6.  รังสีวินิจฉยั – ซีที 
3.  ศูนยก์ระดูกและขอ้ 7.  รังสีวินิจฉยั – เอกซเรย ์
4.  ศูนยก์ระดูกสนัหลงั  8.  ศูนยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู

ศูนยต่์าง ๆ ใหบ้ริการลูกคา้ไทยและต่างประเทศ  ทั้งผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน พร้อมล่ามท่ีใหบ้ริการในภาษา
หลกั ต่างๆ อาทิ ภาษา องักฤษ อาหรับ  พม่า เขมร บงัคลาเทศ เยอรมนั ฝร่ังเศส และญ่ีปุ่น  เป็นตน้ รวมทั้งการอ านวย
ความสะดวกอ่ืนๆ แก่ผูป่้วยต่างประเทศ อาทิ การติดต่อกบับริษทัประกนัภยัในต่างประเทศ การใหบ้ริการต่อวีซ่า การ
จองตัว๋เคร่ืองบิน การจองโรงแรม การแลกเงินตราต่างประเทศ เป็นตน้  

นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ศูนยใ์ห้บริการลูกคา้ต่างประเทศ เปิดให้บริการผูป่้วย
ชาวต่างชาติกว่า 160 ประเทศทัว่โลก และไดรั้บการยกย่องว่าสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูป่้วยไดอ้ย่างดี
เยี่ยม โดยเฉพาะการดูแลผูป่้วยดว้ย Personal Butler ท่ีช่วยใหผู้ป่้วยมีสุขภาพท่ีดีข้ึน ฟ้ืนตวัเร็วข้ึน ดว้ยการใหบ้ริการ
ทางการแพทยแ์ละการสนองตอบต่อลกูคา้หลากหลายเช้ือชาติ โดยค านึงถึงคุณภาพและความปลอดภยัเป็นส าคญั  

5.  โรงพยาบาลชีวา ทรานสิช่ันนัล แคร์ (Chiva Transitional Care Hospital)  
ให้บริการทางการแพทย์เพ่ือดูแลสุขภาพระยะฟ้ืนฟูส าหรับผูป่้วยหลังผ่าตัดและต้องการฟ้ืนฟูท า

กายภาพบ าบดั เช่น ผา่ตดัเปล่ียนขอ้เข่า ผา่ตดักระดูกสะโพก และผูป่้วยท่ีเป็นโรคทางระบบประสาท เช่น โรคหลอด
เลือดสมอง อมัพาต อมัพฤกษ ์หรือ อาการบาดเจบ็ทางศีรษะ (Traumatic brain injury) หรือผูป่้วยท่ีประสบอุบติัเหตุ
รุนแรง มีอาการบาดเจ็บหลายระบบของร่างกาย  หรือกลุ่มผูป่้วยสูงอายุท่ีมีโรคประจ าตวั โดยจะไดรั้บการดูแลจาก
ทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นอายรุศาสตร์ผูสู้งอายแุละเวชศาสตร์ฟ้ืนฟรู่วมกบัทีมสหสาขาวิชาชีพใหก้ารดูแลรักษาอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือฟ้ืนฟูสุขภาพ ภาวะโภชนาการ รวมถึงพฒันาศักยภาพ ความสามารถในการท ากิจกรรมต่างๆ ให้
ครอบคลุมถึงสุขภาพร่างกายและจิตใจแบบองคร์วม เพ่ือเตรียมความพร้อมในการกลบัไปใชชี้วิตประจ าวนั สามารถ
ช่วยเหลือตวัเองไดแ้ละหรือมีส่วนร่วมในสังคมไดดี้ข้ึน  พร้อมดว้ยห้องพกัผูป่้วย ท่ีเป็นสัดส่วน สะอาด ทนัสมยั 
ออกแบบฟังคช์ัน่การใชง้าน โดยค านึงถึงผูป่้วยในระยะฟ้ืนฟโูดยเฉพาะ 

การบริการที่ส าคัญ คือ การดูแลแบบองค์รวม โดยอายุรแพทย ์และอายุรแพทยผ์ูสู้งอายุ แพทยเ์วชศาสตร์
ฟ้ืนฟู นกักายภาพบ าบดั นกักิจกรรมบ าบดั นกัอรรถบ าบดั  เภสัชกร นกัโภชนาการ และพยาบาลวิชาชีพ พร้อมวาง
แผนการดูแลอย่างต่อเน่ือง และมีการประชุมร่วมกนัเพ่ือติดตามการรักษาอย่างใกลชิ้ด  มาตรฐานการดูแลอย่างมี
คุณภาพ ให้การใส่ใจดูแลอย่างเขม้ขน้ โดยทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญ และประสบการณ์เฉพาะทาง ร่วมกบัการใช้
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มีกิจกรรมสร้างสรรคใ์หผู้ป่้วยไดมี้ส่วนร่วม เพ่ือใหผู้ป่้วยรู้สึกผ่อนคลายและฝึกทกัษะในดา้น
ความคิดและดา้นร่างกาย เพ่ือใหก้ลบัไปใชชี้วิตไดดี้ข้ึน  หอ้งพกักวา้งขวาง สะอาด ปลอดภยั อุปกรณ์ครบครัน เหมาะ
ส าหรับผู ้ป่วยท่ีมีข้อจ ากัดในการเคล่ือนไหว ด้วยการออกแบบห้องพักส่วนตัวท่ีเป็นสัดส่วน ปลอดโปร่ง 
สะดวกสบาย กวา้งขวาง บรรยากาศท่ีอบอุ่นเสมือนบา้น สามารถใชเ้วลาส่วนตวักบัครอบครัว ค านึงถึงความปลอดภยั 
มีสวิตซ์อจัฉริยะส าหรับขอความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ครบครัน พร้อม
สวนหย่อมใหบ้รรยากาศผ่อนคลายใกลชิ้ดธรรมชาติ ออกแบบสถานท่ีโดยทีมงานสถาปนิกมืออาชีพ เพ่ือรองรับการ
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พกัอาศยัของผูสู้งอายุและผูป่้วยระยะฟ้ืนฟู และการดูแลเอาใจใส่เสมือนญาติมิตร อบอุ่น เขา้ใจความตอ้งการของ
ผูป่้วยเสมือนคนในครอบครัว  

ประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับ 
ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความสามารถของผูป่้วย ใหก้ารดูแลผูป่้วยทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ มีอุปกรณ์

กายภาพบ าบดัท่ีครอบคลุม ตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วยไดอ้ยา่งเต็มท่ี  ลดภาวะแทรกซอ้น จากความเจบ็ปวด
โดยมีผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางดูแลอย่างต่อเน่ือง ฟ้ืนฟูสมรรถภาพไดเ้ร็วข้ึน ลดการมาพบแพทยแ์ละมาโรงพยาบาล
นอ้ยลง นบัเป็นอีกหน่ึงทางเลือกของครอบครัว ในการดูแลผูป่้วยระยะพกัฟ้ืนหรือผูป่้วยสูงอายุ ดว้ยการดูแลอย่าง
ใกลชิ้ดในกิจวตัรประจ าวนั รวมทั้งช่วยลดความเครียดและความเหน่ือยลา้ของครอบครัวได ้และช่วยเตรียมความ
พร้อมก่อนกลบับา้น ท าให้ผูป่้วยสามารถกลบัมาใชชี้วิตไดต้ามปกติเร็วข้ึน ทั้งน้ีหากเกิดกรณีฉุกเฉิน สามารถรับ
การดูแลรักษาไดอ้ยา่งรวดเร็ว และประสานงานส่งต่อไดท้นัท่วงที 

6.  โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน 
 เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 64 เตียง ซ่ึงด าเนินงานเองโดยตรงภายใตบ้ริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั 
(มหาชน)โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตั้ งอยู่บนพ้ืนท่ีประมาณ 12 
ไร่ บริเวณริมถนนเพชรเกษม ต าบลหวัหิน  อ  าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์   ประกอบดว้ยอาคารโรงพยาบาล 
5 ชั้น พร้อมลานจอดเฮลิคอปเตอร์บนชั้นดาดฟ้า และลานจอดรถ 255 คนั บริเวณภายนอกอาคาร โดยโรงพยาบาล
กรุงเทพหัวหิน เร่ิมเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2553 และเร่ิมเปิดให้บริการแก่ผูป่้วยนอกไดต้ั้งแต่ตน้ปี 
2554 และไดเ้ปิดบริการทั้งผูป่้วยในและผูป่้วยนอกอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 6 เมษายน 2554 

โรงพยาบาลกรุงเทพหวัหิน  จดัตั้งข้ึนโดยมีเป้าหมายเพ่ือใหบ้ริการการรักษาพยาบาลครบวงจร ตั้งแต่การ
ตรวจรักษา  การส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกนัโรค และการฟ้ืนฟูสภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทางการแพทย ์ โดยมี 
แพทยเ์ฉพาะทางครบทุกสาขาหลกั ทั้งดา้นเวชศาสตร์ฉุกเฉิน สูตินรีเวชกรรม  ศลัยกรรมทัว่ไป   ศลัยกรรมกระดูก
และขอ้  ศลัยกรรมสมองและระบบประสาท กุมารเวชกรรม อายุรกรรมทัว่ไป อายุรกรรมทางไขขอ้และ รูมาติ
ซัม่  อายรุกรรมทางสมอง อายรุกรรมระบบทางเดินอาหาร  อายรุกรรมทางเดินหายใจ  อายรุกรรมโรคไต  อายรุกรรม
หวัใจ และทนัตแพทย ์

รายละเอยีดการให้บริการ จ าแนกตามพืน้ที่การให้บริการ  
• แผนกเวชระเบียนและตอ้นรับ 
• ศูนยห์วัใจโรงพยาบาลกรุงเทพหวัหิน พร้อมหอ้งสวนหวัใจ  จ านวน  1 หอ้ง 
• ศูนยอ์ุบติัเหตุและฉุกเฉิน  
• แผนกตรวจสุขภาพ 
• คลินิกกระดูกและขอ้ 
• คลินิกกมุารเวช 
• คลินิกสูตินรีเวช 
• คลินิกผิวหนงัและความงาม 
• แผนกผูป่้วยนอก ประกอบดว้ย  หอ้งตรวจผูป่้วยนอก จ านวน 24 หอ้ง 
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• แผนก X-ray ประกอบดว้ย MRI, CT Scan, Ultrasound 4D-3D, Mammogram และ  
General X-ray 

• แผนกเภสชักรรม 
• แผนกหอ้งผา่ตดั  ประกอบดว้ยหอ้งผา่ตดั จ านวน  2   หอ้ง  
• หอ้งส่องกลอ้งระบบทางเดินทางอาหาร จ านวน  1   หอ้ง 
• แผนกหอ้งคลอด  (OB) ประกอบดว้ยหอ้งคลอด จ านวน  2   หอ้ง 
• แผนก ICU ประกอบดว้ยหอ้งผูป่้วยหนกั จ านวน 14  หอ้ง 
• แผนกไตเทียม ประกอบดว้ยหอ้งฟอกเลือด จ านวน   4  หอ้ง 
• แผนกทนัตกรรม ประกอบดว้ยหอ้งท าฟัน จ านวน   3  หอ้ง 
• แผนกทารกแรกเกิด (NSY) 
• แผนกกายภาพบ าบดั 
• แผนกหอ้งปฏิบติัการ (Laboratories)    
• หอ้งประชุม และหอ้งพกัแพทย ์
• ส านกัผูอ้  านวยการ 
• หอ้งพกัผูป่้วยใน จ านวน  50 เตียง 

ชั้นดาดฟ้า  ส าหรับเป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์ เพ่ือใหบ้ริการในการขนส่งผูป่้วยทางอากาศ 

7.  โรงพยาบาลสมติเิวช ไชน่าทาวน์ 
โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ โรงพยาบาลระดบัทุติยภูมิขนาด 59 เตียง ตั้งอยู่บนถนนเยาวราช 

เขตสัมพนัธวงศ์ เป็นโรงพยาบาลท่ีกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช เป็นผูบ้ริหารงาน  มีพนัธกิจส าคญัในการมอบการ
บริการดา้นการแพทยท่ี์มีคุณภาพแก่ชุมชนแห่งน้ีและสังคมไทยดว้ยมาตรฐานสากล JCI (Joint Commission 
International) ทั้งให้ค าปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และรักษาโรค  ประกอบดว้ยทีมแพทย ์พยาบาล และบุคลากร
ทางการแพทยซ่ึ์งเช่ียวชาญในวิชาชีพ โดยเฉพาะการดูแลโรคของสุขภาพผูสู้งอายุ  พร้อมดว้ยเคร่ืองมือและ
เทคโนโลยีดา้นการแพทยช์ั้นสูง รวมทั้งความเป็นเลิศทางการแพทย ์อนัส่ือถึงคุณค่าที่เด่นชดัและเป็นหน่ึง
เดียวกบัแบรนด์ “โรงพยาบาลสมิติเวช”  ศูนยท่ี์ให้บริการ แบ่งเป็น 

- แผนกส่งเสริมสุขภาพ ให้บริการตรวจสุขภาพอย่างครบถว้นและครอบคลุม พร้อมทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 

- แผนกผ่าตัดข้อเทียมสมิติเวช ไชน่าทาวน์ ใหก้ารรักษาแก่ผูป่้วยท่ีมีปัญหากระดูกและขอ้ หรือปัญหาอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบกลา้มเน้ือและโครงกระดูกแบบครบวงจร 

- แผนกอายุรกรรม ใหบ้ริการตรวจวินิจฉยั จดัการและรักษาปัญหาทางสุขภาพซ่ึงไม่ตอ้งผา่ตดั  ไม่วา่จะเป็น
โรคหวดัทัว่ไป ไปจนถึงปัญหาดา้นการหายใจหรือช่องทอ้ง 

- แผนกหู คอ จมูก ใหค้ าแนะน าปรึกษา และรักษาปัญหาสุขภาพดา้นหู คอ จมกู 
- แผนกหัวใจและความดนัโลหิต ศูนยส์ าหรับผูป่้วยซ่ึงมีปัญหาเก่ียวกบัหวัใจ และระบบการไหลเวียนโลหิต 
- แผนกเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู  บริการดา้นการแพทยส์ าหรับฟ้ืนฟูหลงัผ่าตดัหรือป้องกนัอาการท่ีจะรุนแรงมาก

ข้ึนจากผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง  
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- แผนกเวชศาสตร์ชะลอวัย ใหบ้ริการเต็มรูปแบบ เพ่ือสุขภาพอนัยืนยาวและความเป็นอยู่ท่ีดีของผูป่้วย ทั้ง
ทางกายภาพและจิตใจ  

- แผนกกุมารเวช ให้บริการดา้นสุขภาพแก่ผูป่้วยเด็ก อาทิ การบาดเจ็บเล็กนอ้ย ไปจนถึงปัญหาสุขภาพท่ี
ซบัซอ้น 

- แผนกทางเดนิอาหารและตบั ใหบ้ริการดา้นสุขภาพท่ีเก่ียวกบัระบบทางเดินทางอาหารและตบั 
- แผนกรังสี ให้บริการตรวจเอ็กซ์เรย ์(X-ray) ท าการตรวจเอกซ์เรยค์อมพิวเตอร์ (CT-Scan) อลัตราซาวน์ 

(Ultrasound) เคร่ืองมือสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) และเทคโนโลยีการสร้างภาพทาง
การแพทยท่ี์ทนัสมยัอ่ืนๆ 

- แผนกฉุกเฉินและอุบัติเหตุ  บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็นอุบติัเหตุรถยนต์ หัวใจวายหรือ กรณี
เร่งด่วนอ่ืนๆ โดยทีมแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงพร้อมรับมือและใหค้วามช่วยเหลืออยา่งทนัท่วงที 
ตลอด 24 ชัว่โมง 

- แผนกจกัษุสมติเิวช  ใหก้ารตรวจรักษาและผา่ตดัโรคอนัเก่ียวกบัดวงตา 
- แผนกศัลยกรรมความงาม ใหบ้ริการดา้นการผา่ตดัตกแต่ง เสริมความงาม 
- แผนกสุขภาพผวิพรรณ  ใหบ้ริการดา้นการผิวหนงัและความงามดา้นผิวพรรณ 
- แผนกสุขภาพเส้นผม ใหบ้ริการดา้นการรักษาและการปลกูเส้นผม  
- แผนกเลสิค  ใหก้ารบริการเก่ียวกบัการแกไ้ขสายตาสั้นและเอียง 

2.2  ภาวะตลาดและการแข่งขัน 

ภาพรวมธุรกจิโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  ไดส่้งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจในรูปแบบเดิมท าให้เกิดการ

ปรับตวัทางธุรกิจเพ่ือใหส้อดรับกบัมาตรการ Social Distancing โดยโรงพยาบาลเอกชนตอ้งปรับรูปแบบการใหบ้ริการท่ี
เป็น Individual มากข้ึน เช่น การให้บริการตรวจสุขภาพเบ้ืองตน้ท่ีบ้าน ขณะท่ีต้องให้ความส าคญักับการท า Digital 
Transformation และน าเทคโนโลยีมาใช้อย่างจริงจงั เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพของให้บริการและช่วย
ขบัเคล่ือนธุรกิจให้อยู่รอดไดใ้นระยะยาว เช่น เทเลเมดิซีน (Telemedicine) ท่ีสามารถช่วยให้ผูป่้วยและบุคลากรทางการ
แพทยส์ามารถพูดคุยกนัไดแ้บบ Real-Time และเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีจะช่วยท าให้คนเขา้ถึงบริการทางการแพทยไ์ด้
สะดวกมากข้ึน 

แมว้่าโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยจะไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19  ในปี 
2563 บริษทัคาดวา่ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่จะทยอยฟ้ืนตวัในปี 2564-2565 จากจ านวนผูป่้วยชาวไทยและ
ผูป่้วยต่างชาติท่ีเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีการฟ้ืนตวัดงักล่าวข้ึนกบัการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ การสนบัสนุนของภาครัฐ 
ความมัน่ใจในการรักษาพยาบาลและการเดินทางขา้มประเทศทัว่โลก รวมทั้งสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ท่ี
คาดวา่จะดีข้ึนจากปี 2563 

ส าหรับภาพรวมธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในระยะยาวมีแนวโนม้การเติบโตดี มีปัจจยัสนบัสนุนจากความ
ตอ้งการใชบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพมีเพ่ิมมากข้ึนจากกระแสการต่ืนตวัและการใส่ใจดูแลสุขภาพ ประกอบกบั
อตัราการเพ่ิมข้ึนของกลุ่มโรคท่ีซบัซอ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือประเทศไทยก าลงักา้วเขา้สู่สังคมสูงอายุ นอกจากน้ี
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การเพ่ิมข้ึนของชนชั้นกลางท่ีมีรายไดม้ากข้ึนช่วยหนุนความตอ้งการใชบ้ริการในโรงพยาบาลเอกชน  ประกอบกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการรับบริการทางการแพทยท่ี์มีมาตรฐานและไดรั้บความสะดวกสบายในการ
ใหบ้ริการ ทั้งผูใ้ชบ้ริการชาวไทย และชาวต่างชาติ โดยเฉพาะผูใ้ชบ้ริการชาวต่างชาติท่ีมีความนิยมเขา้มาใชบ้ริการ
ทางการแพทยใ์นประเทศไทย ซ่ึงเป็นปัจจยัสนับสนุนผลกัดนัให้ไทยเป็นศูนยก์ลางสุขภาพนานาชาติ (Medical 
Hub) อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีจ านวนผูมี้ประกนัสุขภาพไดเ้พ่ิมข้ึนอย่างมากในช่วง  3 ปีท่ีผ่านมา มีส่วนสนบัสนุน
การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนมากข้ึนเช่นกนั 

กลยุทธ์ทางการตลาดของบริษทั 
เพ่ือรองรับโอกาสท่ีจะเกิดจากโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) ในปี 2563 บริษทัได้

ด าเนินการจดัตั้งคลินิกข้ึนหลายแห่งในภาคตะวนัออก และไดย้กระดบัคลินิกกรุงเทพพทัยา สาขาจอมเทียนใหเ้ป็น
โรงพยาบาลจอมเทียน ท าใหใ้นปี 2563 บริษทัมีโรงพยาบาลทั้งส้ินรวม 49 โรงพยาบาล  

การท่ีบริษัทเพ่ิมจ านวนคลินิก โรงพยาบาล ยกระดับโรงพยาบาล เพ่ิมบริการทางด้านสุขภาพและ
การแพทยค์รบในทุกช่วง ตั้งแต่ดูแลสุขภาพก่อนป่วย รักษาเม่ือป่วย และหลงัการรักษา ท ากายภาพบ าบดั พกัฟ้ืน 
นอกจากจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการบริการใหก้บัประชาชนในพ้ืนท่ีไดม้ากข้ึน ยงัช่วยเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัในระดบัประเทศ และภูมิภาค APAC อีกทางหน่ึงดว้ย 

นบัเป็นความภาคภูมิใจท่ีนิตยสารระดบัโลก Newsweek จากสหรัฐอเมริกา ร่วมกบั Statista ศูนยฐ์านขอ้มูล
สถิติของประเทศเยอรมนั และ GeoBlue บริษทัประกันภัยชั้นน าระดบันานาชาติ ได้จัดอนัดับให้โรงพยาบาล
กรุงเทพ ส านกังานใหญ่ เป็นอนัดบัท่ี 1 โรงพยาบาลท่ีดีท่ีสุดในประเทศไทย (The Best Hospital in Thailand 2020) 
จากการลงคะแนนโดยกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางการแพทย ์ผูป่้วย และผูรั้บบริการ ซ่ึงมีเกณฑพิ์จารณาดงัน้ี  

 ความพึงพอใจและความปลอดภยัของผูป่้วย  
 อตัราการเกิดภาวะแทรกซอ้นและการเสียชีวิตต ่า  
 การวินิจฉยัและรักษาท่ีรวดเร็ว  
 คุณภาพการรักษาดว้ยแพทยเ์ฉพาะทาง  

จากความส าเร็จของประเทศไทยในการควบคุมการแพร่ระบาดระบาดของไวรัส COVID -19 ท าใหห้ลาย
องคก์รชั้นน าระดบัโลกเช่น WHO และประเทศต่างๆ เห็นถึงความสามารถของการสาธารณสุข และการแพทยไ์ทย
ในการจดัการกบัปัญหาระดบัโลก ท าใหภ้าพของการแพทยไ์ทยโดดเด่นข้ึนมากกว่าเดิม จึงเป็นโอกาสดีต่อบริษทั 
ในการขยายตลาดในต่างประเทศต่อไป  

การแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19 ท าให้มีการประกาศ  Curfew, Lockdown และปิดสนามบิน ตั้งแต่
ปลายเดือนกมุภาพนัธ์ต่อเน่ืองมาในไตรมาสท่ี 2 เป็นผลให ้

1. ตลาดชาวไทยและชาวต่างชาติในประเทศ:  มีความกงัวลเร่ืองการมาโรงพยาบาลวา่อาจไดรั้บเช้ือโรค 
และทางโรงพยาบาลเองก็มีมาตรการการควบคุมและลดความเส่ียง โดยชะลอหรือยกเลิกการผ่าตดั รวมถึงหยุด
บริการในบางคลินิก เช่น คลินิกทนัตกรรม  นอกจากน้ี การจ ากดัเวลาในการออกจากบา้นยามวิกาล ท าใหมี้การเขา้
มาใชบ้ริการในโรงพยาบาลทั้งผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน ในโรงพยาบาลเอกชนลดลง 
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2. ตลาดต่างประเทศ: ดว้ยการเดินทางมีขอ้จ ากดัมากข้ึน ทั้งจากกฏระเบียบของประเทศตน้ทางและ
ปลายทาง และจ านวนเท่ียวบินท่ีลดลง ท าใหน้กัท่องเท่ียว นกัธุรกิจ รวมถึงผูป่้วยท่ีจะเดินทางเขา้มารับบริการทาง
การแพทยล์ดลงอยา่งมาก ส่งผลใหร้ายไดข้องบริษทัจากตลาดต่างประเทศลดลง แต่ยงัคงมีตลาดชาวต่างชาติท่ีอยูใ่น
ประเทศไทยและประเทศขา้งเคียง   

จากเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID -19 นอกจากบริษทัจะรักษามาตรฐานท่ีสูงในการดูแลรักษา
สุขภาพของลูกคา้ ผูป่้วย แพทยแ์ละพนกังานของบริษทัให้ปลอดภยัแลว้ บริษทัยงัไดพ้ฒันาบริการของบริษทัให้
สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ ความตอ้งการของลกูคา้และผูป่้วย ไดอ้ยา่งทนัท่วงที เช่น 

 Alternative State Quarantine (ASQ):  โรงแรมในเครือบริษทั คือ Movenpick BDMS Wellness Resort 
ไดร่้วมมือกบัโรงพยาบาลกรุงเทพ ส านกังานใหญ่ ริเร่ิมท า ASQ โดยไดรั้บการอนุมติัจากทางราชการใหส้ามารถใช้  
Movenpick BDMS Wellness Resort เป็น ASQ ไดร้ายแรก ต่อจากนั้นหลายโรงแรม และโรงพยาบาลทัว่ประเทศ 
ไดใ้ชแ้นวทางน้ี โดยมาเรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการท างาน ASQ จากบริษทั 

  Alternative Hospital Quarantine (AHQ): การพกัและกกัตวัในโรงพยาบาลเพ่ือรอรับการรักษา โดยมี 
30 โรงพยาบาลในเครือบริษทัไดรั้บอนุมติัจากทางราชการใหด้ าเนินการดงักล่าว 

 Healthy Bot: โรงพยาบาลในเครือ BDMS ไดใ้ช้หุ่นยนต์ในการส่งอาหารและยาให้กบัผูป่้วยท่ีพกั
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ท าให้ลดการสัมผสัผูใ้ช้บริการ ลดโอกาสเส่ียงแพร่กระจายของเช้ือโรค สะดวก 
ปลอดภยัและรวดเร็ว 

 Tytocare: เป็นเคร่ืองมือท่ีผูป่้วยสามารถใช้ตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น ได้แก่ อุณหภูมิ ปอด หัวใจ หู       
ช่องคอ ผิวหนงั โดยสามารถส่งขอ้มูลให้แพทยว์ินิจฉัย online 24 ชัว่โมง เคร่ืองมือน้ีเป็นหน่ึงในการขยายบริการ
ของบริษทั แบบ Telemedicine หรือ Home care services  

 Drive through: หลายโรงพยาบาลในเครือไดใ้หบ้ริการ drive through vaccination เพ่ือลดความกงัวล
ของผูรั้บบริการท่ีตอ้งการเพียงแค่การฉีดวคัซีน 

 Home services: โรงพยาบาลในเครือหลายแห่งไดใ้หบ้ริการการฉีดวคัซีน การเกบ็ตวัอยา่งเลือด จดัส่ง
ยา ถึงยงับา้น ท่ีพกัของผูรั้บบริการ 

 Samitivej Virtual Hospital: แอปพลิเคชัน่ของโรงพยาบาลสมิติเวชท่ีช่วยอ านวยความสะดวกใหผู้ป่้วย
สามารถติดต่อส่ือสารปรึกษากบัแพทย์และพยาบาลได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ตอ้งเดินทางมาท่ีโรงพยาบาล 
แอปพลิเคชัน่น้ีเป็นหน่ึงในการขยายบริการของบริษทั แบบ telemedicine 

 Charter flights ย่างกุ้ง-กรุงเทพ และพนมเปญ-กรุงเทพ: บริษัทได้จัดเคร่ืองบินเช่าเหมาล า หรือ 
chartered flight จากยา่งกุง้และพนมเปญ ใหก้บัผูป่้วยและญาติ ส าหรับการเดินทางเขา้มารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล
ในเครือ BDMS 

จากขอ้มูลขา้งตน้น้ี จะเห็นว่าบริษทัไดใ้ชท้ั้งอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีมีอยู่แลว้ เคร่ืองมือใหม่ๆ และท่ีส าคญัคือ
การสร้างกระบวนการท างานใหม่ ระบบใหม่ๆ แอปพลิเคชัน่ใหม่ๆ เพ่ือปรับเปล่ียนให้ดีข้ึน มีการน าเสนอสินคา้
และบริการใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ และความตอ้งการของตลาดท่ีเปล่ียนไป  
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ในดา้นการตลาด ถึงแมจ้ะมีขอ้จ ากดัในการด าเนินการจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  บริษทั 
ยงัคงท างานร่วมกบัพนัธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศตามแผนงาน โดยในช่วงไตรมาสท่ี 2-3 ไดเ้นน้การ
น าเสนอบริการสินคา้ใหม่ๆ การขยายพนัธมิตร และการขยายช่องทาง โดยมีการด าเนินการหลกัๆดงัน้ี 

1. Insurance marketing   
บริษทัยงัคงเสริมสร้างเครือข่ายพนัธมิตรในกลุ่มบริษทัประกนัภยัทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย  

1.1)  กลุ่มบริษทัประกนัในประเทศ: ในปี 2563 บริษทัไดร่้วมกบับริษทัประกนัชั้นน าพฒันาแผนประกนั
สุขภาพ และท าการตลาด ในหลากหลายโครงการ อาทิ 

 การร่วมออกแผนประกนั ท่ีใชใ้นเครือ BDMS หรือ BDMS Exclusive Product ท่ีครอบคลุมหลาย
กลุ่มตลาด ซ่ึงเดิมมี 4 ผลิตภณัฑป์ระกนัสุขภาพ ท่ีเป็น BDMS Exclusive  ไดแ้ก่ 

 “My First Class Health Care” ร่วมกบั อลิอนัซ์ อยุธยา ซ่ึงเป็นแผนประกนัสุขภาพ
ส าหรับกลุ่ม high-end มีวงเงินคุม้ครองสูงถึง 80-100 ลา้นบาท 

 “อุ่นใจรักษ ์Gold” ร่วมกบับริษทั วิริยะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) มีวงเงินคุม้ครอง 
1-5 ลา้นบาท 

 “อุ่นใจรักษ”์ เหมาจ่ายต่อปี (Deductible plan) ร่วมกบับริษทั วิริยะประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) มีวงเงินคุม้ครอง 400,000-800,000 บาท 

 ประกนัสุขภาพ “อุ่นใจรักษ ์ดีไลท”์ ร่วมกบับริษทั วิริยะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) มี 
วงเงินคุม้ครอง 450,000-1,500,000 บาท 

ในปี 2563 บริษทั ไดร่้วมกบั บริษทั วิริยะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ออกผลิตภณัฑ์ประกัน
สุขภาพ “Viriyah Healthcare by BDMS” ท่ีมีจุดประสงค์เพ่ือสนองต่อความต้องการของผูค้น 
และตลาดท่ีตอ้งการประกนัสุขภาพแบบเหมาจ่าย เขา้ใจง่าย ในท่ีราคาย่อมเยา และเขา้ถึงการ
บริการท่ีดี มีคุณภาพได ้ดงัท่ีเห็นจากยอดขายประกนัสุขภาพคุม้ครองค่าใชจ่้ายในการรักษาไวรัส 
COVID-19 ท่ีมีสูงมาก ในช่วงท่ีมีการระบาดหนกัๆ ท าใหบ้ริษทั ไดมี้ประกนัสุขภาพหลากหลาย
แผน ท่ีคุม้ครอง และตอบสนองความตอ้งการในทุกกลุ่มของตลาดตั้งแต่ High end, Middle และ 
Economy    

 บริษทัมีท าการตลาดเคมเปญร่วมกับบริษทัประกันสุขภาพและบริษทัประกันชีวิต เช่น AIA 
เมืองไทยประกนัชีวิต อลิอนัซ์ อยธุยา วิริยะประกนัภยั ฯลฯ เพ่ือกระตุน้ใหป้ระชาชนไดมี้ความรู้
ทางดา้นสุขภาพ การวางแผนค่าใชจ่้ายดา้นสุขภาพผ่านประกนัสุขภาพมากข้ึน มีการออกบูธ มี
การให้ความรู้เร่ืองสุขภาพจากแพทย์ในเครือ BDMS มีการจัดโรดโชว์ ทั้ งในกรุงเทพและ
ต่างจงัหวดั ตลอดทั้งปี 2563  

1.2)  กลุ่มบริษทัประกนัในต่างประเทศ: ในปี 2563 บริษทัไดต่้อยอดการท างานร่วมกบับริษทัประกนั
ต่างประเทศ ผา่นการสร้างพนัธมิตร และความร่วมมือกบับริษทัประกนั เช่น 
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 Ping An Health บริษทัประกนัสุขภาพจากประเทศจีน ท่ีอยู่ใน Ping An Group ซ่ึงเป็นบริษทั
ประกนัรายใหญ่ท่ีมีมูลค่าตลาดสูงสุดของจีน โดยในเดือนมีนาคม ไดท้ าการลงนามและเปิดตวั 
ความร่วมมือระหว่าง BDMS และ Ping An Health โดยทั้ง 2 บริษทัไดร่้วมมือกนัศึกษาความ
ตอ้งการของลกูคา้ ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพของ Ping An Health ในกลุ่มต่างๆ จนไดสิ้นคา้
ท่ีลูกคา้ของ Ping An Health ตอ้งการ มีการเตรียมงานดา้น operation เพ่ือใหลู้กคา้หรือผูป่้วยได้
ประสบการณ์ท่ีดีในการมารักษาตวักบั BDMS อีกทั้งไดข้ยายสิทธิลกูคา้ของ Ping An Health ให้
สามารถมารักษากบัโรงบาลในเครือ BDMS ไดโ้ดยสะดวก 

 ความร่วมมือน้ี จะเป็นรากฐานของการขยายงานดา้นประกนัต่างประเทศใหก้บับริษทั  
2. Digital expansion 

จากการท า Digital expansion ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ในปี 2563 บริษทัจึงไดใ้ชช่้องทางเหล่าน้ีท า Digital 
connection กบัลกูคา้ คู่คา้ และพนัธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผา่นกิจกรรมท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ 

 Live streaming ใหก้บัคู่คา้ และลกูคา้ของคู่คา้ ในหวัขอ้ต่างๆ เช่น 
o Thailand Healthcare Express Experience 
o World class Orthopedics treatment in Thailand 
o World class treatment for advanced Cancer in Thailand  
o World class Pediatric care at the only private children’s hospital in SE Asia 

 Webinar ใหก้บักลุ่มบริษทัและองคก์รต่างๆ   ในหวัขอ้ต่างๆ เช่น 
o Thailand’s success to overcome COVID-19  
o Vaccine & Immunology 
o Medical rehabilitation in ICU 
o Setting up Travel Telemedicine clinic 
o Conducting effective virtual conversations 
o Setting up ASQ 

จากหวัขอ้ Live streaming และ Webinar ขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า นอกจากบริษทัจะเป็นตวัแทนประเทศไทย
ไปน าเสนอความรู้และประสบการณ์ดา้นการแพทยแ์ละการรักษาพยาบาลในเวทีนานาชาติแลว้ บริษทั ยงัไดรั้บการ
ร้องขอใหน้ าเสนอความรู้และประสบการณ์ดา้นการบริหารและดา้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์อีกดว้ย 

โดยสรุป ถึงแมจ้ะมีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษทัสามารถปรับตวัอย่างรวดเร็ว 
โดยใชเ้คร่ืองมือและเทคโนโลยี รวมถึงสร้างกระบวนการท างานใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองต่อสภาพการณ์และความ
ต้องการของตลาด อีกทั้ งยงัใช้เวลาและโอกาสน้ีวางรากฐานทางการตลาด (marketing infrastructure) ให้กับ
โรงพยาบาลในเครือ รวมถึงคู่คา้และพนัธมิตรของบริษทั  
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2.3  การจดัหาผลติภัณฑ์   

1 บุคลากรทางการแพทย์ 
บุคลากรทางการแพทยถื์อเป็นหัวใจส าคญัของระบบบริการสุขภาพ บริษทัจึงไดมี้นโยบายในการจดัหา

แพทยแ์ละทนัตแพทยท่ี์มีความเช่ียวชาญในแต่ละสาขาของโรค รวมถึงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทยอ่ื์นๆ 
เพ่ือใหก้ารตรวจวินิจฉยั การรักษาพยาบาล ตลอดจนการใหค้ าปรึกษาหรือค าแนะน าต่างๆ ท่ีใหบ้ริการแก่ผูป่้วยหรือ
ผูม้ารับบริการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน ในการจดัหาแพทย ์ทนัตแพทย ์พยาบาล และบุคลากร
ทางการแพทยน์ั้น บริษทัไดท้ าการคดัเลือกจากมหาวิทยาลยั/วิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ทั้งน้ีบุคลากรทางการแพทย ์อาทิ แพทย ์ทนัตแพทย ์พยาบาล และบุคลากรทางการแพทยอ่ื์นๆจะตอ้งผ่านการ
คดัเลือกจากคณะกรรมการการบริหารฝ่ายแพทยแ์ละคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล เพ่ือให้มัน่ใจว่าได้
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการท างานร่วมกนั 

อน่ีง ในการใชบ้ริการสุขภาพในภาวะปัจจุบนั มีการใชบ้ริการเพ่ิมมากข้ึนและเปล่ียนแปลงไป เช่นมีการ
เปล่ียนแปลงทางดา้นประชากรและโรคระบาดวิทยา ท าใหมี้จ านวนผูสู้งอายุเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหอ้ตัราโรคเร้ือรังเพ่ิม
มากข้ึน ประกอบกบัมีการเกิดโรคอุบติัใหม่ข้ึน เช่น ไขห้วดั SAR ไขห้วดัใหญ่ โรค COVID -19  เป็นตน้ ท าให้
ส่งผลใหมี้ความตอ้งการบุคลากรทางการแพทยเ์พ่ิมข้ึนและมีทกัษะท่ีค่อนขา้งเฉพาะมากข้ึนดว้ย  

ในการน้ี บริษทัไดพ้ยายามสรรหาบุคลากรทางการแพทยท่ี์มีความรู้ความสามารถ และส่งเสริมให้มีการ
พฒันาความรู้และวิทยาการความกา้วหนา้ทางการแพทยใ์หม่ๆ ทั้งทางดา้นวิชาชีพและเทคโนโลยี โดยมีการจดัท า
ส่ือการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์เพ่ือน าไปแลกเปล่ียนความรู้ ถ่ายโอน ต่อยอดความรู้ ทั้งภายในและ
ภายนอกใหก้บัโรงพยาบาลในเครือบริษทัผ่านทางส่ือออนไลน์ โดยมีการพฒันาโปรแกรม BDMS MSO Training 
ซ่ึงสามารถใชไ้ดทุ้กโรงพยาบาลในเครือบริษทั รวมถึงการคน้หาแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญในเครือบริษทัผา่น application น้ี  
นอกจากน้ี ยงัมีการสอนการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือให้สอดรับกบัสถานการณ์ปัจจุบนั เช่น การน าระบบ
การแพทยท์างไกลมาใชเ้ป็นทางเลือกในการให้บริการเพ่ือให้ผูม้ารับบริการมีความปลอดภยัมากข้ึน รวมถึงยงั
สนบัสนุนงานวิจยัต่างๆ โดยเฉพาะงานวิจยัทางการแพทย ์เพ่ือก่อให้เกิดการรักษาท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน 
รวมถึงการสร้างนวตักรรมใหม่ๆให้กบัสังคม เช่น องค์ความรู้จากแนวทางปฏิบติั (Clinical Practice Guideline)  
และงานวิจยัจากงานประจ า (Routine to Research : R2R)  เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กบัผูป่้วยหรือผูม้ารับบริการ  
รวมถึงความร่วมือกบัมหาวิทยาลยัหรือโรงพยาบาลชั้นน ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะศูนยแ์ห่งความ
เป็นเลิศต่างๆ อาทิเช่น หัวใจ สมอง มะเร็ง กระดูกและขอ้ เพ่ือเป็นสถานฝึกสอนและแบ่งปันความรู้ให้กบัแพทย ์
พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย ์โดยมีการส่งไปศึกษาดูงาน และมีการประชุมวิชาการร่วมกนัทั้งแบบท่ีมีการ
จดัประชุมและผา่นระบบออนไลนเ์พ่ือแลกเปล่ียนควมรู้ซ่ึงกนัและกนั นอกจากน้ี บริษทัยงัตระหนกัถึงความส าคญั
ของการลงทุนในเทคโนโลยีทางการแพทยแ์ละเคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทย ์รวมถึงการอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ให้กบับุคลากรทางการแพทย ์เพ่ือก่อให้เกิดความสุขและมีทศันคติท่ีดีในการท างาน โดยทุกๆ ปี บริษทัจะ
จดัท าแบบส ารวจความผูกพนัของแพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทยท่ี์มีต่อองค์กร และน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบ
ส ารวจมาปรับปรุงและพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใหแ้พทยแ์ละบุคลากรทางการแพทยมี์ความสุขทั้งทางร่างกายและ
จิตใจเพ่ือด ารงและรักษาซ่ึงบุคลากรทางการแพทยท่ี์ดีใหค้งอยูก่บับริษทัต่อไป 
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2 การจดัหายาและเวชภัณฑ์และเคร่ืองมอืทางการแพทย์ 
บริษทัมีนโยบายและความมุ่งมัน่ท่ีจะเสริมสร้างความสัมพนัธ์กบัคู่คา้ธุรกิจ รวมทั้งใหค้วามส าคญัต่อการ

สร้างคุณค่าท่ีย ัง่ยืนสู่คู่คา้ธุรกิจ โดยไดต้ระหนกัถึงการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นรูปธรรม บริษทัให้
ความส าคญัอย่างยิ่งในเร่ืองของการจดัซ้ือยาและเวชภณัฑ ์อนัเน่ืองมาจากเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัส าหรับการ
ด าเนินธุรกิจของโรงพยาบาล โดยมีนโยบายการจดัหายาและเวชภณัฑจ์ากผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ าหน่ายท่ีมีคุณภาพ มี
ความปลอดภยัสูง ผ่านการรับรองมาตรฐาน มีความเหมาะสมในดา้นราคา สามารถจดัส่งสินคา้ไดต้ามระยะเวลาท่ี
ก าหนด มีการใหบ้ริการหลงัการขาย รวมถึงการส ารองสินคา้ใหก้บับริษทัอยา่งต่อเน่ืองและไม่พบปัญหาสินคา้ขาด
คราวในสินคา้ท่ีมีความจ าเป็นสูงหรือกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือสามารถใหบ้ริการแก่ผูป่้วยไดอ้ย่างต่อเน่ือง
และมีประสิทธิภาพ บริษทัเนน้การให้บริการจดัการคลงัสินคา้อย่างครบวงจร โดยใชเ้ทคโนโลยีและวิทยาการท่ี
ทนัสมยั เพ่ือช่วยเพ่ิมศกัยภาพและประสิทธิภาพในการท างาน สามารถควบคุมปริมาณสินคา้คงคลงั มีสินคา้พร้อม
ใชใ้นปริมาณท่ีเหมาะสม ส่งผลให้สามารถลดตน้ทุนการบริหารจดัการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งบริษทัไดมี้
แผนกลยทุธ์การเจรจาต่อรองราคา และการบริหารความสัมพนัธ์กบัคู่คา้โดยเฉพาะคู่คา้รายส าคญั โดยบริษทัไดเ้ก็บ
รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการจดัซ้ือยาของโรงพยาบาลในเครือ จดัแบ่งขอ้มลูเพ่ือหาความสัมพนัธ์และ
จ าแนกประเภท เพ่ือเพ่ิมอ านาจในการเจรจาต่อรอง ช่วยใหธุ้รกิจมีความสามารถในการแข่งขนัจากตน้ทุนสินคา้ท่ี
ลดลงหรือท่ีเรียกว่าการประหยดัต่อขนาด และการควบคุมจ านวนรายการสินค้าให้มีความหลากหลายอย่าง
เหมาะสม นอกจากน้ี บริษทัยงัมีการทบทวนและพฒันากระบวนการท างานใหมี้ความเหมาะสม รวมถึงการบริหาร
จดัการความเส่ียงต่างๆ เพ่ือลดระยะเวลาในการรอคอยยาและเวชภณัฑ ์และมีการเพ่ิมขีดความสามารถของระบบ IT 
โดยมุ่งเนน้ท่ีจะน าขอ้มูลท่ีมีไปสู่การวิเคราะห์และพฒันาการให้บริการเพ่ือความเติบโตอย่างย ัง่ยืน อีกทั้งบริษทั
ยงัใหค้วามส าคญักบัการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้มีจรรยาบรรณและจริยธรรมในการจดัซ้ือ
จัดหาอย่างเป็นรูปธรรม บริษทัมีนโยบายการจัดซ้ือจัดหายาและเวชภัณฑ์ไวอ้ย่างชัดเจน และมีการใช้ระบบ            
e-Sourcing เพ่ือช่วยใหทุ้กกระบวนการในการจดัซ้ือจดัหาสามารถสอบทานได ้และเปิดโอกาสใหผู้ข้ายท่ีมีศกัยภาพ
ไดมี้โอกาสในการเป็นคู่คา้กบับริษทั 

นอกจากน้ีอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทยเ์ป็นอีกปัจจยัส าคญัในการใหบ้ริการแก่ผูป่้วยอยา่งมีคุณภาพ 
มีประสิทธิภาพ และใหค้วามปลอดภยัสูงสุด บริษทัจึงมีนโยบายในการด าเนินการจดัหาอุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย์
ของโรงพยาบาลในเครือ ผ่านคณะกรรมการการจดัหาเคร่ืองมือแพทยซ่ึ์งประกอบดว้ยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ และทีม  
สหสาขาวิชาชีพ รวมไปถึงวิศวกรเคร่ืองมือแพทย ์ร่วมกนัคดัเลือกอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาถึงความจ าเป็น 
คุณภาพ และความปลอดภยัของอุปกรณ์และเคร่ืองมือนั้นๆ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและการใหบ้ริการ
ของโรงพยาบาล กลยุทธ์ในการจดัซ้ือจดัหาอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทยจ์ะพิจารณาในหลายๆ มิติ ทั้งใน
เร่ือง คุณสมบติัและคุณภาพของเคร่ืองมือ ประโยชนใ์นการรักษา ความปลอดภยั ระยะเวลาการส่งมอบ และตน้ทุน
การเป็นเจา้ของ รวมถึงรายงานผลการเปรียบเทียบเคร่ืองมือ จากสถาบนัเคร่ืองมือแพทยร์ะดบัโลก นอกจากน้ีการ
จดัหาอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทยใ์นยุคดิจิตอล ยงัตอ้งให้ความส าคญัอย่างยิ่งในเร่ืองความปลอดภยัของ
ขอ้มูลและความมัน่คงทางไซเบอร์ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อเคร่ืองมือทางการแพทย ์บริษทัมีการจดัซ้ืออุปกรณ์และ
เคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ กรณีท่ีอุปกรณ์และเคร่ืองมือผลิตในต่างประเทศ 
บริษทัจะเลือกสั่งซ้ือผ่านตวัแทนจ าหน่ายในประเทศ และท าสัญญาซ้ือขายกบัทางบริษทัตวัแทนจ าหน่ายซ่ึงมีการ
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ก าหนดราคาซ้ือขายท่ีแน่นอนในสกุลเงินบาทไทย เพ่ือป้องกนัความเส่ียงในเร่ืองความผนัผวนของค่าเงินและอตัรา
เงินเฟ้อ รวมทั้งมีขอ้ตกลงเก่ียวกบัการใหบ้ริการหลงัการขายอยา่งชดัเจน นอกเหนือจากนั้น บริษทัยงัใหค้วามส าคญั
กบัการดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองมือ เพ่ือช่วยใหเ้คร่ืองมือคงไวซ่ึ้งความปลอดภยั มีความพร้อมใชอ้ยู่เสมอ 
และคงทนตลอดอายกุารใชง้าน โดยมีระบบการจดัการในการคาดคะเนอตัราการเส่ือมของเคร่ืองมือ ท าใหไ้ดข้อ้มูล
ท่ีสามารถคาดคะเน ท านาย อาการช ารุดในปัจจุบนั อีกทั้งยงัมีระบบแจง้เตือนเพ่ือน าอุปกรณ์และเคร่ืองมือเขา้
ตรวจสอบสภาพการใชง้าน รวมถึงมีระบบติดตามการเรียกคืนอุปกรณ์และเคร่ืองมือจากทั้งบริษทัผูผ้ลิตและสถาบนั
เคร่ืองมือแพทยท์ั้งในไทยและต่างประเทศ 

ส าหรับปี 2563 ท่ีผา่นมา สถานการณ์โรคอุบติัใหม่ COVID-19 ท่ีเกิดข้ึนไดส่้งผลกระทบไปทัว่โลก รวมถึง
ประเทศไทย ท าใหต้อ้งปรับตวัในหลายๆ ดา้นเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการด ารงชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal)  ของ
ประชากรไทย บริษทัไดป้รับนโยบายดา้นการบริหารจดัการยา เวชภณัฑ ์และเคร่ืองมือแพทยใ์นวิกฤตคร้ังน้ี ดว้ย
หลกัการของการต่ืนรู้และปรับตวัอย่างรวดเร็ว บริษทัมีความเขา้ใจถึงการแบ่งกลุ่มของยา เวชภณัฑ ์และเคร่ืองมือ
แพทย ์ส าหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือน าไปสู่กระบวนการคดัเลือกและสรรหาอย่างมีประสิทธิภาพในภาวะวิกฤต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มยา เวชภณัฑ ์และเคร่ืองมือแพทยท่ี์มีความจ าเป็นส าหรับการช่วยชีวิต และกลุ่มยาส าหรับ
น ามาใชใ้นการรักษาโรคอุบติัใหม่เกิดข้ึน โดยวางแผนการจดัซ้ือจดัหาในสถานการณ์ฉุกเฉินตามการคาดการณ์
ความรุนแรงของวิกฤต COVID-19 3 ระดบั ไดแ้ก่  

 ระดบัท่ี 1 กรณีเกิดการระบาดเป็นวงกวา้งภายในประเทศ ซ่ึงจะท าให้ความตอ้งการทั้งยา เวชภณัฑ ์และ
เคร่ืองมือแพทยใ์นการรักษาโรค และเวชภณัฑ์ในการป้องกนัและการรักษา สูงข้ึนอย่างรวดเร็ว บริษทัได้
วางแผนรองรับการเปล่ียนแปลงของความตอ้งการอย่างกะทนัหันน้ีดว้ยการวางแผนคน้หายา เวชภณัฑ ์และ
เคร่ืองมือแพทยท์างเลือก เพ่ือใหบ้ริษทัมีความพร้อมในการรับผูป่้วยเขา้สู่กระบวนการรักษาตลอดเวลา 

 ระดบัท่ี 2 กรณีเกิดการระบาดในประเทศท่ีเป็นแหล่งวตัถุดิบส าคญัในกระบวนการผลิตยา เวชภณัฑ ์และ
เคร่ืองมือแพทย ์จนถึงขั้นเกิดการปิดประเทศดงักล่าว อาทิ จีน อินเดีย และอิตาลี บริษทัไดว้างแผนการบริหาร
จดัการสินคา้คงคลงัทั้งในส่วนของยาและเวชภณัฑ ์โดยขยายปริมาณสินคา้คงคลงัเพ่ือให้สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการไดอ้ย่างเพียงพอในรอบระยะเวลา 60 – 90 ตามชนิดของยา เวชภณัฑ ์และเคร่ืองมือท่ีไดมี้การจดั
กลุ่มและล าดบัความส าคญัอยา่งมีหลกัการ 

 ระดบัท่ี 3 กรณีท่ีประเทศไทยมีความจ าเป็นตอ้งปิดประเทศ ซ่ึงจะกระทบต่อการกระบวนการขนส่งเพ่ือ
น าเขา้เวชภณัฑ ์และเคร่ืองมือแพทย ์ซ่ึงมีการควบคุมสูงสุด บริษทัไดว้างแผนการติดตามการใชแ้ละมีรายงาน
การใชแ้ละสินคา้คงเหลือทุกวนั อีกทั้งเช่ือมโยงกบัเครือข่ายภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน  

นอกเหนือจากนโยบายดงักล่าว ดว้ยโครงสร้างของบริษทัท่ีใชร้ะบบเครือข่ายและมีการบริหารงานจาก
ส่วนกลางและกระจายไปยงัศูนยต่์าง ๆ ทัว่ประเทศ ท าใหบ้ริษทัมีขอ้มูลท่ีทนัสมยัเก่ียวกบัความตอ้งการการใชย้า 
เวชภณัฑ์ และเคร่ืองมือแพทย ์รวมถึง อตัราการใช้จากทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ อีกทั้งยงัมีบริษทัในเครือท่ีอยู่ใน
สายการผลิตยา ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัเขา้มาเติมเต็มห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ตน้น ้าสู่ปลายน ้า ท าใหบ้ริษทัสามารถบริหาร
และจดัสรรการกระจายยา เวชภณัฑ ์และเคร่ืองมือแพทยไ์ปยงัแต่ละภูมิภาคไดอ้ยา่งเหมาะสมโดยไม่มีปัญหาสินคา้
ขาดคราวเกิดข้ึน ทั้งน้ี ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ตั้งแต่ตน้ปี 2563 จนกระทัง่ปัจจุบนับริษทัยงัไม่เคยประสบปัญหาขาด
แคลนยาเวชภณัฑ ์และ เคร่ืองมือแพทย ์แต่อยา่งใด 
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3 ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย  

โรงพยาบาลกรุงเทพ รวมถึงบริษทัในเครือไดน้ ามาตรฐาน The Institute of Hospital Quality Improvement 
and Association (HA-Thailand)  และ Joint Commission International (JCI) มาใช้เป็นระบบควบคุมก ากับการ
ด าเนินการของโรงพยาบาล เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้โดยค านึงถึงความปลอดภยัของอาคารสถานท่ี 
ส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยัของการท างาน และการอนุรักษ์พลงังานส าหรับการใช้อุปกรณ์ต่างๆ จากการ
ใหบ้ริการทางการแพทย ์ไม่ว่าจะเป็นการใชพ้ลงังานไฟฟ้า การจดัการขยะท่ีเกิดจากการใหบ้ริการโดยเฉพาะขยะ
ติดเช้ือและขยะพิษ เพ่ือไม่ใหมี้ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

3.1 การประหยดัพลงังาน  

 บริษทัไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลงังานข้ึน ตามท่ีไดรั้บการสนับสนุนจากกรมพฒันาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน  (พพ.)  เพ่ือรณรงคส์ร้างความตระหนกัของบุคลากรของโรงพยาบาลในเครือในการ
ใชพ้ลงังานอย่างคุม้ค่าและประหยดั  เช่น มีการน าเทคโนโลยีเพ่ือการประหยดัพลงังานมาใชใ้นโรงพยาบาล (โดย
น าหลกัการของระบบ Lean มาผสมผสานกบัทฤษฏีทางดา้นวิศวกรรม) เพ่ือปรับปรุงและพฒันากระบวนการ โดย
ลดอุปกรณ์ท่ีไม่จ าเป็นในการใชอ้อกไป และปรับระบบการท างานใหเ้หมาะสม รวมถึงลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ใน
ขณะเดียวกนัยงัคงมาตรฐานการให้บริการอยู่ในระดบัมาตรฐาน เช่น มีการติดตั้งระบบ Heat Pump ในการท าน ้ า
ร้อนเพ่ือส่งจ่ายให้กับห้องพกัผูป่้วย และน าลมเย็นท่ีเกิดจากระบบไประบายความร้อนในห้องเคร่ือง รวมถึง
โครงการติดตั้งระบบ District Cooling Plant เพ่ือเป็นการลดการใชพ้ลงังานท่ีน าจ่ายให้กบัระบบปรับอากาศ และ
จากการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีโรงพยาบาลลดปริมาณการใชไ้ฟฟ้าของศูนยก์ารแพทยโ์รงพยาบาลกรุงเทพ น าไปสู่การ
เขา้ประกวดอาคารท่ีสามารถประหยดัพลงังานประจ า ปี 2553   รวมถึงไดมี้โครงการเปล่ียนหลอดไฟ LED ภายใน
กลุ่มอาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ ส านกังานใหญ่  เปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศเป็นแบบประหยดัเบอร์ 5  ติดตั้ง VSD 
ควบคุมการท างานของมอเตอร์   เปล่ียนลิฟท์ใหม่ทดแทนลิฟท์เดิมท่ีเส่ือมสภาพตามอายุการใช้งาน  ติดตั้งชุด
ควบคุมแบบ Auto start ท่ีบนัไดเล่ือนเพ่ือไม่ให้บนัไดเล่ือนท างานตลอดเวลา   ส าหรับในกลุ่มอาคารท่ีสร้างใหม่
หรือมีการปรับปรุงพ้ืนท่ีใหม่ การติดตั้งอุปกรณ์ท่ีจะตอ้งใชพ้ลงังาน  ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ท่ีประหยดัไฟเบอร์5 และไดมี้
เทคโนโลยีในการจัดการพลังงานท่ีได้ติดตั้ งท่ี รพ. กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล  เช่น ระบบควบคุมการจัด
การพลงังานในอาคารหรือ BAS  ติดตั้งระบบโซลาร์เซลผสม Heat Pump ในกลุ่มการใชน้ ้ าประปา เคร่ืองสุขภณัท์
ต่างๆ กเ็ลือกใชรุ่้นประหยดัน ้า  มีการออกแบบอาคารลดการใชพ้ลงังานในอาคารตามมาตรฐาน LEED เป็นตน้ 

3.2 การจดัการขยะและของเสีย 

 บริษทัไดจ้ดัท าแนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะและของเสีย นบัตั้งแต่ขั้นตอนการคดัแยก การ
จดัเกบ็ การขนยา้ย และการก าจดัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดกฎหมาย และเพ่ือควบคุมป้องกนัมิใหข้ยะหรือของ
เสียท่ีเป็นอนัตรายแพร่กระจายออกไปสู่ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงปรับรูปแบบของภาชนะบรรจุขยะแต่ละประเภท ใหมี้
ความเหมาะสมต่อการแยกท้ิง  ปลอดภยัทั้งกบัผูท้ิ้งและผูข้นยา้ย  อีกทั้งเขา้ตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานของ
ผูใ้หบ้ริการจดัเก็บและก าจดัขยะและของเสียวา่ด าเนินการดว้ยกระบวนการท่ีถูกตอ้งเหมาะสมตามมาตรฐาน พร้อม
กนัน้ี โรงพยาบาลกรุงเทพ ส านกังานใหญ่ และโรงพยาบาลในเครือข่ายไดท้ าการปรับปรุงอาคารโรงพกัขยะให้มี
ขนาดและความถกูตอ้งตามมาตรฐานอาคารพกัขยะพร้อมระบบบ าบดัน ้าท่ีออกมาจากการลา้งโรงพกัขยะแยกเฉพาะ  
เพ่ือรองรับปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนัไดอ้ย่างพอเพียง และจดัเจา้หนา้ท่ีประจ าท่ีอาคารโรงพกัขยะเพ่ือคอย
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ดูแล ท าความสะอาด จดัระบบการเขา้ออกของขยะ  ขยะท่ีออกจากการด าเนินการของโรงพยาบาลแบ่งเป็น 4 
ประเภท ไดแ้ก่  

 1. ขยะท้ิง โดยการแยกเศษอาหารและขยะท่ีย่อยสลายยากออกจากกัน โดยเศษอาหารจะถูกน าส่งเข้าสู่
ขั้นตอนการจดัท าปุ๋ยอินทรีย ์แลว้น าผลผลิตท่ีได ้มาเป็นปุ๋ยอินทรียส์ าหรับตน้ไม ้ 

 2. ขยะ Recycle โรงพยาบาลไดจ้ดัท าโครงการร่วมมือกบั SCG ในการน าขยะแต่ละชนิดไป  Recycle เพ่ือน า
ผลิตภณัฑน์ั้นกลบัมาใช ้เช่น น าถงับรรจุน ้ายาไตเทียมไป Recycle เป็นกระถางตน้ไมแ้ละถงัขยะส าหรับรองรับขยะ
ภายในโรงพยาบาล หรือน าขวดน ้าด่ืมไปผลิตเป็นเส้ือยืด เป็นตน้  

 3. ขยะอนัตราย   เช่น ยาท่ีหมดอายุหรือเส่ือมสภาพ น ้ ายาหรือสารเคมี ท่ีออกมาจากห้อง lab จะถูกรับไป
ก าจดัโดยบริษทัรับก าจดักากสารเคมีอนัตรายโดยตรง ท่ีไดรั้บการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยวิธีการ
ก าจดั จะใชก้ารเผาท่ีอุณภูมิสูงเท่านั้น  

 4. ขยะติดเช้ือ ถือว่าเป็นขยะท่ีมีอนัตรายสูง หากไม่มีการบริหารจดัการท่ีดี อาจจะท าใหมี้การแพร่กระจาย
เช้ือโรคเขา้สู่ส่ิงแวดลอ้มได ้ดงันั้นโรงพยาบาลจึงใหค้วามส าคญักบัเร่ืองดงักล่าว โดยถือว่าส่ิงของท่ีมีการสัมผสักบั
สารคดัหลัง่ของคนไข ้ไม่ว่าจะสัมผสัมากนอ้ยขนาดไหน เป็นขยะติดเช้ือ โดยการก าจดัจะใชวิ้ธีการเผาท่ีเตาเผาขยะ
ติดช้ือโดยเฉพาะท่ีไดรั้บการจดัจา้งจากทางราชการเท่านั้น 

 ทั้งน้ีโรงพยาบาลมีนโยบายลดหรือยกเลิกสารอนัตรายท่ีจะน าเขา้มาให้ในโรงพยาบาลให้นอ้ยท่ีสุด เช่น 
คดัเลือกผลิตภณัฑท่ี์มีการผสมสารอนัตรายน้อยท่ีสุด ลดขนาดบรรจุของสารเคมีท่ีมีอายุสั้นให้เหลือท้ิงน้อยท่ีสุด  
เป็นตน้ 

3.3 น า้เสียและระบบบ าบัดน า้เสีย  

 โรงพยาบาลกรุงเทพได้จัดให้มีการสร้างระบบบ าบัดน ้ าเสีย ของแต่ละอาคาร เพ่ือบ าบัดน ้ าท้ิงให้มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกบัการใชง้านของแต่ละอาคาร เช่น อาคารท่ีมีครัวประกอบอาหารหรืออาคารพลาซ่า จะจดั
ใหมี้ระบบบ่อดกัไขมนัขนาดใหญ่ของอาคาร เพ่ือรองรับปริมาณไขมนัท่ีออกมาจากกิจกรรมของอาคาร หรือ อาคาร
ท่ีมีการใหส้ารรังสีกบัคนไข ้จะมีบ่อหน่วงน ้า เพ่ือใหส้ารรังสีหมดสภาพความเป็นอนัตราย ก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้า
เสียปรกติของอาคาร รวมทั้งยงัมีการตรวจวดัปริมาณสารรังสีในน ้าท้ิงอาคาร เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ น ้าท้ิงท่ีออกจากระบบ
ของอาคารน้ี จะไม่มีการปนเป้ือนของสารรังสี และ เน่ืองจากโรงพยาบาลประกอบไปดว้ยหลายอาคาร ดงันั้น เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลอย่างทัว่ถึง โรงพยาบาลจึงจดัจา้งบริษทัผูรั้บเหมาท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการดูแลระบบ
บ าบดัน ้าเสีย เพ่ือตรวจติดตามประสิทธิภาพของระบบบ าบดัแต่ละอาคารเป็นรายวนั รวมทั้งไดมี้การส ารองอุปกรณ์
ท่ีส าคญัของระบบ เช่น  ป๊ัมน ้า เคร่ืองเติมอากาศ ส ารองไวส้ าหรับระบบแต่ละอาคาร เพ่ือไม่ใหเ้กิดความล่าชา้ กรณี
เคร่ืองจกัรมีปัญหา จะมีอุปกรณ์ทดแทนไดท้นัที และเพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนของเช้ือโรคจากน ้าท้ิงของอาคารลงสู่
แหล่งน ้ าสาธารณะ โรงพยาบาลจดัให้มีการติดตั้งระบบฆ่าเช้ือในน ้ าท้ิง ก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ รวมทั้งมีการ
ตรวจวดัผลน ้าท้ิงรายวนั เพ่ือติดตามคุณภาพของระบบบ าบดัน ้าท้ิงใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งสม ่าเสมอ 

3.4 การเตรียมการจดัการกบัโรคอุบัตใิหม่ อุบัตซิ ้า (Emerging / Re-emerging Disease diseases)  

 ในปีพ.ศ.2563 มีโรคอุบัติใหม่ท่ีเกิดข้ึนทั่วโลก คือ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โรงพยาบาลกรุงเทพ มีการด าเนินการตามแผนงานเพ่ือการตอบสนองการบริหารจดัการโรคอุบติัใหม่  อุบติัซ ้ า   
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ตามแผนงานท่ีไดก้ าหนดไว ้และสอดคลอ้งกบัมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  มีคณะท างานรับมือสถานการณ์
การระบาดโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 บูรณาการทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ติดตามสถานการณ์ แก้ไขปัญหา 
ก าหนดมาตรการต่างๆ เพ่ือป้องกนัและควบคุมโรคไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด  ในกระบวนการด าเนินการมีการคดั
กรองผูป่้วย ญาติ ทุกคนท่ีเขา้มาในโรงพยาบาล  การจดัพ้ืนท่ีดูแลเฉพาะส าหรับผูท่ี้มีอาการระบบทางเดินหายใจทั้ง
ผูป่้วยนอก และผูป่้วยใน  การใส่อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล การให้บริการรักษาพยาบาลในช่วงสถานการณ์การ
ระบาดโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 การสอบสวนโรค  การเฝ้าระวงัการเจ็บป่วยของบุคลากร ตลอดจนการ
ประสานงานกบัหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข 

3.5 การส่งเสริมอาชีวอนามยัที่ดแีก่พนักงาน  

 บริษทัไดต้ระหนักถึงความส าคญัของเจา้หน้าท่ีจะเขา้มาปฎิบติังานในพ้ืนท่ีโรงพยาบาล ดงันั้น ก่อนท่ี
พนกังานจะเร่ิมงานในต าแหน่งต่างๆ จะมีการประเมินความเส่ียงท่ีจะไดรั้บการแพร่เช้ือจากผูรั้บบริการ นอกจากน้ี 
โรงพยาบาลไดจ้ดัหาวคัซีนให้กบัพนักงานในกลุ่มเส่ียงก่อนท่ีจะเร่ิมปฎิบติังาน รวมทั้งวคัซีนส าหรับการแพร่
ระบาดของเช้ือในแต่ละปีให้กบัเจา้หนา้ท่ีในกลุ่มเส่ียงโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย ส่วนพนกังานในกลุ่มอ่ืนท่ีตอ้งการฉีด
วคัซีน โรงพยาบาลจดัใหมี้การฉีดวคัซีนใหพ้นกังานทัว่ไปท่ีตอ้งการในราคาตน้ทุน อีกทั้งยงัไดมี้การส ารวจอาการ
เจ็บป่วยของพนกังาน เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการป้องกนั หน่ึงในโรคท่ีพนกังานเขา้ใชบ้ริการ Staff 
Clinic คือ อาการปวดเม่ือยกลา้มเน้ือ จึงไดใ้ห้ท าการส ารวจและวิเคราะห์ท่าทางการท างาน ส่งเสริมการท ากาย
บริหารเพ่ือลดความปวดเม่ือยระหว่างและหลงัท างาน อีกทั้งยงัมีการปรับเปล่ียนอุปกรณ์ส านกังาน เช่น โต๊ะ เกา้อ้ี 
การตั้งวางคอมพิวเตอร์ ท่าทางการท างานท่ีเหมาะสม เช่น ท่าทางการยก และ เคล่ือนยา้ยผูป่้วย เพ่ือลดอาการปวด
เม่ือยกลา้มเน้ือของพนกังาน นอกจากน้ี บริษทัไดจ้ดัใหมี้หอ้งฟิตเนสใหก้บัพนกังาน เพ่ือออกก าลงักายหลงัเวลาเลิก
งานโดยไม่ตอ้งเดินทางและไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสูง รวมทั้งมีการรณรงคใ์นเร่ืองการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การลา้งมือ 
การออกก าลงักาย การใหค้วามรู้ข่าวสารผา่นทาง Intranet และมีกิจกรรมสนัทนาการต่างๆ เป็นตน้ 

3.6 การป้องกนัอุบัตเิหตุที่อาจจะเกดิขึน้ในขณะปฏิบัตงิาน  

 บริษทัไดจ้ดัให้มีการประเมินความเส่ียงและหามาตรการป้องกนัและรณรงคเ์พ่ือสร้างความตระหนกัใน
การป้องกนัอุบติัเหตุในการท างานรวมถึงอุบติัเหตุท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูใ้ชบ้ริการ โดยการจดัท าโครงการ Stop the Line 
เพ่ือใหพ้นกังานทุกคนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวงั และรายงานส่ิงท่ีอาจจะส่งผลท าใหเ้กิดอุบติัเหตุ เช่น หากพบน ้า
หยดในพ้ืนท่ี ให้รีบแจง้แม่บา้นทนัที หรือหากพบผูใ้ชบ้ริการนัง่รถเข็นแลว้ไม่ไดรั้ดเข็มขดั ให้รีบแจง้เตือนและ
รัดเข็มขดัให้ทนัที  มีการฝึกอบรม จดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล มีระบบในการติดตามสถิติและแนวโนม้
ของการเกิดอุบติัเหตุ/อุบติัการณ์ มีการวิเคราะห์หาสาเหตุ และก าหนดมาตรการแกไ้ขป้องกนั มีระบบและแนวทาง
ในการดูแลบุคลากรท่ีไดรั้บอุบติัเหตุ มีการจดัสรรกล่องท้ิงเข็มท่ีปลอดภยัใหก้บับุคลากร ก าหนดมาตรฐานของรถ 
Treatment เพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุ และมีการน าขอ้มูลท่ีประมวลผลไดร้ายงานให้คณะกรรมการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ไดรั้บทราบ รวมถึงการเนน้ย  ้าไปยงัพ้ืนท่ีของหน่วยงานท่ีมกัจะเกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ัง เพ่ือสร้างความตระหนกัให้
มากข้ึน รวมถึงมีการน าเหตุการณ์มาจดัท าเป็นเร่ืองเล่าจากการเกิดอุบติัเหตุจากการปฏิบติังานเพ่ือแลกเปล่ียนให้
ความรู้กบัหน่วยงานหรือพนกังานอ่ืนเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้และป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุต่อไป 
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3.7 ระบบการป้องกนัและระงบัอคัคีภัย  

 โรงพยาบาลกรุงเทพส านักงานใหญ่ และโรงพยาบาลในเครือข่าย ไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการ
ป้องกนัอคัคีภยัและควนัท่ีเกิดข้ึน จึงไดใ้ห้มีการอบรมดบัเพลิงเบ้ืองตน้โดยหน่วยงานภายนอก ท่ีสามารถให้การ
อบรมเร่ืองการดบัเพลิงเป็นประจ าทุกปี และจดัใหมี้การซอ้มดบัเพลิงรายหน่วยงาน ทุกหน่วยงานอย่างนอ้ยปีละ 1 
คร้ัง รวมถึงการซอ้มอพยพหนีไฟภายในอาคารปีละ 1 คร้ังทุกอาคาร โดยมีการซอ้มทั้งในช่วงกลางวนัและกลางคืน 
และซอ้มทั้งในแนวด่ิงและแนวระนาบ ร่วมกบัทีมดบัเพลิงของหน่วยงานราชการในพ้ืนท่ี  ในส่วนของอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจจบัและดบัเพลิง จดัให้มีการประเมินและตรวจสอบความพร้อมใช้ทุกเดือน หากพบว่ามี
อุปกรณ์ไม่พร้อมใช ้จะด าเนินการเปล่ียนใหม่โดยทนัที ตลอดจนจดัท าม่านหรือประตูป้องกนัควนั เพ่ือใชส้ าหรับ
การหนีไฟในแนวระนาบ หรือการป้องกนัควนัจากอาคารท่ีเกิดเหตุ ไปยงัอีกอาคารท่ีเช่ือมถึงกนั ประตูและป้ายบอก
ทางหนีไฟในพ้ืนท่ีโรงพยาบาล จดัใหเ้ป็นแบบป้ายกล่องไฟท่ีมีแบตเตอร่ีส ารองอยู่ดว้ย และไดรั้บการตรวจสอบ
เป็นประจ าตามระยะเวลาท่ีมีการติดตั้งระบบตรวจจบัควนัและความร้อน ใหค้รอบคลุมทุกพ้ืนท่ีภายในโรงพยาบาล 
และดึงสญัญาณเพ่ือใหแ้สดงผลการตรวจจบัข้ึนท่ีหนา้จอในหอ้งควบคุมกลอ้งวงจรปิดท่ีมีเจา้หนา้ท่ีประจ าอยู่ตลอด 
24 ชัว่โมง และโรงพยาบาลมีทีมผจญเพลิง ซ่ึงเป็นทีมท างานร่วมกนัระหว่างเจา้หนา้ท่ี รปภ. และเจา้หนา้ท่ีของ
โรงพยาบาลอยู่ประจ าภายในพ้ืนท่ีโรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง และด าเนินการส่งเจา้หน้าท่ีเขา้รับการอบรม
ดบัเพลิง เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของทีมผจญเพลิงของโรงพยาบาลเป็นประจ า 

3.8 การตรวจส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย  

 บริษทัไดจ้ดัใหมี้การตรวจวดัส่ิงแวดลอ้มเป็นประจ าตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น การตรวจวดัคุณภาพเสียง 
ทั้งเสียงรบกวนชุมชน อนัเน่ืองมาจากการเดินเคร่ืองป๊ัมน ้าหรือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า การตรวจวดัเสียงท่ีตวัเจา้หนา้ท่ีท่ี
ท างานในพ้ืนท่ีเสียงดงั การตรวจปริมาณฝุ่ น การตรวจแสงสว่าง การตรวจความร้อน รวมถึงการตรวจปริมาณ
สารเคมีอนัตรายในพ้ืนท่ีท างานดว้ย โดยผลการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ อีกทั้งยงัไดมี้การ
ตรวจวดัคุณภาพอากาศภายในอาคาร ในช่วงท่ีกรุงเทพมหานครประสบปัญหาเร่ืองฝุ่ น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน   
ในส่วนของโรงพยาบาล ไดจ้ดัให้มีติดตั้งฟิลเตอร์กรองฝุ่ น PM 2.5 ในระบบปรับอากาศรวมของอาคาร รวมทั้งมี
การตรวจวดัฝุ่ น PM 2.5 ภายในอาคารเป็นระยะ เพ่ือเฝ้าระวงัคุณภาพภายในอาคาร ประกอบกบัในส่วนของการ
ปรับปรุงก่อสร้างภายในอาคาร จะตอ้งมีการตรวจวดัปริมาณฝุ่ น จากการก่อสร้างไม่ให้ออกมาภายนอกพ้ืนท่ีโดย
การท าให ้พ้ืนท่ีภายในเป็นมีความดนัอากาศเป็นลบ เพ่ือป้องกนัฝุ่ นออกมาดา้นนอก และหลงัจากปรับปรุงก่อสร้าง
เสร็จแลว้ ก่อนจะเปิดใชพ้ื้นท่ี ตอ้งมีการตรวจวดัคุณภาพอากาศอีกคร้ัง เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าคุณภาพอากาศของพ้ืนท่ีเปิด
ใชบ้ริการใหม่จะตอ้งเหมาะสมกบัการใชง้าน และไม่มีกล่ินของสาร VOCs ท่ีจะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผูใ้ช้
พ้ืนท่ี อีกทั้งโรงพยาบาลไดรั้บการตรวจสอบอาคารเป็นประจ าทุกปีจากบริษทัผูใ้หบ้ริการภายนอก และไดรั้บการ
ตรวจสอบความปลอดภยัของอาคารจากอคัคีภยัจากเจา้หนา้ท่ีดบัเพลิงเป็นประจ าอีกดว้ย 

3.9 การตรวจสอบคุณภาพของน า้ต่าง ๆ 

 บริษทัไดจ้ดัใหมี้การตรวจคุณภาพน ้าต่างๆ ภายในโรงพยาบาลเป็นประจ าทุกเดือน ทั้งน ้าท้ิง น ้าใช ้ น ้าด่ืม 
รวมถึงมีการจดัหาและติดตั้งระบบผลิตน ้ าต่างๆ เพ่ือให้มีคุณภาพน ้ าท่ีไดม้าตรฐานระดบัสากล เช่น ระบบเคร่ือง
ผลิตน ้า RO ส าหรับน ้าลา้งเคร่ืองมือทางการแพทย ์หรือ น ้า Soft ส าหรับน ้าทนัตกรรม อีกทั้งยงัมีการติดตั้งระบบฆ่า
เช้ือในน ้ า เช่น น ้ าในบ่อน ้ าส ารองของโรงพยาบาล เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่า น ้ าทุกประเภทท่ีใชใ้นโรงพยาบาล
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สะอาดและปลอดเช้ือ รวมถึงระบบฆ่าเช้ือน ้ าในหอผึ่งเย็น (Cooling Tower) ท่ีมีการปรับเปล่ียนจากการใช้สาร
คลอรีนเพ่ือฆ่าเช้ือ เป็นการใชร้ะบบ Ozone เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท าลายเช้ือ และลดการใชส้ารเคมีท่ีเป็น
อนัตราย  ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจอยา่งสูงสุดวา่คุณภาพน ้าทุกประเภทท่ีใชใ้นโรงพยาบาลสะอาดและปราศจากเช้ือ  

3.10 ลดปริมาณของเสียโดยจดัให้มรีะบบการน ามาใช้ใหม่  

 ปัจจุบันปัญหามลพิษส่ิงแวดล้อมได้ทวีความรุนแรงข้ึนเป็นล าดับ ประกอบกับข้อจ ากัดด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและงบประมาณท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม รัฐบาลจึงไดใ้ห้ความส าคญักบัแนว
ทางการบริหารจัดการมลพิษรูปแบบใหม่ท่ีเน้นการส่งเสริมและอนุรักษ์ไวซ่ึ้งทรัพยากรธรรมชาติ (Resource 
Conservation and Recovery) โดยมีสาระส าคญั คือ “การป้องกนัการเส่ือมโทรมหรือการสูญส้ินไปและน ากลบัมา
ใชใ้หม่ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติโดยอาศยัการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพ่ือใหเ้กิด
สมดุลและเป็นรากฐานในการพฒันาทั้งในดา้นเศรษฐกิจสงัคมของประเทศอยา่งย ัง่ยืน” ดงันั้นเพ่ือใหเ้กิดการบริหาร
จดัการท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐ โรงพยาบาลกรุงเทพ ส านกังานใหญ่ จึงไดป้ระยกุตห์ลกัการดา้น 3R (Reduce 
Reuse Recycle: 3R) ให้เขา้กบัระบบบริหารจดัการขยะมูลฝอย โดยการควบคุมปริมาณขยะมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนิด 
และการเพ่ิมประสิทธิภาพการคดัแยก และใชป้ระโยชน์จากขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนก่อนท่ีจะน าไปก าจดัขั้นสุดทา้ย
อย่างถูกหลกัวิชาการ ในรูปแบบของโครงการ Be Green เพ่ือเป็นการลดและน าของเก่าท่ีใช้แลว้มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ โดยการให้หน่วยงานภายในน าไปประยุกต์ใช้ ทั้งการลดและน าของเก่าท่ีใช้แลว้กลบัมาใช้ให้เกิด
ประโยชนอ์ยา่งมีระบบและสอดคลอ้งกบัแนวทางการบริหารจดัการขยะมลูฝอยแนวใหม่แบบครบวงจร 
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1. ความเส่ียงจากความผนัผวนทางเศรษฐกจิ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2564 จะฟ้ืนจากปี 2563 แต่อตัราการขยายตวัทาง

เศรษฐกิจอาจมีความเส่ียงจากหลายปัจจยั โดยเฉพาะความไม่แน่นอนของสถานการณ์ COVID-19 ในระยะสั้น
รวมถึงการเขา้ถึงและการกระจายวคัซีนป้องกนั COVID-19ในไทยท่ีอาจเป็นไปอย่างจ ากดั ซ่ึงจะกระทบต่อการ
เปิดรับนักท่องเท่ียวต่างชาติในระยะถดัไป นอกจากน้ี การฟ้ืนตัวยงัมีแนวโน้มแตกต่างกันมากในแต่ละภาค
เศรษฐกิจและกลุ่มพ้ืนท่ี (Uneven recovery) ซ่ึงจะส่งผลต่อความยัง่ยืนของการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

ส าหรับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน แมก้ารรักษาพยาบาลจะเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ี แต่ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ส่งผลต่อก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภค ผูรั้บบริการของโรงพยาบาลเอกชนอาจเลือกท่ีจะชะลอหรือลดการใชบ้ริการของ
โรงพยาบาลได ้เช่น ชะลอการเขา้รับการรักษา หรือการเขา้รับบริการทางการแพทยส์ าหรับโรคท่ีไม่จ าเป็นต้อง
ได้รับการรักษาเร่งด่วน หรือ ลดการใช้จ่ายค่าบริการโดยเลือกเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐหรือ
โรงพยาบาลเอกชนอ่ืนท่ีอาจมีค่าใชจ่้ายท่ีนอ้ยกว่า เป็นตน้ อย่างไรก็ตามบริษทัไดติ้ดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่าง
ใกลชิ้ด เพ่ือวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั พร้อมทั้งเตรียมความ
พร้อมและก าหนดมาตรการส าหรับบริหารความเส่ียงใหเ้หมาะสม ทั้งน้ีบริษทัมีเครือข่ายโรงพยาบาลท่ีกวา้งขวาง
ในการรักษาพยาบาลครอบคลุมทุกภูมิภาค มีการใหบ้ริการและกลุ่มลูกคา้ท่ีหลากหลาย เป็นการกระจายความเส่ียง
และลดผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนได ้

2. ความเส่ียงทางด้านการด าเนินงาน  
2.1  ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลง มาตรฐานหรือกฎระเบียบต่างๆ ที่ใช้กบับริษทัในอนาคต 
บริษทัด าเนินธุรกิจภายใตก้ารก ากบัควบคุมดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง รวมถึงตอ้งไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบกิจการสถานพยาบาล และใบอนุญาตใหด้ าเนินการสถานพยาบาล 
ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล นอกจากน้ี บริษัทยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับ
สถานพยาบาล กฎหมายเก่ียวกบับริษทั และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

การเปล่ียนแปลงใดๆ ในการตีความกฎระเบียบในปัจจุบนั หรือการประกาศใชก้ฎหมาย หรือกฎระเบียบ
ใหม่ หรือการก าหนดนโยบายใหม่ท่ีมีแนวโนม้ว่าจะมีความเขม้งวดมากข้ึน อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
บริษทั การประกาศใช้กฎหมาย หรือกฎระเบียบใหม่ดงักล่าว รวมถึงการพิจารณาร่างพระราชบญัญติัคุม้ครอง
ผูเ้สียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีมุ่งคุม้ครองผูเ้สียหายจากการรับบริการสาธารณสุข และมี
เป้าหมายเพ่ือชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใหแ้ก่ผูเ้สียหายในเวลาอนัรวดเร็ว โดยไม่ตอ้งพิสูจน์ความรับผิด รวมทั้ง
การก าหนดใหมี้การจดัตั้งกองทุนคุม้ครองผูเ้สียหายจากการรับบริการสาธารณสุข เพ่ือใชจ่้ายเป็นเงินชดเชยให้แก่
ผูเ้สียหาย ซ่ึงสถานพยาบาลท่ีร่างพระราชบญัญติัก าหนด (รวมถึงบริษทัในฐานะผูป้ระกอบกิจการสถานพยาบาล) มี
หน้าท่ีต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนดังกล่าวตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และอตัราตามท่ีคณะกรรมการคุ้มครอง
ผูเ้สียหายจากการรับบริการสาธารณสุขก าหนด นอกจากน้ี ปัจจุบนัยงัมีการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีออกมาเพ่ือคุม้ครองการเก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลของบุคคลต่างๆ ซ่ึงรวมถึงผูรั้บบริการในสถานพยาบาลดว้ย ซ่ึงกฎหมายดงักล่าวก าหนดให้บริษทัซ่ึงเป็น      

3  ปัจจยัเส่ียง 
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ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลมีหน้าท่ีจดัมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกนัการสูญหาย 
เขา้ถึง เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจ รวมทั้งตอ้งมีการแจง้วตัถุประสงค์
และขอความยินยอมของเจ้าของข้อมูลในการการเก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก่อนมีการ
ด าเนินการดงักล่าวเสมอ เวน้แต่กฎหมายหมายให้อ  านาจด าเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งขอความยินยอม นอกจากน้ี 
เจา้ของขอ้มูลยงัมีสิทธิท่ีจะร้องขอผูค้วบคุมขอ้มูลใหด้ าเนินการต่างๆ กบัขอ้มูลของตนตามสิทธิท่ีกฎหมายก าหนด 
ซ่ึงหากบริษทัและโรงพยาบาลไม่สามารถจดัมาตรการดา้นความปลอดภยัและด าเนินการต่างๆ ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดได ้เจา้ของขอ้มูลและหน่วนงานของรัฐอาจเขา้ด าเนินคดีเพ่ือเรียกค่าเสียหายและค่าปรับเพ่ือเป็นการลงโทษ
ได้ ดังนั้น บริษทัไม่อาจรับรองได้ว่า การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ หรือการประกาศใช้กฎหมาย หรือ
กฎระเบียบใหม่ รวมทั้งการตีความกฎหมายและกฎระเบียบใหม่ ๆ  ดงักล่าว หรือการก าหนดนโยบายใหม่ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษทั  

อย่างไรก็ตาม บริษทัและโรงพยาบาลเครือข่ายของบริษทัไดด้ าเนินการต่างๆ เพ่ือป้องกนัและบรรเทา
ผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการมีผลบงัคบัของร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองผูเ้สียหายจากการรับบริการสาธารณสุข โดย
การปฏิบติัตามมาตรฐานของระบบคุณภาพต่างๆ ท่ีส าคญั อาทิ มาตรฐาน Joint Commission International (JCI) 
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ HA (Hospital Accreditation) โดยการด าเนินการและการปฏิบัติตาม
แนวทางภายใตร้ะบบ HA ก าหนดให้มีคณะกรรมการดูแลคุณภาพการรักษาผูป่้วยให้เป็นไปตามมาตรฐานก ากบั
ดูแลความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงครอบคลุมความเส่ียงในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ความเส่ียงเก่ียวกบั
การใหบ้ริการทางการแพทยแ์ละรักษาพยาบาล ในส่วนของการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการมี
ผลบงัคบัของพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษทัและโรงพยาบาลเครือข่ายไดด้ าเนินการตั้ง
คณะท างานเพ่ือตรวจสอบและด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น การมีมาตรการรักษาความ
มัน่คงปลอดภยัท่ีเหมาะสมของการดูแลรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเกบ็ในบริษทัและโรงพยาบาล การก าหนดนโยบาย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซ่ึงก าหนดรายละเอียดในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
นอกจากน้ี นโยบายดังกล่าวยงัครอบคลุมการใช้สิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้ งการแต่งตั้ ง
เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีกฎหมายก าหนดเป็นตน้ โดยบริษทัเห็นว่าการด าเนินการต่างๆ ดงักล่าว 
อาจช่วยป้องกนัและลดผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งได ้

2.2  ความเส่ียงในด้านการแข่งขัน 
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูง นอกจากการแข่งขนักบัโรงพยาบาลเอกชนในระดบั

เดียวกนักบับริษทัแลว้บริษทัยงัตอ้งแข่งขนักบัโรงพยาบาลเอกชนระดบักลางและระดบัล่างซ่ึงมีการปรับปรุงและ
พฒันาการใหบ้ริการทางการแพทย ์รวมถึงการจดัหาอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์ทนัสมยัเพ่ือขยายฐานลกูคา้ 

ปัจจุบนัโรงพยาบาลเอกชนมีจ านวนมากกว่า 380 แห่งทัว่ประเทศและมีจ านวนเตียงมากกว่า 36,000 เตียง 
ทั้งน้ี มีการคาดการณ์ว่าจะมีโรงพยาบาลเอกชนเปิดใหม่ในกรุงเทพ-ชานเมือง อีก 5-6 แห่งใน-3-5 ปีขา้งหนา้ ท าให้
จ านวนเตียงโครงสร้างเพ่ิมข้ึนประมาณ 2,000 เตียง  อยา่งไรกต็าม บริษทัคาดวา่ปริมาณจ านวนเตียงท่ีเปิดใชง้านจริง
ของโรงพยาบาลใหม่นั้นจะทยอยเปิดเป็นเฟสในช่วง 3-5 ปีแรกของการเปิดโรงพยาบาล ท าให้ปริมาณอุปทาน
จ านวนเตียงในประเทศไม่ไดเ้พ่ิมข้ึนมากนกั ทั้งน้ี บริษทัไดติ้ดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกลชิ้ดและเตรียมความ
พร้อมส าหรับการแข่งขนัท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต โดยบริษทัมีทีมแพทยแ์ละพยาบาลผูเ้ช่ียวชาญพร้อมให้บริการทาง
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การแพทย์ทุกด้าน พร้อมทั้ งศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ท่ีพฒันาบริการทางการแพทย์ตาม
มาตรฐานสากลตาม Joint Commission International (JCI) โดยมีความร่วมมือจากสถาบนัทางการแพทยช์ั้นน า และ
มีโรงพยาบาลเครือข่ายในทุกภูมิภาคเพ่ืออ านวยความสะดวกเป็นทางเลือกใหแ้ก่ผูรั้บบริการ และสามารถส่งต่อไป
ยงัโรงพยาบาลเครือข่ายเม่ือตอ้งการการรักษาพยาบาลท่ีมีความซบัซอ้นอีกดว้ย 

 2.3 ความเส่ียงจากการที่ไม่สามารถรักษาบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้บริหารที่ส าคัญไว้ได้   
ความเส่ียงจากการท่ีไม่สามารถรักษาบุคลากรทางการแพทยห์รือผูบ้ริหารท่ีส าคญัไวไ้ดถื้อเป็นความเส่ียง

อีกประการหน่ึงของบริษทั เน่ืองจากบุคลากรทางการแพทยแ์ละผูบ้ริหารเป็นปัจจยัหลกัในการขบัเคล่ือนองคก์ร
ไปสู่ความส าเร็จ บริษทัจึงให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการความเส่ียงในเร่ืองน้ี โดยการสร้างความผูกพนักบั
องคก์รและสร้างแรงจูงใจต่างๆ ใหห้ลากหลายและจดัสรรปัจจยัท่ีอาจส่งผลต่อการรักษาบุคลากรไวใ้หเ้พียงพอและ
ตรงต่อความตอ้งการ ไดแ้ก่ 

 พฒันาความรู้ความสามารถอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทกัษะในดา้นต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการ
ปฏิบติังานตามต าแหน่งของพนกังาน มีการฝึกอบรมทกัษะทางคลินิก (BDMS Simulation Center) เพ่ือเพ่ิมทกัษะ
ความช านาญดา้นการปฏิบติัการทางคลินิก ความช านาญเฉพาะทางดา้นการแพทย ์รวมทั้งบริษทัยงัคงร่วมมืออย่าง
ต่อเน่ืองกับ Oregon Health & Science University (OHSU) ประเทศสหรัฐอเมริกาในการส่งพนักงานกลุ่มสาย
วิชาชีพเขา้ร่วมในโครงการ BDMS-OHSU International Health Alliance เพ่ือเรียนรู้พฒันาทกัษะเฉพาะทางทางดา้น
การแพทยใ์หเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนักบัสถาบนัในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งสามารถน าความรู้และทกัษะต่างๆ 
จากการอบรมกลบัมาพฒันางานใหดี้ยิ่งข้ึน  

 ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มภายในบริษทั ความสะอาด ความเป็นสดัส่วน เพ่ือใหเ้กิดความคล่องตวัในการ
ท างาน รวมทั้งจดัสรรอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทยท่ี์ช่วยใหบุ้คลากรทางการแพทยส์ามารถปฏิบติังานได้
ง่ายข้ึน มีอุปกรณ์ป้องกนัตนเอง (PPE) เพ่ือให้บุคลากรทางการแพทยส์ามารถดูแลรักษาผูป่้วยและดูแลตวัเองใน
เวลาท่ีตอ้งใกลชิ้ดกบัผูป่้วยติดเช้ือไดอ้ยา่งถกูตอ้ง อาทิ  

- Tytocare เป็นนวตักรรมตรวจสุขภาพเบ้ืองตน้ท่ีช่วยลดการสัมผสัใกลชิ้ดกบัผูป่้วยกลุ่มเส่ียงไวรัส
COVID-19  

- หุ่นยนตเ์ฮลทต้ี์บอท (Healthy BOT) ท าหนา้ท่ีใหบ้ริการผูป่้วยแทนบุคลากรโรงพยาบาลในการส่ง
ยา เวชภณัฑ ์อาหาร น ้าด่ืม รวมถึงส่ิงของอ่ืนๆ ใหก้บัผูป่้วยในพ้ืนท่ีคดัแยก และควบคุมการติดเช้ือ 
ซ่ึงช่วยลดความเส่ียงในสภาวะท่ีเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 

 ปรับโปรแกรมสวสัดิการใหเ้ป็นแบบยืดหยุน่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังาน รวมทั้ง
ผูบ้ริหารและบุคลากรทางการแพทยใ์นแต่ละช่วงอายุ มีการประกนัสุขภาพท่ีมีโปรแกรมหลากหลายให้พนกังาน
สามารถเลือกรูปแบบการประกนัสุขภาพท่ีเหมาะกบัความตอ้งการของตนเอง มีโปรแกรมตรวจสุขภาพประจ าปีท่ี
ออกแบบใหเ้หมาะสมตามอายุและลกัษณะการท างานของพนกังานแต่ละคน มีศูนยอ์อกก าลงักายและฟิตเนส ซ่ึง
ประกอบดว้ยหอ้งออกก าลงักาย (Weight Training) ท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญคอยแนะน าโปรแกรมการออกก าลงัท่ีถูกตอ้งและ
เหมาะสม พร้อมห้องปิงปอง ห้องแอโรบิค ห้องโยคะ และห้องมวยไทยท่ีเลือกเล่นตามความสนใจของพนกังาน 
รวมทั้งจดักิจกรรม Healthy Challenge เพ่ือส่งเสริมใหพ้นกังานมีสุขภาพท่ีดี แขง็แรง และสมส่วน 
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บริษทัสร้างขวญัและก าลงัใจให้กับผูบ้ริหารและบุคลากร โดยเฉพาะในช่วงของการระบาดของไวรัส 
COVID-19 ท่ีบุคลากรทางการแพทยต์อ้งปฏิบติังานอย่างหนกั โดยจดัใหมี้การท างานจากท่ีบา้น (Work from Home) 
หรือจดัวนัหยุดใหเ้หมาะสม โดยเฉพาะพนกังานท่ีมีบุตรเลก็หรือก่อนวยัเรียน เพ่ือลดความเส่ียงและเพ่ือใหพ้นกังาน
มีความสุขและมีสมดุลชีวิตการท างานท่ีดี และส าหรับพนกังานท่ีตอ้งมาท างานปกติในช่วงการแพร่ระบาดของไรวสั 
COVID-19 บริษทัจดัใหมี้รถรับส่งระหวา่งสถานท่ีท างานและหอพกั เพ่ือความปลอดภยัของพนกังานดว้ย  

 2.4  ความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้อง 
เน่ืองจากปัจจุบนัประชาชนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารและรับรู้สิทธิของตนมากข้ึน รวมถึงการออกกฎหมายใหม่

หลายฉบบัท่ีให้การรับรองคุ้มครองสิทธิ และเอ้ือประโยชน์ให้กบัผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน เช่น พระราชบญัญติัวิธี
พิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 พระราชบญัญติัการจดัตั้งสภาองคก์รของผูบ้ริโภค พ.ศ.2562 เป็นตน้ ซ่ึงกฎหมาย
ดงักล่าวจะช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผูบ้ริโภคในการด าเนินคดีกบัสถานพยาบาล ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย ์
ท าใหบ้ริษทั มีความเส่ียงจากการถกูฟ้องร้องจากการใหบ้ริการดา้นการรักษาพยาบาลเพ่ิมข้ึน  

บริษทัตระหนกัถึงปัจจยัความเส่ียงดงักล่าว จึงไดมี้มาตรการในการบริหารความเส่ียง (Risk Management) 
โดยมีกระบวนการในการดูแล ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพการรักษาพยาบาล การคดักรองแพทย ์การค านึงถึง
สิทธิของผูป่้วยในการอธิบายให้ขอ้มูลแก่ผูป่้วย การบริหารความคาดหวงัของผูใ้ช้บริการ การประเมินความพึง
พอใจในการให้บริการ การเสริมสร้างมาตรฐานการให้บริการตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้การ
รักษาพยาบาลมีคุณภาพ  มีความปลอดภยั และบริษทัยงัให้ความส าคญักบัระบบการรายงานและการเจรจาแกไ้ข
ปัญหาเม่ือมีค าร้องเรียนจากผูใ้ชบ้ริการ อนัเป็นการป้องกนัหรือช่วยลดการเกิดขอ้พิพาทในทางกฎหมาย  

ทั้งน้ี บริษทัมีคดีฟ้องร้องโดยอดีตสมาชิกโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ โดยรายละเอียดความ
คืบหนา้ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26 

2.5  ความเส่ียงจากการพึง่พารายได้จากผู้รับบริการชาวต่างชาต ิ
บริษทัมีรายไดส่้วนหน่ึงจากผูรั้บบริการชาวต่างชาติ ซ่ึงรวมถึงผูท่ี้มีภูมิล  าเนาหรือท างานในประเทศไทย 

หรือท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศไทยเพ่ือการท่องเท่ียวหรือเพ่ือเขา้รับการรักษาโดยเฉพาะ ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีของ
รัฐบาลต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือพนักงานของบริษทัเอกชนในต่างประเทศ โดยปัจจัยท่ีท าให้
ผูรั้บบริการกลุ่มน้ีเขา้มาใช้บริการรักษาพยาบาลในประเทศไทย ประกอบดว้ยมาตรฐานและคุณภาพของการ
ให้บริการทางการแพทยท่ี์เป็นท่ียอมรับไดร้ะดบัมาตรฐานสากล ค่าใชจ่้ายดา้นการรักษาพยาบาลท่ีสมเหตุสมผล 
และความมีช่ือเสียงดา้นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทย  

ดงันั้น บริษทัจึงมีความเส่ียงจากวิกฤตการณ์ต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ในการเขา้รับการบริการ
รักษาพยาบาลในประเทศไทย ซ่ึงบริษทัไม่สามารถควบคุมได ้อาทิ สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ รวมไป
ถึงภยัธรรมชาติต่างๆ และการแข่งขนัท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณผูรั้บบริการชาวต่างชาติท่ี
จะเข้ามารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย บริษทัจึงได้มีนโยบายกระจายและลดความเส่ียงโดยการขยาย
เครือข่ายโรงพยาบาลตามจังหวดัต่างๆท่ีมีศักยภาพและมีความตอ้งการในการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมทั้ ง
ประเทศ นอกจากน้ีบริษทัยงักระจายฐานลูกคา้ต่างชาติให้ครอบคลุมหลากหลายประเทศมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดความ
เส่ียงจากการกระจุกตวัของลกูคา้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
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2.6  ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ 
บริษทัมีการลงทุนในต่างประเทศ โดยมีมูลค่าการลงทุน (ท่ีอยู่ในรูปของทุนท่ีช าระแลว้ เงินให้กูย้ืมแก่

บริษทัย่อย และภาระค ้าประกนัท่ีบริษทัค ้าประกนัการกูย้ืมของบริษทัย่อยต่อสถาบนัการเงิน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563  รวม 75.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ คิดเป็นเงินสกุลบาทประมาณ  2,508.5  ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ1.8 ของ
สินทรัพยร์วมของบริษทั  

การลงทุนในต่างประเทศของบริษทั รวมถึงการถือหุน้ท่ีส าคญัในบริษทัดงัต่อไปน้ี  
 ลงทุนในอตัราร้อยละ 80.0 ใน Angkor Pisith Co., Ltd. บริหารโรงพยาบาล Royal Angkor International 

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

Phnom Penh Hospital  
 ลงทุนในอตัราร้อยละ 100.0 ใน BDMS International Medical Services Co., Ltd.  
 ลงทุนใน N-Health Asia Pte. Ltd. ในอตัราร้อยละ 100.0 โดย N-Health Asia Pte. Ltd. ไดล้งทุนใน 

N-Health (Cambodia) Co., Ltd. และ N-Health Myanmar ในอัตราร้อยละ 100.0 และร้อยละ 60.0 
ตามล าดบั เพ่ือด าเนินธุรกิจเซ็นทรัลแลบ็ 

ปัจจยัท่ีอาจมีผลกระทบในทางลบต่อการลงทุนในต่างประเทศของบริษทั เช่น กฎหมาย กฎระเบียบ หรือ
นโยบายของรัฐบาลต่างประเทศท่ีใชบ้งัคบักบัการด าเนินธุรกิจในต่างประเทศของบริษทั หรือสภาวะทางการเมือง
และเศรษฐกิจในประเทศดงักล่าว ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ หรือค่าใชจ่้ายในการ
ลงทุนหรือการด าเนินงานท่ีสูงกว่าท่ีคาดการณ์ไว ้อาจส่งผลให้บริษทัไม่ไดรั้บผลตอบแทนตามท่ีคาดไว ้และอาจ
ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทั 

3. ความเส่ียงทางด้านการเงนิ 
3.1  ความเส่ียงด้านการรับช าระค่ารักษาพยาบาล 
การใหก้ารรักษาพยาบาลผูป่้วยก่อนการเรียกเก็บค่ารักษา ก่อใหเ้กิดความเส่ียงท่ีอาจจะไม่สามารถเรียกเก็บ

เงินค่ารักษาพยาบาลได ้อยา่งไรกต็าม บริษทัมีนโยบายบริหารจดัการเพ่ือลดความเส่ียงท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
1.   การให้การรักษาพยาบาลผูป่้วยท่ีรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง บริษทัมีนโยบายในการ

ประเมินราคาค่าใชจ่้ายส าหรับการรักษาพยาบาลก่อนเพ่ือใหผู้รั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายรับทราบงบประมาณ
และช าระค่าบริการหรือเงินมดัจ าล่วงหนา้ 

2.   บริษทัมีการแจง้แผนการรักษาควบคู่กบัการประเมินค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนให้กบัผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่าย
ทราบเป็นระยะตลอดการรักษาและให้ทยอยช าระเพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระการช าระเงินค่า
รักษาพยาบาลคร้ังเดียวทั้งจ านวนเม่ือเสร็จส้ินการรักษา  

3. ส าหรับการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษทัคู่สัญญานั้น บริษทัมีนโยบายในการให้เครดิตอย่าง
ระมดัระวงั โดยจะมีการวิเคราะห์เครดิตและฐานะการเงินของบริษทัคู่สัญญาก่อน พร้อมทั้งทบทวน
ผลการติดต่อของบริษทัดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ และบริษทัมีการหยุดการใหเ้ครดิตเพ่ิม หากวงเงินคง
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คา้งเกินจ านวนท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงนโยบายดงักล่าวช่วยใหบ้ริษทัลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเรียก
เกบ็เงินได ้ 

ทั้งน้ี บริษทัมีคณะกรรมการบริหารลูกหน้ี มีการประชุมอย่างสม ่าเสมอ   คณะกรรมการประกอบดว้ย
ผูบ้ริหารฝ่ายการเงิน และฝ่ายปฏิบติัการ  คณะกรรมการจะพิจารณาถึงการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน  ทบทวนและ
ก าหนดมาตรการป้องกนั รวมทั้งหาทางออกท่ีเหมาะสมให้กบับริษทัและผูป่้วยในกรณีท่ีเกิดปัญหาการช าระค่า
รักษาพยาบาล เพ่ือลดความเส่ียงดา้นน้ีได ้

3.2  ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีหน้ีสินทางการเงินส่วนท่ีมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั (Floating Rate) คิดเป็น

ร้อยละ 28.9 ของหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดซ่ึงความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย อาจส่งผลกระทบต่อตน้ทุนทาง
การเงินของบริษทั อย่างไรก็ตาม บริษทัมีนโยบายการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงรวมถึงการเขา้ท า
สญัญาป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) ซ่ึงบริษทัจะพิจารณาก าหนดตาม
ภาวะตลาดในขณะนั้น 

3.3  ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกจิในต่างประเทศและความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา 
บริษทัมีรายไดส่้วนหน่ึงจากการให้บริการแก่ผูรั้บบริการชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศไทย 

สภาวะเศรษฐกิจของประเทศของผูรั้บบริการชาวต่างชาติ จึงมีผลต่อจ านวนผูรั้บบริการชาวต่างชาติท่ีเขา้มาใช้
บริการในเครือข่ายโรงพยาบาลของบริษทั ในลกัษณะเดียวกนักบัปัจจยัทางเศรษฐกิจในประเทศท่ีมีผลกระทบต่อ
จ านวนผูรั้บบริการในประเทศ ดงันั้น ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษทัจึงอาจ
ไดรั้บผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ ของผูรั้บบริการชาวต่างชาติ 

นอกจากน้ี ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศกบัสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นตวัก าหนด
ความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคาของบริษทัเทียบกบัผูใ้หบ้ริการทางดา้นการรักษาพยาบาลในประเทศอ่ืน เป็น
ปัจจยัหน่ึงท่ีอาจมีผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทั  บริษทัจึงมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอกท่ีอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทั โดยในกรณีน้ี บริษทัพยายามท่ีจะ
รักษาสดัส่วนของผูรั้บบริการในประเทศ และผูรั้บบริการชาวต่างชาติใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมเพ่ือลดความเส่ียงท่ี
อาจเกิดข้ึน โดยในปี 2563 ค่าเงินบาทเคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง  29.55 – 32.82 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
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4.1 ทรัพย์สินถาวรหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ  

ทรัพยสิ์นถาวรท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษทั และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1.1  บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 
(ก) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิของโรงพยาบาลกรุงเทพ 

ประเภทสินทรัพย ์ ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

ท่ีดินเน้ือท่ีจ านวน 30-2-94  ไร่ 
ตั้งอยูท่ี่ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ  
เขตหว้ยขวาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
และท่ีดินบางส่วนในอ.เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

เป็นเจา้ของ 4,522.5 
 
 

ไม่มี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ 3,984.1 ไม่มี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ เป็นเจา้ของ 1,129.9 ไม่มี 
อุปกรณ์โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์
ส านกังาน 

เป็นเจา้ของ 
 

1,586.2 

 

ไม่มี 

ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 47.8 ไม่มี 
อาคารระหวา่งก่อสร้างและเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 

เป็นเจา้ของ 831.5 ไม่มี 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน – อาคารพลาซ่า 
6 ชั้น 

เป็นเจา้ของ 299.4 ไม่มี 

รวม  12,401.4  

 
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า 

ประเภทสินทรัพย ์
 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

ท่ีดิน 147.9 
อาคาร 46.5 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ 180.9 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน 2.6 
ยานพาหนะ 60.9 

รวม 438.8 

 

4  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
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 (ข) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิของโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน  
ประเภทสินทรัพย ์ ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  

(ลา้นบาท) 
ภาระผกูพนั 

ท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงพยาบาลกรุงเทพหวั
หิน โดยมีเน้ือท่ีจ านวน 16-2-52.40 ไร่ ตั้งอยู่
ท่ีต าบลหวัหิน อ าเภอหวัหิน จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ 

เป็นเจา้ของ 669.2 ไม่มี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ 234.4 ไม่มี 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ เป็นเจา้ของ 39.3 ไม่มี 

อุปกรณ์โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์
ส านกังาน 

เป็นเจา้ของ 
43.1 

ไม่มี 

ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 2.0 ไม่มี 

อาคารระหวา่งก่อสร้างและเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 

เป็นเจา้ของ 5.4 ไม่มี 

รวม  993.4  

 
 (ค) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ ของโรงพยาบาลสมิตเิวช ไชน่าทาวน์  

ประเภทสินทรัพย ์ ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 
 

เป็นเจา้ของ 154.1  

 

ไม่มี 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ เป็นเจา้ของ 38.5 ไม่มี 

อุปกรณ์โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์
ส านกังาน 

เป็นเจา้ของ 139.9 ไม่มี 

ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 0.3 ไม่มี 

อาคารระหวา่งก่อสร้าง เป็นเจา้ของ 3.7  ไม่มี 

รวม  336.5  
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สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า 
ประเภทสินทรัพย ์

 
มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  

(ลา้นบาท) 
ท่ีดิน 228.0 
อาคาร 46.5 

รวม 424.0 

หมายเหตุ : ปัจจุบนัโรงพยาบาลดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารบริหารงานของ บริษทั สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) 
 
(ง) ที่ดนิให้เช่าเพือ่ใช้ในการประกอบธุรกจิ ของ บริษทัโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จ ากดั  

ประเภทสินทรัพย ์ ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

ท่ีดินเน้ือท่ีจ านวน 18-0-27.6 ไร่  
ตั้งอยูท่ี่ต าบลบ่อผดุ อ าเภอเกาะสมุย  
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

เป็นเจา้ของ 303.6 ไม่มี 

รวม  303.6  

 
(จ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน เพือ่ให้เช่าประกอบธุรกจิ ของ บริษทั บีดเีอม็เอส จดัการทรัพย์สิน จ ากดั  

ประเภทสินทรัพย ์ ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

ท่ีดินเน้ือท่ีจ านวน 0-2-28.20 ไร่ พร้อมอาคาร
โรงแรมชีวา เรสซิเดนซ์ 8 ชั้น 
ตั้งอยูท่ี่ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ  
เขตหว้ยขวาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

เป็นเจา้ของ 139.1 ไม่มี 

รวม  139.1  

   นอกจากน้ี ทรัพยสิ์นดงักล่าวขา้งตน้ บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) ยงัมีท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชเ้พ่ือ
การด าเนินงาน โดยมีมูลค่าตามบญัชี จ านวน 347.9 ลา้นบาท    
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4.1.2 บริษทั สมติเิวช จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (ตามงบการเงินรวมของ บมจ.สมติเิวช)  
ประเภทสินทรัพย ์ ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  

(ลา้นบาท) 
ภาระผกูพนั 

1.   ท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีตั้งของบมจ. สมิติเวช 
ส าหรับโรงพยาบาลสมิติเวช สุขมุวิทเน้ือท่ี
จ านวน 11-0-83 ไร่ 
2.   ท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีตั้งของบมจ. สมิติเวช 
ส าหรับโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เน้ือ
ท่ีจ านวน 43-0-24.3 ไร่ 
3.   ท่ีดินของบริษทั สมิติเวชศรีราชา จ ากดั 
ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา 
เน้ือท่ีจ านวน 12-3-93 ไร่ 

เป็นเจา้ของ
โดยบริษทัและ
บริษทัยอ่ย 

 
 

2,938.5  
 

1,207.4  
 

296.6  

ไม่มี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ
โดยบริษทัและ
บริษทัยอ่ย 

2,233.9 ไม่มี 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ เป็นเจา้ของ
โดยบริษทัและ
บริษทัยอ่ย 

 

780.1 

 

ไม่มี 

อุปกรณ์โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์
ส านกังาน 

เป็นเจา้ของ
โดยบริษทัและ
บริษทัยอ่ย 

769.1 ไม่มี 

ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ
โดยบริษทัและ
บริษทัยอ่ย 

41.4 ไม่มี 

อาคารระหวา่งก่อสร้างและเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 

เป็นเจา้ของ
โดยบริษทัและ
บริษทัยอ่ย 

87.1 ไม่มี 

รวม  8,354.1  

 
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า 

ประเภทสินทรัพย ์
 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

ท่ีดิน 223.5 
อาคาร 179.5 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ 0.2 
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ประเภทสินทรัพย ์
 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน 20.3 
ยานพาหนะ 3.6 

รวม 427.1 

 
4.1.3 บริษทั บีเอน็เอช เมดเิคิล เซ็นเตอร์ จ ากดั  

ประเภทสินทรัพย ์ ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ 188.0 ไม่มี 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ เป็นเจา้ของ 178.7 ไม่มี 

อุปกรณ์โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์
ส านกังาน 

เป็นเจา้ของ 77.3 ไม่มี 

ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 3.1 ไม่มี 

อาคารระหวา่งก่อสร้างและเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 

เป็นเจา้ของ 16.5 ไม่มี 

รวม  463.6  

 
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า 

ประเภทสินทรัพย ์
 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

ท่ีดิน 230.6  
อาคาร 73.0 

รวม 303.6 
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4.1.4 บริษทั โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง จ ากดั  
ประเภทสินทรัพย ์

 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

ท่ีดินเน้ือท่ีจ านวน 7-1-6  ไร่  
ตั้งอยูท่ี่ถนนสุขสวสัด์ิ อ  าเภอพระสมุทรเจดีย ์
จงัหวดัสมุทรปราการ 

เป็นเจา้ของ 80.0 ไม่มี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ 29.3 ไม่มี 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ เป็นเจา้ของ 32.6 ไม่มี 

อุปกรณ์โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์
ส านกังาน 

เป็นเจา้ของ 29.0 ไม่มี 

ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 1.3 ไม่มี 

อาคารระหวา่งก่อสร้างและเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 

เป็นเจา้ของ 0.3 ไม่มี 

รวม  172.5  

 
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า 

ประเภทสินทรัพย ์
 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน 0.3 
ยานพาหนะ 0.5 

รวม 0.8 

 
4.1.5 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จ ากัด 

ประเภทสินทรัพย ์
 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

ท่ีดินเน้ือท่ีจ านวน 33-0-30 ไร่  
ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอบางละมุง  จงัหวดัชลบุรี 

เป็นเจา้ของ 359.9 ไม่มี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ 951.4 ไม่มี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ เป็นเจา้ของ 230.4 ไม่มี 
อุปกรณ์โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์
ส านกังาน 

เป็นเจา้ของ  342.9 ไม่มี 
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ประเภทสินทรัพย ์
 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 9.8 ไม่มี 
อาคารระหวา่งก่อสร้างและเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 

เป็นเจา้ของ 301.0 ไม่มี 

รวม  2,195.4  

 
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า 

ประเภทสินทรัพย ์
 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

อาคาร 25.9 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ 3.5 
ยานพาหนะ 4.5 

รวม 33.9 

 
4.1.6 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จ ากัด  

ประเภทสินทรัพย ์
 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

ท่ีดินเน้ือท่ีจ านวน 57-1-48.50 ไร่ 
ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 

เป็นเจา้ของ 161.6 ไม่มี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ 554.7 ไม่มี 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ เป็นเจา้ของ 193.8 ไม่มี 
อุปกรณ์โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์
ส านกังาน 

เป็นเจา้ของ 185.3 ไม่มี 

ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 45.6 ไม่มี 
อาคารระหวา่งก่อสร้างและเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 

เป็นเจา้ของ 23.4 ไม่มี 

รวม  1,164.4  

 
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า 

ประเภทสินทรัพย ์
 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

อาคาร 6.4 
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ประเภทสินทรัพย ์
 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ 11.3 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน 6.3 
ยานพาหนะ 0.9 

รวม 24.9 

 
4.1.7 บริษทั วฒันเวช จ ากดั 

ประเภทสินทรัพย ์
 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

ท่ีดินเน้ือท่ีจ านวน 18-0-33.4 ไร่ ท่ีอ  าเภอเมือง 
จงัหวดัจนัทบุรี 

เป็นเจา้ของ 247.6 ไม่มี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ 201.4 ไม่มี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ เป็นเจา้ของ 127.2 ไม่มี 
อุปกรณ์โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์
ส านกังาน 

เป็นเจา้ของ 50.5 ไม่มี 

ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 5.1 ไม่มี 
อาคารระหวา่งก่อสร้างและเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 

เป็นเจา้ของ 550.6 ไม่มี 

รวม  1,182.4  

 
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า 

ประเภทสินทรัพย ์
 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

ท่ีดิน 8.3 
อาคาร 41.9 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน 2.7 
ยานพาหนะ 1.8 

รวม 54.7 
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4.1.8 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จ ากัด  

ประเภทสินทรัพย ์
 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

ท่ีดินเน้ือท่ีจ านวน 7-2-28.80 ไร่  
ตั้งอยูท่ี่ถนนสุขมุวิท ต าบลวงักระแจะ  
อ าเภอเมือง จงัหวดัตราด 

เป็นเจา้ของ 41.4 ไม่มี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ 134.2 ไม่มี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ เป็นเจา้ของ 49.0 ไม่มี 
อุปกรณ์โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์
ส านกังาน 

เป็นเจา้ของ 26.4 ไม่มี 

ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 5.6 ไม่มี 
รวม  256.6  

 

สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า 
ประเภทสินทรัพย ์

 
มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  

(ลา้นบาท) 
ท่ีดิน 33.1 
อาคาร 4.0 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน 0.7 
ยานพาหนะ 1.2 

รวม 39.0 
 

4.1.9 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จ ากดั  
ประเภทสินทรัพย ์

 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชี
สุทธิ  

(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

ท่ีดินเน้ือท่ีจ านวน 22-2-35.30 ไร่ 
ตั้งอยูท่ี่ถนนหงษห์ยกอุทิศ ต าบลตลาดใหญ่ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัภูเกต็ 
ท่ีดินเน้ือท่ีจ านวน 10-3-43.10 ไร่ 
ตั้งอยูท่ี่ ต าบลวิชิต อ าเภอเมือง  จงัหวดัภูเกต็ 
ท่ีดินเน้ือท่ีจ านวน 11-2-26.50 ไร่ 
ตั้งอยูท่ี่ ต าบลปากน ้า อ  าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี 

เป็นเจา้ของ 620.5 ไม่มี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ 716.8 ไม่มี 
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ประเภทสินทรัพย ์
 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชี
สุทธิ  

(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ เป็นเจา้ของ 232.8 ไม่มี 
อุปกรณ์โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์
ส านกังาน 

เป็นเจา้ของ 236.3 ไม่มี 

ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 9.1 ไม่มี 
อาคารระหวา่งก่อสร้างและเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 

เป็นเจา้ของ 5.9 
 

ไม่มี 

รวม  1,821.4  

 
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า 

ประเภทสินทรัพย ์
 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

ท่ีดิน 9.3 
อาคาร 69.8 
ยานพาหนะ 4.6 

รวม 83.7 

 
4.1.10 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จ ากดั  

(ก) ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ 
ประเภทสินทรัพย ์

 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

ท่ีดินเน้ือท่ีจ านวน 17-0-89.25 ไร่ ตั้งอยูท่ี่ถนน
เพชรเกษม อ าเภอหาดใหญ่จงัหวดัสงขลา 

เป็นเจา้ของ 162.8 ไม่มี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ 346.5 ไม่มี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ เป็นเจา้ของ 133.7 ไม่มี 
อุปกรณ์โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์
ส านกังาน 

เป็นเจา้ของ 41.2 ไม่มี 

ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 11.3 ไม่มี 
อาคารระหวา่งก่อสร้างและเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 

เป็นเจา้ของ 5.8 ไม่มี 

รวม  701.3  
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 (ข) ท่ีดินใหเ้ช่าเพ่ือใชใ้นการประกอบธุรกิจ ของ บริษทัเนชัน่แนลเฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จ ากดั   
ประเภทสินทรัพย ์ ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  

(ลา้นบาท) 
ภาระผกูพนั 

ท่ีดินเน้ือท่ีจ านวน 2-0-76.75 ไร่ ตั้งอยูท่ี่ถนน
เพชรเกษม อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

เป็นเจา้ของ 19.8 ไม่มี 

รวม  19.8  
 
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า 

ประเภทสินทรัพย ์
 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

ท่ีดิน 0.1 
อาคาร 35.0 
ยานพาหนะ 3.1 

รวม 38.2 

 
4.1.11 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จ ากดั  

ประเภทสินทรัพย ์
 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน เป็นเจา้ของ
ภายใตส้ญัญา

เช่า 

6.8 ไม่มี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ 183.7 ไม่มี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ เป็นเจา้ของ 50.9 ไม่มี 
อุปกรณ์โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์
ส านกังาน 

เป็นเจา้ของ 53.3 ไม่มี 

ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 6.9 ไม่มี 
อาคารระหวา่งก่อสร้างและเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 

เป็นเจา้ของ 1.1 ไม่มี 

รวม  302.7  
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สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า 
ประเภทสินทรัพย ์

 
มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  

(ลา้นบาท) 
ท่ีดิน 97.8 
อาคาร 9.0 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน 3.8 
ยานพาหนะ 0.7 

รวม 111.3 

 
4.1.12 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จ ากัด  

ประเภทสินทรัพย ์
 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

ท่ีดินมีเน้ือท่ี จ านวน 7-0-40 ไร่ ตั้งอยูท่ี่ถนน
มิตรภาพ อ าเภอเมือง จ.นครราชสีมา เพ่ือใช้
ในรพ.กรุงเทพราชสีมา 
ท่ีดินมีเน้ือท่ี จ านวน 3-2-12 ไร่ ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอ
ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพ่ือใชใ้นรพ.
กรุงเทพปากช่อง 
ท่ีดินเน้ือท่ีรวมจ านวน 10-2-52 ไร่ 

เป็นเจา้ของ 156.7 ไม่มี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคารเช่า 

เป็นเจา้ของ 435.1 ไม่มี 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ เป็นเจา้ของ 156.8 ไม่มี 
อุปกรณ์โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์
ส านกังาน 

เป็นเจา้ของ 105.0 ไม่มี 

ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 9.2 ไม่มี 
อาคารระหวา่งก่อสร้างและเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 

เป็นเจา้ของ 392.7 ไม่มี 

รวม  1,255.5  

 
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า 

ประเภทสินทรัพย ์
 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

ท่ีดิน 126.0 
อาคาร 20.7 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ 0.1 
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ประเภทสินทรัพย ์
 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน 5.5 
ยานพาหนะ 1.0 

รวม 153.3 

 
4.1.13 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ่ จ ากดั 

ประเภทสินทรัพย ์
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

ท่ีดินเน้ือท่ีจ านวน 21-3-67 ไร่ ตั้งอยูท่ี่ ต าบล
หนองน ้าแดง อ าเภอปากช่อง จงัหวดั
นครราชสีมา  

เป็นเจา้ของ 67.0 ไม่มี 

รวม  67.0  
 
4.1.14 Siem Reap Land Investment Company Limited  
 ท่ีดินใหเ้ช่าเพ่ือใชใ้นการประกอบธุรกิจของ Angkor Pisith Co., Ltd. 

ประเภทสินทรัพย ์ ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

ท่ีดินเน้ือท่ีจ านวน 20 ไร่ ตั้งอยู่ท่ี จงัหวดั 
เสียมราฐ ประเทศกมัพชูา  

เป็นเจา้ของ 60.1 ไม่มี 

รวม  60.1  
 
4.1.15 Angkor Pisith Co., Ltd.  

ประเภทสินทรัพย ์ ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ 144.7 ไม่มี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ เป็นเจา้ของ 19.6 ไม่มี 
อุปกรณ์โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์
ส านกังาน 

เป็นเจา้ของ 3.9 ไม่มี 

ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 2.3 ไม่มี 
อาคารระหวา่งก่อสร้างและเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 

เป็นเจา้ของ 1.4 ไม่มี 

รวม  172.0  
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หมายเหตุ Angkor Pisith Co., Ltd. ท าสญัญาเช่าท่ีดินจ านวน 2 ฉบบั มีเน้ือท่ีจ านวน 20ไร่ ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัเสียมราฐ 
ประเทศกมัพชูา กบั Siem Reap Land Investment Company Limited ซ่ึงมีก าหนดระยะเวลาเช่าฉบบัละ
50 ปี และช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน โดยสญัญาเช่าทั้งสองฉบบัจะส้ินสุดในเดือนกนัยายน 2599 และเดือน
ธนัวาคม 2600 ตามล าดบั  

 
4.1.16 S.R. Property Investment Company Limited  
 ท่ีดินใหเ้ช่าเพ่ือใชใ้นการประกอบธุรกิจของ BDMS International Medical Services Co., Ltd. 

ประเภทสินทรัพย ์ ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

ท่ีดินเน้ือท่ีจ านวน 8 ไร่ ตั้งอยูท่ี่ จงัหวดั   
เสียมราฐ ประเทศกมัพชูา  

เป็นเจา้ของ 66.1 ไม่มี 

รวม  66.1  
 
4.1.17 BDMS International Medical Services Co., Ltd. 
 BDMS International Medical Services Co., Ltd. ท าสัญญาเช่าท่ีดิน เน้ือท่ีจ านวน 8 ไร่ ตั้ งอยู่ท่ีจังหวดั 

เสียมราฐ ประเทศกมัพชูา กบั S.R Property Investment Company Limited ซ่ึงมีก าหนดระยะเวลาเช่า 50 ปี
และช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน โดยสญัญาเช่าฉบบัน้ีจะส้ินสุดในเดือนกนัยายน 2610 

 
4.1.18 Phnom Penh First Property Company Limited  

ท่ีดินใหเ้ช่าเพ่ือใชใ้นการประกอบธุรกิจของ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. 
ประเภทสินทรัพย ์ ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  

(ลา้นบาท) 
ภาระผกูพนั 

ท่ีดินเน้ือท่ีจ านวน 12.5 ไร่ ตั้งอยูท่ี่ จงัหวดั
พนมเปญ ประเทศกมัพชูา  

เป็นเจา้ของ 138.2 ไม่มี 

รวม  138.2  
 
4.1.19 Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.  

ประเภทสินทรัพย ์ ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน เป็นเจา้ของ 3.5 ไม่มี 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ 510.5 ไม่มี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ เป็นเจา้ของ 113.9 ไม่มี 
อุปกรณ์โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์
ส านกังาน 

เป็นเจา้ของ 245.4 ไม่มี 

ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 2.7 ไม่มี 
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ประเภทสินทรัพย ์ ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

อาคารระหวา่งก่อสร้างและเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 

เป็นเจา้ของ 32.5 ไม่มี 

รวม  908.5  

หมายเหตุ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. ท าสัญญาเช่าท่ีดินมีเ น้ือท่ีจ านวน 12.5 ไร่ ตั้ งอยู่ ท่ีจังหวัด
พนมเปญ ประเทศกมัพูชา กบั Phnom Penh First Property Company Limited ซ่ึงมีก าหนดระยะเวลาเช่า 
50 ปี และมีการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน โดยสญัญาฉบบัน้ีจะส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2599 

 
4.1.20 บริษทั เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากดั  

ประเภทสินทรัพย ์ ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

ส่วนปรับปรุงอาคารส านกังานเช่า เป็นเจา้ของ
ภายใตส้ญัญา

เช่า 

127.8 ไม่มี 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ เป็นเจา้ของ 128.5 ไม่มี 
อุปกรณ์โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์
ส านกังาน 

เป็นเจา้ของ 108.0 ไม่มี 

ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 1.8 ไม่มี 
อาคารระหวา่งก่อสร้างและเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 

เป็นเจา้ของ 0.8 ไม่มี 

รวม  366.9  
 
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า 

ประเภทสินทรัพย ์ มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

ท่ีดิน 0.3 
อาคาร 265.4 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน 9.4 
ยานพาหนะ 8.4 

รวม 283.5 
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4.1.21 บริษทั ไบโอ โมเลกลุลาร์ แลบบอราทอร่ีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
ประเภทสินทรัพย ์ ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  

(ลา้นบาท) 
ภาระผกูพนั 

ส่วนปรับปรุงอาคารส านกังานเช่า เป็นเจา้ของ
ภายใตส้ญัญา

เช่า 

11.6 ไม่มี 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์  เป็นเจา้ของ 54.0 ไม่มี 
อุปกรณ์โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์
ส านกังาน 

เป็นเจา้ของ 3.4 ไม่มี 

รวม  69.0  
 
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า 

ประเภทสินทรัพย ์ มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

อาคาร 23.7 
รวม 23.7 

 
4.1.22 บริษทั เอ.เอน็.บี. ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากดั  

ประเภทสินทรัพย ์ ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

ท่ีดินเน้ือท่ีจ านวน 17-0-95.60 ไร่ ตั้งอยูท่ี่
แขวงคนันายาว เขตคนันายาว 
กรุงเทพมหานคร 

เป็นเจา้ของ 372.4 ไม่มี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ 140.3 ไม่มี 
เคร่ืองจกัร เป็นเจา้ของ   282.9 ไม่มี 
อุปกรณ์โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์
ส านกังาน 

เป็นเจา้ของ 96.2 ไม่มี 

ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 10.4 ไม่มี 
อาคารระหวา่งก่อสร้างและเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 

เป็นเจา้ของ   35.0 ไม่มี 

ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชเ้พ่ือการด าเนินงาน ตั้งอยูท่ี่     
จ.ชยัภูมิ 

เป็นเจา้ของ 0.3 ไม่มี 

รวม  937.5  
 



 

 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563  หนา้ท่ี 71 

สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า 
ประเภทสินทรัพย ์ มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  

(ลา้นบาท) 
ภาระผกูพนั 

อาคาร 10.2  
ยานพาหนะ 2.0  

รวม 12.2  
 
4.1.23 บริษทั กรีนไลน์ ซินเนอร์จี ้จ ากดั  

ประเภทสินทรัพย ์ ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

ส่วนปรับปรุงอาคารส านกังานเช่า เป็นเจา้ของ
ภายใตส้ญัญา

เช่า 

2.6 ไม่มี 

อุปกรณ์โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์
ส านกังาน 

เป็นเจา้ของ 32.9 ไม่มี 

รวม  35.5  
 
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า 

ประเภทสินทรัพย ์ มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

อาคาร 16.6 
รวม 16.6 

 
4.1.24 บริษทั เปาโลเมดคิ จ ากดั 

ประเภทสินทรัพย ์
 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ 
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

1. ท่ีดินโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ซ่ึงมี
เน้ือท่ีจ านวน 6 ไร่เศษ ตั้งอยูท่ี่ถนนพหลโยธิน 
เขตพญาไท จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
2. ท่ีดินโรงพยาบาลเปาโล เกษตร ซ่ึงมีเน้ือท่ี
จ านวน  7 ไร่เศษ ตั้งอยูท่ี่ถนนพหลโยธิน         
เขตจตุจกัร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

เป็นเจา้ของ 
 
 
 

เป็นเจา้ของ 

2,795.8 ไม่มี 
 
 
 

ไม่มี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ 1,238.8 ไม่มี 



 

 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563  หนา้ท่ี 72 

ประเภทสินทรัพย ์
 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ 
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ เป็นเจา้ของ 243.4 ไม่มี 

อุปกรณ์โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์
ส านกังาน 

เป็นเจา้ของ 81.9 ไม่มี 

ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 7.3 ไม่มี 

อาคารระหวา่งก่อสร้างและเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 

เป็นเจา้ของ 87.1 ไม่มี 

รวม  4,454.3  

 
 สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า 

ประเภทสินทรัพย ์
 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

ท่ีดิน 186.7 
อาคาร 1.5 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน 7.8 
ยานพาหนะ 9.6 

รวม 205.6 

 
4.1.25    บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จ ากดั  

ประเภทสินทรัพย ์
 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ 
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

ท่ีดินเน้ือท่ีจ านวน 15 ไร่เศษ ตั้งอยูท่ี่ถนนศรี
นครินทร์อ าเภอเมืองสมุทรปราการจงัหวดั
สมุทรปราการ 

เป็นเจา้ของ 273.9 ไม่มี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ 241.5 ไม่มี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ เป็นเจา้ของ 89.1 ไม่มี 
อุปกรณ์โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่งและ
อุปกรณ์ส านกังาน 

เป็นเจา้ของ 39.7 ไม่มี 

ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 2.2 ไม่มี 
อาคารระหวา่งก่อสร้างและเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 

เป็นเจา้ของ 105.4 ไม่มี 

รวม  751.8  
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สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า 
ประเภทสินทรัพย ์

 
มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  

(ลา้นบาท) 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน 3.1 
ยานพาหนะ 0.5 

รวม 3.6 

 
4.1.26   บริษทั การแพทย์สยาม จ ากดั 

ประเภทสินทรัพย ์
 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ 
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

ท่ีดินเน้ือท่ีจ านวน 4 ไร่ 206 ตารางวา ตั้งอยูท่ี่
ถนนโชคชยั 4 เขตลาดพร้าว จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 

เป็นเจา้ของ 76.2 ไม่มี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ 193.5 ไม่มี 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ เป็นเจา้ของ 92.2 ไม่มี 

อุปกรณ์โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่งและ
อุปกรณ์ส านกังาน 

เป็นเจา้ของ 10.5 ไม่มี 

ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 4.1 ไม่มี 

อาคารระหวา่งก่อสร้างและเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 

เป็นเจา้ของ 144.9 ไม่มี 

รวม  521.4  

 

สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า 
ประเภทสินทรัพย ์

 
มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  

(ลา้นบาท) 
ท่ีดิน 76.0 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน 10.4 
ยานพาหนะ 0.8 

รวม 87.2 
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4.1.27 บริษทั ศูนย์การแพทย์ไทย จ ากดั (มหาชน)  

ประเภทสินทรัพย ์
 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

ท่ีดินเน้ือท่ีจ านวน 10ไร่เศษ ตั้งอยูท่ี่ถนน    
นวมินทร์ เขตบึงกุ่ม จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 

เป็นเจา้ของ 424.8 ไม่มี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ 298.2 ไม่มี 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ เป็นเจา้ของ 112.6 ไม่มี 

อุปกรณ์โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่งและ
อุปกรณ์ส านกังาน 

เป็นเจา้ของ 
54.3 

ไม่มี 

ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 2.7 ไม่มี 

อาคารระหวา่งก่อสร้างและเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 

เป็นเจา้ของ 10.4 
ไม่มี 

รวม  903.0  

 

สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า 
ประเภทสินทรัพย ์

 
มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  

(ลา้นบาท) 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน 9.1 
ยานพาหนะ 2.5 

รวม 11.6 

 

4.1.28   บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (ตามงบการเงนิรวมของ บมจ.ประสิทธ์ิพฒันา)  
ประเภทสินทรัพย ์ ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  

(ลา้นบาท) 
ภาระผกูพนั 

1.  ท่ีดินโรงพยาบาลพญาไท 1 ซ่ึงมีเน้ือท่ี
จ านวน 15 ไร่เศษ  
2.  ท่ีดินโรงพยาบาลพญาไท 2 ซ่ึงมีเน้ือท่ี
จ านวน 8 ไร่เศษ 
3.  ท่ีดินโรงพยาบาลพญาไท 3 ซ่ึงมีเน้ือท่ี
จ านวน 6 ไร่เศษ 

เป็นเจา้ของโดย 
บริษทัย่อย 

เป็นเจา้ของโดย 
บริษทัย่อย 

เป็นเจา้ของโดย 
บริษทัย่อย 

เป็นเจา้ของโดย 

5,980.3 ไม่มี 



 

 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563  หนา้ท่ี 75 

ประเภทสินทรัพย ์ ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

4.  ท่ีดินโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ซ่ึงมีเน้ือ
ท่ีจ านวน 7 ไร่เศษ 

บริษทัย่อย 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจา้ของโดย 
บริษทัย่อย 

2,757.6 ไม่มี 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ เป็นเจา้ของโดย 
บริษทัย่อย 

850.0 ไม่มี 

อุปกรณ์โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์
ส านกังาน 

เป็นเจา้ของโดย 
บริษทัย่อย 

255.8 ไม่มี 

ยานพาหนะ เป็นเจา้ของโดย 
บริษทัย่อย 

22.1 ไม่มี 

อาคารระหวา่งก่อสร้างและเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 

เป็นเจา้ของโดย 
บริษทัย่อย 

116.2 ไม่มี 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน –ท่ีดินรอการ
ขาย 

เป็นเจา้ของ 37.8 ไม่มี 

รวม  10,019.8  

 
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า 

ประเภทสินทรัพย ์
 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

ท่ีดิน 446.7 
อาคาร 36.4 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ 10.0 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน 25.9 
ยานพาหนะ 21.8 

รวม 540.8 

 
4.1.29 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จ ากดั  

ประเภทสินทรัพย ์
 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ 
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

ท่ีดินเน้ือท่ีจ านวน 12-2-93.70ไร่ ตั้งอยูท่ี่ 
อ  าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

เป็นเจา้ของ 187.4 ไม่มี 



 

 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
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ประเภทสินทรัพย ์
 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ 
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ 473.9 ไม่มี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ เป็นเจา้ของ 131.0 ไม่มี 
อุปกรณ์โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์
ส านกังาน 

เป็นเจา้ของ 
243.0 

ไม่มี 

ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 6.8 ไม่มี 
อาคารระหวา่งก่อสร้างและเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 

เป็นเจา้ของ 48.8 ไม่มี 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน – ท่ีดินและ
อาคารพลาซ่า 2 ชั้น 

เป็นเจา้ของ 13.6 ไม่มี 

รวม  1,104.5  
 
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า 

ประเภทสินทรัพย ์
 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน 2.2 
ยานพาหนะ 1.1 

รวม 3.3 

 
4.1.30 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จ ากดั  

ประเภทสินทรัพย ์
 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

ท่ีดินเน้ือท่ีจ านวน 9-2-39.20 ไร่ ตั้งอยูท่ี่
ต าบลหมากแขง้ อ  าเภอเมือง  จงัหวดั
อุดรธานี 

เป็นเจา้ของ 320.3 ไม่มี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ 357.4 ไม่มี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ เป็นเจา้ของ 99.1 ไม่มี 
อุปกรณ์โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่งและ
อุปกรณ์ส านกังาน 

เป็นเจา้ของ 128.4 ไม่มี 

ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 6.9 ไม่มี 
อาคารระหวา่งก่อสร้างและเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 

เป็นเจา้ของ 217.1 ไม่มี 

รวม  1,129.2  
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สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า 
ประเภทสินทรัพย ์

 
มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  

(ลา้นบาท) 
ยานพาหนะ 1.4 

รวม 1.4 

 
4.1.31 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพษิณุโลก  จ ากดั  

ประเภทสินทรัพย ์
 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

ท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงพยาบาลกรุงเทพ
พิษณุโลก โดยมีเน้ือท่ีจ านวน 5-3-46.60  ไร่
ตั้งอยูท่ี่ จงัหวดัพิษณุโลก 

เป็นเจา้ของ 134.5 ไม่มี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ 357.2 ไม่มี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ เป็นเจา้ของ 61.7 ไม่มี 
อุปกรณ์โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่งและ
อุปกรณ์ส านกังาน 

เป็นเจา้ของ 71.8 ไม่มี 

ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 3.7 ไม่มี 
รวม  628.9  

 
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า 

ประเภทสินทรัพย ์
 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

ท่ีดิน 0.1 
รวม 0.1 

 
4.1.32 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จ ากดั 

ประเภทสินทรัพย ์
 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ 
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

ท่ีดินเน้ือท่ีจ านวน 16-3-61.80 ไร่ ตั้งอยูท่ี่ 
ต าบลวดัประดู่ อ  าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

เป็นเจา้ของ 143.7 ไม่มี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ 459.1 ไม่มี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ เป็นเจา้ของ 97.7 ไม่มี 
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ประเภทสินทรัพย ์
 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ 
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

อุปกรณ์โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์
ส านกังาน 

เป็นเจา้ของ 241.7 ไม่มี 

ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 3.9 ไม่มี 
อาคารระหวา่งก่อสร้างและเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 

เป็นเจา้ของ 43.6 ไม่มี 

รวม  989.7  
 

สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า 
ประเภทสินทรัพย ์

 
มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  

(ลา้นบาท) 
อาคาร 21.9 
ยานพาหนะ 0.8 

รวม 22.7 

 
4.1.33 บริษทั สมติเิวช ชลบุรี จ ากัด  

ประเภทสินทรัพย ์ ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ 
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน เป็นเจา้ของ 23.7 ไม่มี 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ 517.8 ไม่มี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ เป็นเจา้ของ 99.8 ไม่มี 
อุปกรณ์โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์
ส านกังาน 

เป็นเจา้ของ 494.1 ไม่มี 

ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 5.5 ไม่มี 
อาคารระหวา่งก่อสร้างและเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 

เป็นเจา้ของ 458.3 ไม่มี 

รวม  1,599.2  

 
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า 

ประเภทสินทรัพย ์
 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

ท่ีดิน 191.9  
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ 1.4 
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ประเภทสินทรัพย ์
 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

ยานพาหนะ 3.7 
รวม 197.0 

 
4.1.34 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จ ากดั  

ประเภทสินทรัพย ์
 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ 
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

ท่ีดินเน้ือท่ีจ านวน 12-0-81.30 ไร่ ตั้งอยูท่ี่ 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น 
จงัหวดัขอนแก่น 

เป็นเจา้ของ 394.6 ไม่มี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ 446.2 ไม่มี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ เป็นเจา้ของ 76.2 ไม่มี 
อุปกรณ์โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์
ส านกังาน 

เป็นเจา้ของ 164.9 ไม่มี 

ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 2.8 ไม่มี 
รวม  1,084.7  

 
4.1.35 บริษทั ธนบุรี เมดเิคิล เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน)   

ประเภทสินทรัพย ์ ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

ท่ีดิน ขนาด 5-2-21 ไร่ ตั้งอยู ่337 ถนนสมเดจ็
พระเจา้ตากสิน แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

เป็นเจา้ของ 26.5 ไม่มี 

ท่ีดิน ขนาด  1-0-26 ไร่ ตั้งอยู ่900/1 ถนน
เจริญนคร แขวงคลองตน้ไทร เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร 

เป็นเจา้ของ 8.8 ไม่มี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ 85.7 ไม่มี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ เป็นเจา้ของ 55.3 ไม่มี 
อุปกรณ์โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์
ส านกังาน 

เป็นเจา้ของ 138.0 ไม่มี 

ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 0.1 ไม่มี 
รวม  314.4  
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สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า 
ประเภทสินทรัพย ์

 
มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  

(ลา้นบาท) 
ยานพาหนะ 0.2 

รวม 0.2 

 
4.1.36 บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากดั   

ประเภทสินทรัพย ์ ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

ท่ีดินเน้ือท่ีจ านวน 3-0-54.02 ไร่ ตั้งอยูท่ี่ต าบล 
แสมด า (บางบอน) อ  าเภอบางขุนเทียน 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

เป็นเจา้ของ 3.2 ไม่มี 

ท่ีดินเน้ือท่ีจ านวน 15-0-0 ไร่  ตั้งอยูท่ี่ต าบล
โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

เป็นเจา้ของ 77.6 ไม่มี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ 299.6 ไม่มี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เป็นเจา้ของ 169.5 ไม่มี 
อุปกรณ์โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์
ส านกังาน 

เป็นเจา้ของ 175.9 ไม่มี 

ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 2.1 ไม่มี 
อาคารระหวา่งก่อสร้างและเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 

เป็นเจา้ของ 4.4 ไม่มี 

รวม  732.3  
 
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า 

ประเภทสินทรัพย ์ มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน 0.1 
ยานพาหนะ 2.0 

รวม 2.1 
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4.1.37 บริษทั  กรุงเทพประกนัสุขภาพ จ ากดั (มหาชน) 

สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า 
ประเภทสินทรัพย ์ มลูค่าตามบญัชีสุทธิ 

(ลา้นบาท) 
อาคาร 1.1 

รวม 1.1 

 

4.1.38 บริษทั กรุงเทพพรีเมยีร์ นายหน้าประกนัภัย จ ากัด 
ประเภทสินทรัพย ์ ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
มลูค่าตามบญัชีสุทธิ 

(ลา้นบาท) 
ภาระผกูพนั 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน เป็นเจา้ของ 0.2 ไม่มี 
รวม  0.2  

 
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า 

ประเภทสินทรัพย ์ มลูค่าตามบญัชีสุทธิ 
(ลา้นบาท) 

อาคาร 1.1 
รวม 1.1 

 
4.1.39 บริษทั บีดเีอม็เอส แอคเคาท์ติง้ จ ากดั 

ประเภทสินทรัพย ์ ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

ส่วนปรับปรุงอาคารส านกังานเช่า เป็นเจา้ของ
ภายใตส้ญัญาเช่า 

1.3 ไม่มี 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน เป็นเจา้ของ 2.2 ไม่มี 
รวม  3.5  

 
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า 

ประเภทสินทรัพย ์ มลูค่าตามบญัชีสุทธิ 
(ลา้นบาท) 

อาคาร 8.5 
ยานพาหนะ 0.4 

รวม 8.9 
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4.1.40 N Health (Cambodia) Co., Ltd. 
ประเภทสินทรัพย ์ ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  

(ลา้นบาท) 
ภาระผกูพนั 

ส่วนปรับปรุงอาคารส านกังานเช่า เป็นเจา้ของภายใต้
สญัญาเช่า 

0.3 ไม่มี 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ เป็นเจา้ของ 4.3 ไม่มี 
อุปกรณ์โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์
ส านกังาน 

เป็นเจา้ของ 0.7 ไม่มี 

ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 0.3 ไม่มี 
รวม  5.6  

 
4.1.41 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จ ากดั  

ประเภทสินทรัพย ์ ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ 
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

ท่ีดินเน้ือท่ีจ านวน 38-1-41.50 ไร่  
ตั้งอยูท่ี่จงัหวดันครปฐม    
ท่ีดินเน้ือท่ีจ านวน 8-2-80.50 ไร่เศษ  
ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัเพชรบุรี 

เป็นเจา้ของ 691.9 
 
 
 

ไม่มี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ 537.7 ไม่มี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ เป็นเจา้ของ 129.8 ไม่มี 
อุปกรณ์โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์
ส านกังาน 

เป็นเจา้ของ 62.6 ไม่มี 

ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 1.9 ไม่มี 
อาคารระหวา่งก่อสร้างและเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 

เป็นเจา้ของ 6.8 ไม่มี 

รวม  1,430.7  
 
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า 

ประเภทสินทรัพย ์
 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

ยานพาหนะ 1.9 
รวม 1.9 
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4.1.42 บริษทั โรงพยาบาลเทพากร จ ากดั   
ประเภทสินทรัพย ์ ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
มลูค่าตามบญัชีสุทธิ 

(ลา้นบาท) 
ภาระผกูพนั 

ท่ีดินเน้ือท่ีจ านวน 2-0-34.80 ไร่ ตั้งอยูท่ี่ 
อ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม    

เป็นเจา้ของ 105.3 ไม่มี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ 3.3 ไม่มี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ เป็นเจา้ของ 11.6 ไม่มี 
อุปกรณ์โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์
ส านกังาน 

เป็นเจา้ของ 2.5 ไม่มี 

ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 1.4 ไม่มี 
รวม  124.1  

 
4.1.43 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั  

ประเภทสินทรัพย ์
 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ 
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

ท่ีดินเน้ือท่ีจ านวน 13-1-15.8 ไร่ ตั้งอยูท่ี่ 
อ าเภอเมืองภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็    

เป็นเจา้ของ 381.0 ไม่มี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ 823.8 ไม่มี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ เป็นเจา้ของ 62.8 ไม่มี 
อุปกรณ์โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์
ส านกังาน 

เป็นเจา้ของ 180.0 ไม่มี 

ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 9.6 ไม่มี 
รวม  1,457.2  

 
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า 

ประเภทสินทรัพย ์
 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

ท่ีดิน 72.2 
ยานพาหนะ 0.4 

รวม 72.6 
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4.1.44 บริษทั กรุงเทพเฮลคิอปเตอร์ เซอร์วสิเซส จ ากดั  
ประเภทสินทรัพย ์ ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
มลูค่าตามบญัชีสุทธิ 

(ลา้นบาท) 
ภาระผกูพนั 

เฮลิคอปเตอร์และอุปกรณ์ เป็นเจา้ของ 325.5 ไม่มี 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน เป็นเจา้ของ 0.5 ไม่มี 
ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 0.2 ไม่มี 

รวม  326.2  
 
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า 

ประเภทสินทรัพย ์
 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

อาคาร 3.4 
รวม 3.4 

 
4.1.45 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จ ากดั  

ประเภทสินทรัพย ์
 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ 
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

ท่ีดินเน้ือท่ีจ านวน 10-1-36.80 ไร่ ตั้งอยูท่ี่ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย    

เป็นเจา้ของ 100.5 ไม่มี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ 338.9 ไม่มี 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ เป็นเจา้ของ 131.0 ไม่มี 

อุปกรณ์โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์
ส านกังาน 

เป็นเจา้ของ 203.4 ไม่มี 

ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 5.5 ไม่มี 

อาคารระหวา่งก่อสร้างและเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 

เป็นเจา้ของ 36.8 ไม่มี 

รวม  816.1  
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สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า 
ประเภทสินทรัพย ์

 
มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  

(ลา้นบาท) 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน 1.6 
ยานพาหนะ 0.9 

รวม 2.5 

 
4.1.46 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จ ากดั  

ประเภทสินทรัพย ์ ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ 
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

ท่ีดินเน้ือท่ีจ านวน 14-2-92.90 ไร่  ตั้งอยูท่ี่ 59/3 
ถ.เพชรเกษม ต.หนา้เมือง 
อ าเภอเมือง  จงัหวดัราชบุรี   

เป็นเจา้ของ 158.0 

 

ไม่มี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ 259.4 ไม่มี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ เป็นเจา้ของ 45.0 ไม่มี 
อุปกรณ์โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์
ส านกังาน 

เป็นเจา้ของ 33.8 ไม่มี 

ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 1.8 ไม่มี 
อาคารระหวา่งก่อสร้าง และเคร่ืองมือระหวา่ง
ติดตั้ง 

เป็นเจา้ของ 0.7 ไม่มี 

รวม  498.7  
 
4.1.47 บริษทั เอน็ เฮลท์ พยาธิวทิยา จ ากดั  

ประเภทสินทรัพย ์ ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

ส่วนปรับปรุงอาคารส านกังานเช่า เป็นเจา้ของ 9.3 ไม่มี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์  เป็นเจา้ของ 26.0 ไม่มี 
อุปกรณ์โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์
ส านกังาน 

เป็นเจา้ของ   10.9 ไม่มี 

รวม  46.2  
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สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า 
ประเภทสินทรัพย ์ มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  

(ลา้นบาท) 
อาคาร 47.8 
ยานพาหนะ 0.1 

รวม 47.9 

 
4.1.48 บริษทั เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จ ากดั  

ประเภทสินทรัพย ์ ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

ส่วนปรับปรุงอาคารส านกังานเช่า เป็นเจา้ของ
ภายใตส้ญัญาเช่า 

10.7 ไม่มี 

อุปกรณ์โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์
ส านกังาน 

เป็นเจา้ของ 10.5 ไม่มี 

รวม  21.2  
 
 สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า 

ประเภทสินทรัพย ์ มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

พ้ืนท่ีร้านคา้ 21.3 
ยานพาหนะ 0.8 

รวม 22.1 

 
4.1.49 N Health Myanmar Co., Ltd.  

ประเภทสินทรัพย ์ ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

ส่วนปรับปรุงอาคารส านกังานเช่า เป็นเจา้ของ
ภายใตส้ญัญาเช่า 

5.1 ไม่มี 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์  เป็นเจา้ของ 7.6 ไม่มี 
อุปกรณ์โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์
ส านกังาน 

เป็นเจา้ของ 1.5 ไม่มี 

รวม  14.2  
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4.1.50 บริษทั บีดเีอม็เอส เวลเนส คลินิก จ ากดั  
ประเภทสินทรัพย ์ ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  

(ลา้นบาท) 
ภาระผกูพนั 

ท่ีดินเน้ือท่ีจ านวน 14-3-77.30 ไร่ ตั้งอยูท่ี่
ลุมพินี ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

เป็นเจา้ของ 10,365.2 ไม่มี 

อาคาร  เป็นเจา้ของ 1,188.1 ไม่มี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ เป็นเจา้ของ 136.9 ไม่มี 
อุปกรณ์โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์
ส านกังาน 

เป็นเจา้ของ 573.9 ไม่มี 

ยานหนะ เป็นเจา้ของ 1.3  
อาคารระหวา่งก่อสร้างและเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 

เป็นเจา้ของ 42.3 ไม่มี 

รวม  12,307.7  
 
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า 

ประเภทสินทรัพย ์ มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

อาคาร 24.0 
รวม 24.0 

 
4.1.51 บริษทั บีดเีอม็เอส จดัการทรัพย์สิน จ ากดั  

ประเภทสินทรัพย ์ ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ 
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า เป็นเจา้ของ 2.2 ไม่มี 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน เป็นเจา้ของ 3.5 ไม่มี 
ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 0.2 ไม่มี 

รวม  5.9  
 
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า 

ประเภทสินทรัพย ์
 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

ท่ีดิน 52.1 
อาคาร 9.6 

รวม 61.7 
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4.1.52  บริษทั บีดเีอม็เอส เวลเนส รีสอร์ท จ ากดั  
ประเภทสินทรัพย ์ ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
มลูค่าตามบญัชีสุทธิ 

(ลา้นบาท) 
ภาระผกูพนั 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า เป็นเจา้ของ
ภายใตส้ญัญาเช่า 

30.0 ไม่มี 

เคร่ืองใชใ้นการด าเนินงาน อุปกรณ์โครงสร้าง  
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน 

เป็นเจา้ของ 80.3 ไม่มี 

ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 0.4 ไม่มี 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง เป็นเจา้ของ 3.7 ไม่มี 

รวม  114.4  
 
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า 

ประเภทสินทรัพย ์ มลูค่าตามบญัชีสุทธิ  
(ลา้นบาท) 

อาคาร 172.7 
รวม 172.7 

 
 
4.2 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนสุทธิจ านวน 1,355.6 ลา้นบาท ซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจโรงพยาบาล โดยตดัจ าหน่ายบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบ
ก าไรขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑร์ะยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เป็นเวลา 5 ถึง 10 ปี 
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เคร่ืองหมายบริการ เจ้าของเคร่ืองหมาย ส าหรับบริการ วนัที่จดทะเบียน 
 บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ โรงพยาบาล ต่ออายุเม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 

2562 โดยจะส้ินอายุในวนัท่ี 19 
กมุภาพนัธ์ 2572 

 

บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ โรงพยาบาล ต่ออายุเ ม่ือวันท่ี 24 เมษายน 
2560 โดยจะส้ินอายุในวนัท่ี 23 
เมษายน 2570 

 บมจ. สมิติเวช โรงพยาบาล ต่ออายเุม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 
2561 ต่ออายุ โดยจะส้ินอายุใน
วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2571 

 

บมจ. สมิติเวช โรงพยาบาล ต่ออายุเม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 
2556 โดยจะส้ินอายุในวนัท่ี 24 
กรกฎาคม 2566 

 

บมจ. สมิติเวช โรงพยาบาล ต่ออายุเม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 
2556 โดยจะส้ินอายุในวนัท่ี 24 
กรกฎาคม 2566 

 

 

บริษทั เปาโลเมดิค จ ากดั โรงพยาบาล ต่ออายุเ ม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 
2554 โดยจะส้ินอายุในวันท่ี 8 
พฤษภาคม 2564 

 

 

บมจ. ประสิทธ์ิพฒันา โรงพยาบาล ต่ออายุเม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 
2561 โดยจะส้ินอายุในวนัท่ี 22 
กรกฎาคม 2571 

 

 

บมจ. ประสิทธ์ิพฒันา โรงพยาบาล ต่ออายเุม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 
2562 โดยจะส้ินอายใุนวนัท่ี 13 
กมุภาพนัธ์ 2572 

 บจก. เซฟดรัก เซ็นเตอร์ ผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ ์
เก่ียวกบัยา 

ต่ออายเุม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 
2556 โดยจะส้ินอายใุนวนัท่ี 25 
สิงหาคม 2566 

 

ทั้งน้ี ตามพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ. 2534 การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ดงักล่าว มีอายุ 
10 ปี และอาจต่ออายไุดทุ้กๆ 10 ปี 
 

http://www.paolohospital.com/home/
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4.3 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
บริษทัจะลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม หากการลงทุนดงักล่าวเป็นการสนบัสนุนหรือส่งเสริมหรือ

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัของบริษทั หรือเป็นการเพ่ิมรายไดแ้ละความสามารถในการท าก าไรใหก้บับริษทั ซ่ึงรูปแบบ
การลงทุนของบริษทันั้น มีทั้งท่ีบริษทัมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ  
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บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีขอ้พิพาทหรือเขา้เก่ียวขอ้งในคดีความหรือการด าเนินการทางกฎหมายอ่ืนใดท่ีมี
ผลกระทบในดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัหรือบริษทัย่อยท่ีเป็นจ านวนสูงกว่า ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุ้น
ตามงบการเงินรวมของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
  

5  ข้อพพิาททางกฎหมาย 
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ประเภทธุรกจิ ธุรกิจการแพทย ์  

ที่ตั้งบริษทั 2 ซอยศูนยว์ิจยั 7 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ  
 เขตหว้ยขวาง กรุงเทพ 10320   
 โทรศพัท ์ 1719, 02-310-3000 
 โทรสาร   02-310-3032, 02-310-3327 

เลขทะเบียนบริษทั บมจ. 0107537000025 

เวบ็ไซต์ www.bangkokhospital.com   

ทุนจดทะเบียน มลูค่า 1,758.22 ลา้นบาท  
 โดยเป็นทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้จ านวน 1,589.20  ลา้นบาท   
 แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 15,892 ลา้นหุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท

  
ข้อมูลอ้างองิอื่น 
นายทะเบียนหลกัทรัพย์ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
 กรุงเทพฯ 10400 

 โทรศพัท ์ 02-009-9000, 02-009-9999 
 โทรสาร  02-009-9991 

นายทะเบียนหุ้นกู้และตวัแทนช าระเงนิ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล  
เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์ 02-299-1002  โทรสาร   02-299-1278 

ผู้สอบบัญชี บริษทั  ส านกังานอีวาย จ ากดั 
 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก   
 คลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 

 โทรศพัท ์02-661-9190, 02-264-0777 
 โทรสาร 02- 661-9192, 02- 264-0789-90 

 

 

 

6  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอ้างองิ 

http://www.bangkokhospital.com/


 

 ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563  หนา้ท่ี 93 

7.1  ทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีทุนจดทะเบียนจ านวน 1,758,223,567.20 บาท และทุนช าระแลว้จ านวน 
1,589,200,189.50 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 15,892,001,895 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท   

7.2  โครงสร้ำงกำรถือหุ้น 

 รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 อนัดบัแรก ของบริษทั ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ล่าสุด เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 
2563 สรุปไดด้งัน้ี  

ล ำดบัที่ รำยช่ือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 อนัดบัแรก จ ำนวนหุ้น 
สัดส่วนถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1 นายแพทยป์ราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และคู่สมรส          2,459,264,640  15.47 

2 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั           1,438,711,358  9.05 

3 บริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (1)              828,418,690    
  บริษทั บางกอกแอร์เวยส์โฮลด้ิง จ ากดั (2)              205,000,000    

  รวม           1,033,418,690  6.50 

4 บริษทั วิริยะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (3)              948,283,830  5.97 

5 ส านกังานประกนัสงัคม              607,116,100  3.82 

6 UBS AG SINGAPORE BRANCH            551,868,949  3.47 

7 แพทยห์ญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ              549,377,610  3.46 

8 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED              412,918,500  2.60 

9 นายแพทยจิ์โรจน ์สุชาโต และคู่สมรส              393,671,090  2.48 

10 นายอฐั ทองแตง และคู่สมรส              337,794,295  2.13 

  รวม           8,732,425,062  54.95 

ที่มำ     :  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  และขอ้มลูจากผูถื้อหุน้ 

หมำยเหตุ :  (1)  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  5 อนัดบัแรก ของบริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ตามขอ้มลูปิดสมุดทะเบียน
ล่าสุด ณ วนัท่ี 11 มิถุนายน 2563 ประกอบดว้ย  

ล ำดบั ช่ือ-สกลุ จ ำนวนหุ้น 
สัดส่วนถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1.  นายพุฒิพงศ ์ปราสาททองโอสถ  และคู่สมรส 524,187,900 24.95 

2.  นางอาริญา ปราสาททองโอสถ 243,440,900 11.59 

7 ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
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ล ำดบั ช่ือ-สกลุ จ ำนวนหุ้น 
สัดส่วนถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

3. นายแพทยป์ราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และคู่สมรส 239,192,000 11.39 

4.  แพทยห์ญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ 136,250,000 6.49 

5.  ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 105,000,000 5.00 

  รวม          1,248,070,800                  59.42  

 (2)  บริษทั บางกอกแอร์เวยส์ โฮลด้ิง จ ากดั ถือหุน้โดย บริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 99.99 

 (3)  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  5 อนัดบัแรก ของบริษทั วิริยะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2563   
ประกอบดว้ย  

ล ำดบั ช่ือ-สกลุ จ ำนวนหุ้น 
สัดส่วนถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
1 บริษทั วิริยะพร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั   8,000,000  40.00 
2 ครอบครัววิริยะพนัธ์ุ 5,623,960    28.12 
3 บริษทั เมืองโบราณ จ ากดั 2,000,000  10.00 
4 นางสุวพร ทองธิว และครอบครัว 1,763,542 8.82 
5 นางอรพรรณ พงศพิ์พฒัน ์และครอบครัว 1,641,668 8.21 

 รวม 19,029,170  95.15  

 

7.3   หลกัทรัพย์อืน่ 

บริษทัไดอ้อกหุน้กูใ้นนามของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) โดยยอดคงคา้งของหุน้กูข้องบริษทั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

หุ้นกู้คร้ังท่ี ช่ือหุ้นกู้ วันที่ออก 
หุ้นกู้ 

วันครบ
ก ำหนดไถ่
ถอน 

จ ำนวน
หน่วย 

มูลค่ำท่ีออก 
(ล้ำนบำท) 

มูลค่ำคงเหลอื 
(ล้ำนบำท) 

อตัรำดอกเบีย้ 
(ร้อยละต่อปี) 

อนัดบัควำม
น่ำเช่ือถือคร้ัง
หลงัสุด* 

1/2555 BDMS228A 6 ส.ค. 2555 6 ส.ค. 2565 500,000 500 500 4.50  

2/2555 BDMS228B 8 ส.ค. 2555 8 ส.ค. 2565 100,000 100 100 4.50  

1/2556 BDMS233A 14 มี.ค. 2556 14 มี.ค. 2566 4,000,000 4,000 4,000 4.63 AA 

2/2556  ชุดท่ี 2 BDMS235A 10 พ.ค. 2556 10 พ.ค. 2566 1,000,000 1,000 1,000 4.39  

1/2558 BDMS256A 25 มิ.ย. 2558 25 มิ.ย. 2568 2,000,000 2,000 2,000 3.95 AA 

1/2559 BDMS266A 24 มิ.ย. 2559 24 มิ.ย. 2569 3,000,000 3,000 3,000 2.99 AA 
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หุ้นกู้คร้ังท่ี ช่ือหุ้นกู้ วันที่ออก 
หุ้นกู้ 

วันครบ
ก ำหนดไถ่
ถอน 

จ ำนวน
หน่วย 

มูลค่ำท่ีออก 
(ล้ำนบำท) 

มูลค่ำคงเหลอื 
(ล้ำนบำท) 

อตัรำดอกเบีย้ 
(ร้อยละต่อปี) 

อนัดบัควำม
น่ำเช่ือถือคร้ัง
หลงัสุด* 

1/2560 ชุดท่ี 2 BDMS222A 8 ก.พ. 2560 8 ก.พ. 2565 2,500,000 2,500 2,500 2.97 AA 

1/2560 ชุดท่ี 3 BDMS242A 8 ก.พ. 2560 8 ก.พ. 2567 1,500,000 1,500 1,500 3.46 AA 

รวม    14,600 14,600   

* เฉพาะหุน้กูท่ี้เขา้รับการจดัอนัดบัเครดิตโดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั (TRIS Rating) 

7.4   นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล 

7.4.1   นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 

บริษทัไดก้ าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลอยา่งเป็นรูปธรรม ตั้งแต่การประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2552 เป็น
ตน้ไป โดยมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลเป็นจ านวนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัการขยายธุรกิจและความตอ้งการใชเ้งินทุนของบริษทัในแต่ละปี โดยตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ ยกเวน้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงสามารถอนุมติัจ่ายไดโ้ดยคณะกรรมการบริษทั  หากคณะกรรมการ
บริษัทเห็นว่า บริษัทมีผลประกอบการท่ีดีและมีสภาพคล่องเพียงพอ ต่อมา เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561 
คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัเปล่ียนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ
ของงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็น ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ของงบการเงินรวม 

  ประวติัการจ่ายเงินปันผล จากผลการประกอบการของบริษทัในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา  สรุปไดด้งัน้ีคือ   

กำรจ่ำยเงนิปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2558
(ปรับปรุง
ใหม่) 

2559 2560 2561 2562 

ก าไรสุทธิต่อหุน้ของบริษทั  (งบการเงินรวม) 0.52 0.54 0.66 0.59 0.99 

ก าไรสุทธิต่อหุน้ของบริษทั  (งบเฉพาะกิจการ) 0.29 0.45 0.46 0.43 1.05 

เงินปันผลต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.26 0.29 0.36 0.32 0.55 

มลูค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญั (บาท/หุน้)  0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อหุน้/ก าไรสุทธิต่อหุน้  (%)             
-     งบการเงินรวม 50% 54% 55% 54% 56% 
-     งบการเงินเฉพาะกิจการ 90% 64% 78% 74% 52% 
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7.4.2  นโยบายการจ่ายเงินปันผลส าหรับบริษทัยอ่ย 
 กรณีท่ีเป็นบริษทัย่อยท่ีมิไดเ้ป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  บริษทัมีนโยบาย
ใหบ้ริษทัยอ่ยดงักล่าวจดัสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และส ารองเงินตามความจ าเป็นและเหมาะสมให้
เพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจ หลงัจากนั้นจึงมีนโยบายใหจ้ดัสรรเป็นเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

ส าหรับบริษทัย่อยท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การก าหนดนโยบาย
จ่ายเงินปันผลจะข้ึนอยู่กบัการพิจารณาความเหมาะสมในการจดัสรรเงินปันผลโดยคณะกรรมการของแต่ละบริษทั
และเป็นไปตามนโยบายของบริษทัยอ่ยแต่ละบริษทัท่ีไดป้ระกาศไวต่้อนกัลงทุน    
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โครงสร้ำงผงัองค์กร ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  2563 

 

8 โครงสร้ำงกำรจดักำร 
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8.1 คณะกรรมกำรบริษทั       

 รายช่ือคณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และจ านวนคร้ังของการประชุมในคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยในรอบปี 2563 

รำยช่ือกรรมกำรบริษทั ต ำแหน่ง 

จ ำนวนคร้ังที่เข้ำร่วมประชุม 
คณะกรรมกำร

บริษทั 
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร 
สรรหำและ
พจิำรณำ

ค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำร
บริหำร 

คณะกรรมกำร
บริหำรควำม

เส่ียง 

คณะกรรมกำร
ก ำกบัดูแล
กจิกำร 

1. ศ.เกียรติคุณนายแพทยอ์รุณ  เผา่สวสัด์ิ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 10/12      

2. นายแพทยจุ์ลเดช  ยศสุนทรากลุ    รองประธานกรรมการ /
กรรมการบริหาร/ 

กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

12/12  3/3 12/12   

3. แพทยห์ญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ    กรรมการ/กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่/
ประธานกรรมการบริหาร 

7/7   6/6   

4. นางนฤมล นอ้ยอ ่า    กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเส่ียง 

12/12   12/12 3/3  

5. ศ.เกียรติคุณนายแพทยส์นัตศิ์ริ ศรมณี กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

12/12 6/6 4/4    

6. นายประดิษฐ ์ ทีฆกลุ   กรรมการ/ กรรมการบริหารความ
เส่ียง/กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

12/12   6/6 3/3 2/2 
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รำยช่ือกรรมกำรบริษทั ต ำแหน่ง 

จ ำนวนคร้ังที่เข้ำร่วมประชุม 
คณะกรรมกำร

บริษทั 
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร 
สรรหำและ
พจิำรณำ

ค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำร
บริหำร 

คณะกรรมกำร
บริหำรควำม

เส่ียง 

คณะกรรมกำร
ก ำกบัดูแล
กจิกำร 

7. นายชวลิต  เศรษฐเมธีกลุ  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
/กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน/ 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

12/12 6/6 4/4  3/3  

8. นายศรีภพ  สารสาส      กรรมการ/ กรรมการบริหารความ
เส่ียง/กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

12/12  2/2  3/3 2/2 

9. นายธงชยั  จิรอลงกรณ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร 12/12   12/12   

10. นายวีระวงค ์จิตตมิ์ตรภาพ   กรรมการอิสระ/  
กรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

12/12 6/6    2/2 

11. นายอฐั ทองแตง  กรรมการ 12/12      

12. นายกานต ์ตระกลูฮุน  กรรมการอิสระ 11/12      

13. นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระ 11/12      

14. นายพุฒิพงศ ์ปราสาททองโอสถ  กรรมการ  12/12      

15. นายแพทยช์ยัรัตน ์ปัณฑุรอมัพร   กรรมการ/กรรมการบริหาร 12/12   12/12   

16. ดร.สุภคั ศิวะรักษ ์    กรรมการอิสระ 7/7      
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หมายเหต ุ      
(1) นายแพทยจุ์ลเดช ยศสุนทรากุล ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในวนัท่ี 2 

กรกฎาคม 2563 และไดรั้บแต่งตั้ งให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2563 ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2563 

(2) แพทยห์ญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2563 และเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ตั้งแต่การประชุมคร้ังท่ี 6/2563 
เป็นตน้ไป นอกจากน้ี ไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
คร้ังท่ี 6/2563 เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2563 และไดเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังแต่การประชุมคร้ังท่ี 
7/2563 เป็นตน้ไป 

(3) นายประดิษฐ ์ทีฆกลุ หมดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร  เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2563 
(4) นายศรีภพ  สารสาส  หมดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 

2563 
(5) ดร.สุภคั ศิวะรักษ ์ไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 2 

กรกฎาคม 2563 และเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ตั้งแต่การประชุมคร้ังท่ี 6/2563 เป็นตน้ไป 
 
กรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมและเงือ่นไขกำรลงนำม 

1. แพทยห์ญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ 2. นายแพทยจุ์ลเดช  ยศสุนทรากุล  3. นายประดิษฐ์ ทีฆกุล   4. นาง
นฤมล นอ้ยอ ่า และ 5. นายศรีภพ สารสาส  โดยกรรมการสองในหา้คนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญับริษทั   

รำยช่ือกรรมกำรอสิระของบริษทัที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระในบริษทัย่อย  
1.  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณนายแพทยส์ันต์ศิริ  ศรมณี ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ในบริษทัย่อย 5 แห่ง ไดแ้ก่   

บริษทั สหแพทยเ์ภสชั จ ากดั บริษทั เปาโลเมดิค จ ากดั   บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จ ากดั   บริษทั การแพทยส์ยาม จ ากดั 
และ บริษทั โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง จ ากดั 

2.  ดร.สุภคั ศิวะรักษ ์ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ในบริษทัยอ่ย 1 แห่ง ไดแ้ก่ บริษทั สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริษทั    
1.  คณะกรรมการจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีโดยใชค้วามรู้ ความสามารถใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั 

ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัและตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้  และมีอ านาจกระท าการใดๆ ตามท่ีระบุไว้
ในหนงัสือบริคณห์สนธิ และ พรบ. บริษทัมหาชน หรือกฎท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ  

2. ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน ตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  

3.  ก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว ้รวมถึงพิจารณา
อนุมติัแผนธุรกิจ งบประมาณประจ าปี อนุมติัการลงทุน และการตดัสินใจทางการเงิน  

4.  ก ากบัดูแลการด าเนินงานของผูบ้ริหาร ติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อย เพ่ือให้มัน่ใจว่า
เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานท่ีก าหนดไว ้
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5.  จดัให้มีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือด าเนินการตรวจสอบ  ดูแลการ
ปฏิบติังาน และประสานงานร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.  มีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ ด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ จดัใหมี้ช่องทางในการส่ือสารกบัผู ้
ถือหุน้อยา่งเหมาะสม สม ่าเสมอ ตลอดจนมีการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเป็นมาตรฐานและโปร่งใส 

7.  ดา้นการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 7.1 รายงานส่วนได้เสียของตน คู่สมรส และผูท่ี้เก่ียวข้องตามท่ีก าหนดไวใ้น พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์รวมถึงแจง้การถือหลกัทรัพยข์องตน คู่สมรส และบุตร (ท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) ต่อเลขานุการบริษทั
เพ่ือรายงานการเปล่ียนแปลงดงักล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือทราบ 

 7.2 ก ากบัดูแลให้มีการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยเ์ก่ียวกบัขั้นตอนการด าเนินการ 
และการเปิดเผยขอ้มลูของรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชนใ์หถ้กูตอ้งครบถว้น 

 7.3 รายงานให้บริษทัทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทั หรือบริษทัย่อย ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการแสดงความโปร่งใส จึงให้มี
การรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มลู 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย  เพ่ือช่วยงานในดา้นการก ากบัดูแลกิจการ  รวมทั้งท า
หน้าท่ีในดา้นการตรวจสอบ  ศึกษาและกลัน่กรองงาน    โดยปัจจุบนัคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั มีจ านวน 5 คณะ 
ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   คณะกรรมการบริหาร    
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ รายละเอียดโครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหนา้ท่ี
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยปรากฏภายใตห้วัขอ้ “การก ากบัดูแลกิจการ” 

อ ำนำจอนุมตัขิองคณะกรรมกำรบริษทั    

  คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจอนุมติัเร่ืองต่างๆ ของบริษทัตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดโดยกฎหมาย  
ขอ้บงัคบัของบริษทั กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงรวมถึงการก าหนดและทบทวนวิสยัทศัน ์พนัธ
กิจกลยทุธ์ในการด าเนินงาน เป้าหมายและแผนการด าเนินธุรกิจ แผนงบประมาณและการลงทุน และนโยบายดา้นต่างๆ ของ
องค์กร ตลอดจนติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้ ตลอดรวมถึงการพิจารณารายการ
ระหว่างกันท่ีส าคัญ การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน โดยขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการบริษทัในเร่ืองต่างๆ ดงักล่าวจะเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแลและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
  
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผดิชอบของประธำนกรรมกำรบริษทั    

1.  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุน้  

2. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริษทั และควบคุมการประชุมใหมี้ประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของ
บริษทั ตลอดจนสนบัสนุนและเปิดโอกาสใหก้รรมการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

3.  สนบัสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษทัปฏิบติัหนา้ท่ีอย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบ ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
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4.  ดูแลติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษทัใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

5.  ในการท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั กรณีท่ีการประชุมมีการลงคะแนน และคะแนน
เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

8.2  ผู้บริหำร   

 รายช่ือผูบ้ริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  ประกอบดว้ย   

รำยช่ือผู้บริหำร  ต ำแหน่ง 

1. แพทยห์ญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ  กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
2. นางนฤมล  นอ้ยอ ่า รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่อาวุโส และประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารดา้นการเงิน 
3. นายแพทยต์ฤณ  จารุมิลินท ประธานฝ่ายแพทย ์
4. นายแพทยช์ยัรัตน ์ปัณฑุรอมัพร ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ    
5. นายศรีภพ สารสาส ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารงานกลาง 

ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผดิชอบของผู้บริหำร   

1.  ด าเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และ
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีบริษทัก าหนด ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริษทัอยา่งเคร่งครัด 

2.  ด าเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ /หรือ
คณะกรรมการชุดย่อย (แลว้แต่กรณี) ภายใตข้อบเขตอ านาจหนา้ท่ีและระเบียบอ านาจอนุมติัด าเนินการท่ีไดรั้บ
การอนุมติัไว ้ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงัและรักษาผลประโยชน์ของบริษทั เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด
แก่องคก์รและผูถื้อหุน้ โดยค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีก่ียวขอ้งอยา่งเป็นธรรม   

3.  รายงานผลงาน และความกา้วหนา้ในการด าเนินงานของบริษทัในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ า
เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบติัและให้มัน่ใจไดว้่าการด าเนินงานของบริษทัเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานท่ี
ก าหนดไว ้

4.   รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการชุดยอ่ย (แลว้แต่กรณี) โดยพลนั ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์
หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ท่ีมีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนระเบียบ กฏเกณฑ ์หรือกฎหมาย หรือมีการกระท าท่ีผิดปกติอ่ืน 
ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 

5.  รายงานข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ
คณะกรรมการชุดยอ่ย (แลว้แต่กรณี) เพ่ือพิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร พร้อมทั้งรายงานความคืบหนา้ในการ
ปรับปรุงขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัดงักล่าวต่อคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง   

6.  รายงานส่วนไดเ้สียของตน คู่สมรส และผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามท่ีก าหนดไวใ้นพรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
รวมถึงแจง้การถือหลกัทรัพยข์องตน คู่สมรส และบุตร (ท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) ต่อเลขานุการบริษทั เพ่ือรายงาน
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือทราบ 
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7. พิจารณากลัน่กรองเร่ืองท่ีจะตอ้งน าเขา้สู่การพิจารณาของคณะกรรมการของบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการ
บริษทั (แลว้แต่กรณี) รวมตลอดถึงการพิจารณาหาแนวทางเพ่ือการแกไ้ขปัญหาของบริษทั    

8.  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการ
บริหาร (แลว้แต่กรณี)    

 ทั้งน้ี อ  านาจหนา้ท่ีในการด าเนินงานขา้งตน้ ไม่สามารถใชก้บับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจ
มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัหรือบริษทัย่อย และไม่รวมถึงการด าเนินการเก่ียวกบัรายการเก่ียว
โยง และรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป ซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทัจดทะเบียน ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรือประกาศอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และบริษทัจะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบ  

รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำรในรอบปี 2563 

รำยช่ือ  จ ำนวนหุ้นที่ถือ    จ ำนวนหุ้นที่ถือ   เปลีย่นแปลง   

     ณ วนัที่ 30 ธ.ค.2563  ณ วนัที่ 30 ธ.ค.2562  

1 ศาสตราจารยเ์กียรติคุณนายแพทยอ์รุณ เผา่สวสัด์ิ  2,818,710 2,818,710 0  

  คู่สมรส 1,000,000 1,000,000 0  

  รวม 3,818,710 3,818,710 0  

2 นายแพทยจุ์ลเดช ยศสุนทรากลุ  49,530,490  49,530,490  0  

  คู่สมรส 530,000  530,000  0  

  รวม 50,060,490  50,060,490  0  
3 แพทยห์ญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ  549,377,610  549,377,610** 

( ณ วนัท่ี 2/7/2563) 
0  

4 นางนฤมล นอ้ยอ ่า 6,000,000 5,500,000 500,000  
5 ศาสตราจารยเ์กียรติคุณนายแพทยส์นัตศิ์ริ  ศรมณี 15,651,270 15,651,270 0  

6 นายประดิษฐ ์ ทีฆกลุ 4,627,800 12,000,000 (7,372,200) 

7 นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล  0 0 0  

8 นายศรีภพ  สารสาส 0 0 0  

9 นายธงชยั  จิรอลงกรณ์ 3,373,360 7,373,360 (4,000,000) 

10 นายวีระวงค ์ จิตตมิ์ตรภาพ 0 0 0  

11 นายอฐั ทองแตง 337,694,295  337,694,295  0  

  คู่สมรส 100,000  50,000  50,000  

  รวม 337,794,295  337,744,295  50,000  

12 นายกานต ์ตระกลูฮุน 0 0 0  

13 นายอาสา  สารสิน 0 0 0  

14 นายพุฒิพงศ ์ปราสาททองโอสถ  17,026,660  19,026,660  (2,000,000) 
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รำยช่ือ  จ ำนวนหุ้นที่ถือ    จ ำนวนหุ้นที่ถือ   เปลีย่นแปลง   

     ณ วนัที่ 30 ธ.ค.2563  ณ วนัที่ 30 ธ.ค.2562  

  คู่สมรส 300,000  300,000  0  

  รวม 17,326,660  19,326,660  (2,000,000) 

15 นายแพทยช์ยัรัตน ์ปัณฑุรอมัพร 0 0 0  

16 ดร.สุภคั ศิวะรักษ ์ 0 0 0  

17 นายแพทยต์ฤณ  จารุมิลินท  0 0 0  

  คู่สมรส 35,900 35,900 0  

  รวม 35,900 35,900 0  

 ** หมายเหต ุ เป็นข้อมลูจ านวนหุ้น ณ วันท่ีได้รับแต่งตั้งให้เข้าด  ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทโดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2563 เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2563 

8.3  เลขำนุกำรบริษทั 

 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งนางสาวเกษรา วงศ์
เกตุ ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ท าหนา้ท่ีเลขานุการบริษทั เพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยมีหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบ ดงัน้ี 

 1.ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ก าหนด  รวมทั้งมีหนา้ท่ีดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานก ากบัดูแลให้
เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารของบริษทั      

 2. ท าหน้าท่ีประสานงานและติดตามให้บริษทั / คณะกรรมการ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีการปฏิบติัตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการ และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ตลอดจนหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 3. สนับสนุนการจดัให้กรรมการ / ผูบ้ริหารไดรั้บความรู้และเขา้อบรมหลกัสูตรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติั
หนา้ท่ีกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย 

 4. ใหข้อ้มลูท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีแก่กรรมการปัจจุบนัและกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหม่ 

 5. ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัขอ้ก าหนดกฎเกณฑต่์างๆ ท่ีคณะกรรมการ/ ผูบ้ริหารควรรับทราบ    

 6. จดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย 

 7. จดัเก็บรักษาเอกสารส าคญัของบริษทั ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้ รายงานประจ าปี รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร 

 8. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  
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ประวตักิำรศึกษำและข้อมูลกำรอบรมของเลขำนุกำรบริษทั 
ต าแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ และเลขานุการบริษทั  

วฒิุการศึกษาและ
ประวติัการฝึกอบรม 

• สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- Directors Certification Program รุ่นท่ี 166/2555  
- Role of the Nomination and  Governance Committee รุ่นท่ี 5/2556 
- Role of the Compensation Committee รุ่นท่ี 16/2556 
- Anti – Corruption : The Practical Guide รุ่นท่ี 28/2559 
- Company Secretary Program 

• บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการเงินการธนาคาร คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์ • ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 
• ผูจ้ดัการส่วนสินเช่ืออาวโุส  ธนาคารศรีนคร จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
• ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน บริษทั บีอีซี เอน็เตอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน)  
• ผูช่้วยผูจ้ดัการส่วนสินเช่ือ  บริษทเงินทุนหลกัทรัพยน์วธนกิจ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งใน
บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งใน
บริษทัยอ่ยของ BDMS 

1. กรรมการบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จ ากดั  
2. กรรมการบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงราย จ ากดั 
3. กรรมการบริษทั สมิติเวช ศรีราชา จ ากดั   
4. กรรมการบริษทั สมิติเวช ชลบุรี จ ากดั   
5. กรรมการบริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
6. กรรมการบริษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จ ากดั 
7. กรรมการบริษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จ ากดั 
8. กรรมการบริษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จ ากดั 
9. กรรมการบริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จ ากดั (มหาชน) 
10. กรรมการบริษทั เปาโลเมดิค จ ากดั 
11. กรรมการบริษทั เปาโล สมุทรปราการ จ ากดั 
12. กรรมการบริษทั การแพทยส์ยาม จ ากดั 
13. กรรมการบริษทั ศูนยก์ารแพทยไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
14. กรรมการบริษทั เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จ ากดั 
15. กรรมการบริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 
16. กรรมการบริษทั รอยลับางกอกเฮล็ธ์แคร์ จ ากดั  
17. กรรมการบริษทั กรุงเทพประกนัสุขภาพ จ ากดั (มหาชน) 
18. กรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. 
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8.4   ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร   

 8.4.1 ค่ำตอบแทนที่เป็นตวัเงิน  (ส ำหรับรอบ 1 ปี  ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั    กรรมการบริษทัไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อยจากบริษทัและบริษทัย่อย ในรูปของบ าเหน็จกรรมการ
และค่าเบ้ียประชุมกรรมการ เป็นเงินรวม  105.30 ลา้นบาท   ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
ล ำดบั 

 
รำยช่ือกรรมกำรบริษทั 

 
บ ำเหน็จ 
กรรมกำร 

ค่ำเบีย้ประชุมที่ได้รับจำกบริษทั  รวม
ค่ำตอบแทน
ในฐำนะ

กรรมกำรและ
กรรมกำรชุด
ย่อยจำก
บริษทั 
(1) 

ค่ำบ ำเหน็จและ
ค่ำเบีย้ประชุม
กรรมกำร
บริษทัและ
กรรมกำรชุด
ย่อยที่ได้จำก
บริษทัย่อย 

 (2) 

รวม
ค่ำตอบแทน 
ในฐำนะ

กรรมกำรที่
ได้จำกบริษทั
และบริษทั

ย่อย  
(1)+(2) 

กรรมกำร
บริษทั 

กรรมกำร
ตรวจสอบ 

กรรมกำร
สรรหำฯ 

กรรมกำร  
บริหำร 

กรรมกำร 
บริหำร

ควำมเส่ียง 

กรรมกำร
ก ำกบัดูแล
กจิกำร 

1 ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ 
นายแพทยอ์รุณ เผา่สวสัด์ิ* 

6,625,880 592,500      7,218,380 0 7,218,380 

2 นายแพทยจุ์ลเดช  
ยศสุนทรากลุ 

4,417,240 465,000   120,000 738,000     5,740,240 4,075,811 9,816,051 

3 แพทยห์ญิงปรมาภรณ์ 
ปราสาททองโอสถ   

0 245,000     378,000     623,000 3,630,286 4,253,286 

4 นางนฤมล นอ้ยอ ่า 4,417,240 465,000     576,000 120,000   5,578,240 6,115,588 11,693,828 
5 ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ 

นายแพทยส์นัตศิ์ริ ศรมณี* 
4,417,240 465,000 504,000 232,500       5,618,740 1,347,080 6,965,820 
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ล ำดบั 
 

รำยช่ือกรรมกำรบริษทั 
 

บ ำเหน็จ 
กรรมกำร 

ค่ำเบีย้ประชุมที่ได้รับจำกบริษทั  รวม
ค่ำตอบแทน
ในฐำนะ

กรรมกำรและ
กรรมกำรชุด
ย่อยจำก
บริษทั 
(1) 

ค่ำบ ำเหน็จและ
ค่ำเบีย้ประชุม
กรรมกำร
บริษทัและ
กรรมกำรชุด
ย่อยที่ได้จำก
บริษทัย่อย 

 (2) 

รวม
ค่ำตอบแทน 
ในฐำนะ

กรรมกำรที่
ได้จำกบริษทั
และบริษทั

ย่อย  
(1)+(2) 

กรรมกำร
บริษทั 

กรรมกำร
ตรวจสอบ 

กรรมกำร
สรรหำฯ 

กรรมกำร  
บริหำร 

กรรมกำร 
บริหำร

ควำมเส่ียง 

กรรมกำร
ก ำกบัดูแล
กจิกำร 

6 นายประดิษฐ ์ ทีฆกลุ 4,417,240 465,000   324,000 120,000 85,000 5,411,240 5,715,635 11,126,875 
7 นายชวลิต  เศรษฐเมธีกุล* 4,417,240 465,000 336,000 155,000  180,000  5,553,240 0 5,553,240 
8 นายศรีภพ  สารสาส 4,417,240 465,000  85,000  120,000 85,000 5,172,240 0 5,172,240 
9 นายธงชยั  จิรอลงกรณ์ 4,417,240 465,000   576,000   5,458,240 0 5,458,240 

10 นายวีระวงค ์จิตตมิ์ตรภาพ* 4,417,240 465,000 336,000    127,500 5,345,740 0 5,345,740 
11 นายอฐั ทองแตง 4,417,240 465,000      4,882,240 1,544,638 6,426,878 
12 นายกานต ์ตระกลูฮุน* 4,417,240 430,000      4,847,240 0 4,847,240 
13 นายอาสา สารสิน* 4,417,240 430,000      4,847,240 0 4,847,240 
14 นายพุฒิพงศ ์ 

ปราสาททองโอสถ 
4,417,240 465,000           4,882,240 0 4,882,240 

15 นายแพทยช์ยัรัตน ์ 
ปัณฑุรอมัพร 

4,417,240 465,000     576,000     5,458,240 4,104,814 9,563,054 

16 ดร.สุภคั ศิวะรักษ*์ 0 245,000           245,000 1,882,059 2,127,059  
   รวม 64,050,000 7,057,500 1,176,000 592,500 3,168,000 540,000 297,500 76,881,500 28,415,911 105,297,411 

หมายเหตุ * กรรมการอิสระ               
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 ค่ำตอบแทนกรรมกำรที่ครบวำระและลำออกระหว่ำงปีกรรมกำร 

  -ไม่มี-              

 ค่ำตอบแทนกรรมกำรอสิระของบริษทัที่ได้รับจำกบริษทัย่อย                   
             
                  (หน่วย : บาท) 

ล ำดบั กรรมกำรอสิระของบริษทัที่ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรอสิระในบริษทัย่อย 

บ ำเหน็จกรรมกำร ค่ำเบีย้ประชุม รวม 

1 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณนายแพทยส์นัตศิ์ริ   
ศรมณี   (5 แห่ง) 

1,086,080 261,000 1,347,080 

2 ดร.สุภคั ศิวะรักษ ์(1 แห่ง) 1,647,059 235,000 1,882,059 

รวม 2,733,139 496,000 3,229,139 

 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร    
 ในปี 2563 กรรมการบริหารและผูบ้ริหารบริษทัท่ีไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัและบริษทัย่อย รวมถึง
กรรมการบริษทัท่ีไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย   มีจ านวนรวม 8  ราย  เป็นเงินรวม  82.22 ลา้น
บาท ทั้งน้ี ค่าตอบแทนดงักล่าวอยูใ่นรูปของเงินเดือน โบนสั และค่าเบ้ียประชุม 

 นอกจากน้ี บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับผูบ้ริหารบริษทั  เป็นเงินรวม 1.89 ลา้น
บาท โดยอตัราเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพดงักล่าวเป็นไปตามระเบียบข้อบังคบัของบริษทัเช่นเดียวกับ
พนกังานทัว่ไป    

8.4.2  ค่ำตอบแทนอืน่ 
 ค่ารักษาพยาบาลของกรรมการจากภายนอก  

กรรมการจากภายนอกท่ีไม่มีสถานะเป็นพนกังาน/ ผูบ้ริหารตามสัญญาจา้งของบริษทั จะไดรั้บวงเงินค่า
รักษาพยาบาลจ านวน 3 ลา้นบาท/คน/ปี เพ่ือใช้ส าหรับการรักษาพยาบาลเฉพาะในโรงพยาบาลกรุงเทพและ
โรงพยาบาลในเครือ ทั้งน้ี เป็นไปตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 โดยวงเงินดงักล่าวนับจากวนั
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  ถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในคร้ังถดัไป   

ณ วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2563 (วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563) บริษทัมีกรรมการจากภายนอกท่ีไม่มี
สถานะเป็นพนกังาน/ ผูบ้ริหารตามสัญญาจา้งของบริษทั จ านวน 9 ท่าน ไดแ้ก่ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณนายแพทย์
อรุณ เผ่าสวสัด์ิ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณนายแพทยส์ันต์ศิริ ศรมณี นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล นายวีระวงค์ จิตต์
มิตรภาพ นายกานต์ ตระกูลฮุน  นายธงชยั จิรอลงกรณ์ นายอาสา สารสิน นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ และ    
ดร.สุภคั ศิวะรักษ ์โดยนบัตั้งแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 จนถึงส้ินปี 2563 บริษทัมีค่าใชจ่้ายดา้นการ
รักษาพยาบาลส าหรับกรรมการจากภายนอก 9 ท่าน รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1.18 ลา้นบาท 



 ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 หนา้ท่ี 109 

กรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ย  
นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปของค่าเบ้ียประชุมและบ าเหน็จกรรมการ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลของ

กรรมการจากภายนอก ท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้  บริษทัไม่มีค่าตอบแทนอ่ืนท่ีใหแ้ก่กรรมการบริษทั
และกรรมการชุดยอ่ย     

 ผูบ้ริหาร  
นอกเหนือจากผลตอบแทนอ่ืนในรูปของรถประจ าต าแหน่ง และโทรศพัทมื์อถือ แลว้ ผูบ้ริหารของบริษทั

จะไดรั้บสวสัดิการรักษาพยาบาลตามระเบียบของบริษทัท่ีไดว้างไว ้เช่นเดียวกบัพนกังานทัว่ไปของบริษทั  

8.5  บุคลำกร   

 จ ำนวนบุคลำกร 
 ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 บริษทัและบริษทัย่อย มีพนกังานประจ ารวม  31,159 คน และแพทยป์ระจ า
รวม 3,009 คน และมีพนกังานชัว่คราวรวม 5,095 คน และแพทยท่ี์ปรึกษารวม 9,476 คน โดยมีรายละเอียดดงัน้ีคือ     

 (หน่วย : คน) 

ประเภท 
พนักงำนประจ ำ/ 

แพทย์ประจ ำ (full time) 
พนักงำนช่ัวครำว / 

แพทย์ที่ปรึกษำ (part time) 

พยาบาล 8,440 1,635 

พนกังานทัว่ไป 22,719 3,460 

รวมพนักงำนทั้งส้ิน 31,159 5,095 

แพทย์ 3,009 9,476 

หมำยเหตุ  แพทยป์ระจ า หมายถึง แพทยท่ี์ท างานกบับริษทัตั้งแต่ 40 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ข้ึนไป แต่แพทย์
ดงักล่าวไม่ถือวา่เป็นพนกังานของบริษทั 

 
นโยบำยกำรพฒันำทรัพยำกรบุคคล 

 บริษทัก าหนดนโยบายการพฒันาทรัพยากรบุคคลโดยค านึงถึงหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของภาระงานใน
แต่ละต าแหน่ง โดยยึดถือกลยุทธ์การพฒันาทกัษะ ความรู้ และความสามารถ ควบคู่ไปกบัปลูกฝังวฒันธรรมและ
จริยธรรม การรักษาส่ิงแวดลอ้มและความยัง่ยืน อย่างไรก็ตาม ปี 2563 ซ่ึงมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ในประเทศไทยและทัว่โลก บริษทัยงัคงมีการพฒันาบุคลากรตามแผนอย่าง
ต่อเน่ือง โดยได้ปรับรูปแบบการพฒันาและฝึกอบรมเพ่ือลดความเส่ียงในการแพร่ระบาดของโรคและความ
ปลอดภยัของพนกังานท่ีจะเขา้ฝึกอบรมและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย โดย การจดัฝึกอบรมในรูปแบบเสมือนจริง 
(Virtual class) ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 เป็นการน าเอาเทคโนโลยีเขา้มาช่วยสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้ผา่น
ระบบออนไลน์ (Online) และระบบอิเล็กทรอนิกส์  (E - Learning) ซ่ึงสามารถท าการอบรมและเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์
มือถือของพนกังาน โดยพนกังานสามารถเขา้ถึงขอ้มูลการเรียนรู้ไดทุ้กท่ีและทุกเวลาภายใตร้ะบบความปลอดภยั
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ของการเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทั ทั้งน้ี ไดจ้ดัท ารูปแบบของการพฒันาและฝึกอบรมให้มีความหลากหลายและ
เหมาะสมกบัการพฒันาทกัษะในแต่ละสายวิชาชีพ โดยเนน้เพ่ือสร้างใหเ้กิดความเขา้ใจในนโยบายและหนา้ท่ีตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั และนโยบายส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งเสริมทกัษะดา้นดิจิตลัและการพฒันาตนเอง เพ่ือให้
พนกังานไดป้รับตวัและปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีความสุข 

1. กำรพฒันำผู้น ำภำยในบริษทั  
ผูบ้ริหารระดบัสูงถือเป็นบุคลากรท่ีเป็นก าลงัส าคญัท่ีจะผลกัดนัให้บริษทักา้วสู่เป้าหมาย บริษทัจดั

โครงการเรียนรู้เพ่ือเสริมทกัษะผูน้ าผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (E - Learning) ใหก้บัผูบ้ริหารระดบัสูง โดยเนน้ไปท่ี
การเรียนรู้จากกรณีศึกษาและแลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้กบัวิทยากร อาทิ 

- หัวข้อ “Modern Management in a new Era” เพ่ือให้ทราบถึงแนวโน้มการบริหารจัดการใน
สถานการณ์ท่ีไม่ปกติและภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่แน่นอน เพ่ือให้สามารถเลือกใช้เคร่ืองมือการ
บริหารจดัการใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั และเตรียมพร้อมรับการบริหารจดัการแบบ 
New Normal  

- หวัขอ้ “ไทยในระเบียบโลกใหม่” เพ่ือเสริมสร้างวิสยัทศันผ์ูน้ าโดยจดัอบรมในหวัขอ้ทิศทางและ
แนวโนม้เศรษฐกิจโลกและการลงทุนต่างๆ ในปี 2564 ซ่ึงมีแนวโนม้จะมีการจดัระเบียบโลกใหม่
จากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั  

- หวัขอ้ “Work Successfully with your Team” เพ่ือใหผู้บ้ริหารเขา้ใจในมุมมองของพนกังาน และ
สามารถท างานร่วมกนัอย่างมีความสุข ซ่ึงจะมีส่วนสนับสนุนให้องค์กรเขม้แข็งและประสบ
ความส าเร็จต่อไป 

2. กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้เกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม  
ตามท่ีบริษทัไดป้ระกาศนโยบายส่ิงแวดลอ้ม “BDMS Earth Healthcare” เม่ือปี 2562 เพ่ือใหเ้กิดการมี

ส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรภายในองค์กรและสร้างบุคลากรขององค์กรท่ีมีทศันคติและความมีส่วน
ร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะน าไปสู่การสร้างรากฐานขององค์กรท่ีด าเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ตามแนวทางของยุทธศาสตร์โลกท่ีมุ่งเนน้ไปสู่เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน บริษทัไดจ้ดัท าแผนและแนวทางในการ
ให้ความรู้กบัผูบ้ริหารและพนกังานเครือข่ายเก่ียวกบัการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนออกแบบกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบันโยบายส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใหผู้บ้ริหารและพนกังานไดท้ราบและเขา้ใจนโยบายฯไปในทิศทางเดียวกนั 
และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อองค์กร ส่ิงแวดลอ้ม และสังคม ซ่ึงมีการจัดฝึกอบรมปกติและจัด
ฝึกอบรม E-Learning รวมทั้ งจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic motion VDO เก่ียวกับนโยบาย
ส่ิงแวดลอ้ม ความยาว 3 นาที เพ่ือให้พนกังานไดเ้รียนรู้ผ่านส่ือท่ีกระชบัและเขา้ใจง่าย นอกจากน้ี บริษทัไดส้ร้าง
การรับรู้และการมีส่วนร่วมในนโยบายส่ิงแวดลอ้มให้กบับุคลากรทุกระดบั โดยจดัท านิตยสารรายไตรมาส ซ่ึงมี
เน้ือหาเก่ียวกบันโยบายส่ิงแวดลอ้มส าหรับผูบ้ริหารและพนกังาน 

3. กำรสร้ำงวฒันธรรมในกำรก ำกับดูแลกจิกำรที่ดแีละควำมเป็นอยู่ที่ดขีองพนักงำน 
บริษทัใหค้วามส าคญักบัการสร้างวฒันธรรมในการปฏิบติังานท่ีดีของพนกังานในองคก์ร โดยเฉพาะ

การสร้างจรรยาบรรณในการท างานท่ีดีของพนกังาน โดยมีการจดัท าจรรยาบรรณพนกังานในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะ
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เป็นส่ือในรูปแบบลายลกัษณ์อกัษรและอิเลคทรอนิกส์เพ่ือส่ือสารและเผยแพร่ใหพ้นกังานไดรั้บทราบละเขา้ใจเป็น
ระยะอย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้งมีการน ากรณีศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับจรรยาบรรณพนักงานท่ีเกิดข้ึนมาจดัท าเป็นส่ือ
อิเลคทรอนิกเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้ใหก้บัพนกังาน เป็นการป้องกนัไม่ใหเ้กิดกรณีกระท าผิดจรรยาบรรณซ ้าข้ึน
อีก บริษทัยงัมีการจดัการฝึกอบรมส าหรับผูจ้ดัการฝ่ายและหวัหนา้แผนก ซ่ึงก าหนดใหเ้ป็นหลกัสูตรมาตรฐาน ใน
หัวข้อ ธรรมาภิบาลในการบริหารและจัดการ ในรูปแบบ Live Stream Training แบบ Interactive Two – Way 
Communication โดยวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญเพ่ือเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้อบรมสามารถสอบถามวิทยากรไดแ้บบ 
Real Time รวมทั้งหลกัสูตร Employee  Policies หรือนโยบายเก่ียวกบัพนกังานโดยวิทยากรภายในของบริษทัซ่ึงท า
การฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกระดับในบริษทัโดยมีการจดัวดัผลความตระหนักรู้กับพนักงานทุกระดับ โดย
นโยบายหลกัท่ีส าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ 

1. นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Fraud Prevention and Anti-Corruption 
Policy) เพ่ือไม่ใหก้ระท าหรือสนบัสนุนการกระท าในการใชอ้  านาจหนา้ท่ีโดยมิชอบในรูปแบบ
ต่างๆ  

2. นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน (Policy and Guidelines on Human Rights) เพ่ือให้
ตระหนักถึงความส าคัญต่อความเคารพในสิทธิมนุษยชน และมีส่วนร่วมในการเคารพสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิในท่ีท างาน 

3. นโยบายเร่ืองการดูแลการใชข้อ้มูลภายใน  นโยบายการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศ  และนโยบาย
การซ้ือขายหลกัทรัพย ์เพ่ือป้องกนัการท ารายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และ
ใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียในทุกภาคส่วนในการรับรู้ขอ้มูลของบริษทัอย่างเท่าเทียม 
รวมถึงเพ่ือเป็นการสนบัสนุนและส่งเสริมใหบ้ริษทัเป็นองคก์รแห่งธรรมาภิบาล  

4. นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาและลิขสิทธ์ิ เพ่ือใหป้ฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ เช่น กฎหมายเก่ียวกบัเคร่ืองหมายการคา้ กฎหมายเก่ียวกบั
สิทธิบตัร กฎหมายเก่ียวกบัลิขสิทธ์ิ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง   

4. ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยที่เกีย่วข้องกบักำรปฏิบัตงิำน  
บริษทัให้ความส าคัญกับการให้ความรู้พนักงานด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน เพ่ือ

ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง โดยจัดอบรมผูบ้ริหารและพนักงานในข้อกฎหมาย
ดงัต่อไปน้ี  

- กฎหมายเก่ียวกบัตลาดแบบตรงและการโฆษณาภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
- พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กบัผูป้ระกอบธุรกิจโรงพยาบาล 
- ประเดน็ใหม่ๆ เก่ียวกบักฎหมายแรงงาน  
- การป้องกนัการฟ้องร้องทางการแพทย ์ 
- กฎหมายภาษีท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง  
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5. กำรเสริมทักษะด้ำนดจิิตลั  
ทกัษะดา้นดิจิทลัถือเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นในยุคปัจจุบนั เพราะดิจิทลัเขา้มามีบทบาทอย่างมากในการ

ท างานและชีวิตประจ าวนั บริษทัไดจ้ดัอบรมพนกังานเพ่ือเสริมทกัษะดา้นดิจิทลัหลายหลกัสูตร อาทิ การจดัท าส่ือ
ฝึกอบรมออนไลน ์ การตลาดยคุดิจิทลั ธุรกิจตลาดบริการในยคุปกติแบบใหม่ การคิดเชิงออกแบบ เป็นตน้   

6. กำรพฒันำทักษะตำมภำระงำนและพฒันำตนเอง  
เพ่ือใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทัจดัใหพ้นกังานไดพ้ฒันาทกัษะตามภาระงาน

และพฒันาตนเอง ได้แก่  การเสริมสร้างทักษะการให้บริการ  การพฒันาทักษะโค้ช  การบริหารอตัราก าลัง 
อตัราก าลงั (FTE Management) การคน้หาเป้าหมายและความสุขของชีวิต ฯลฯ 

7. กำรบริหำรจดักำรองค์ควำมรู้ในบริษทั  
ในการส่งเสริมให้มีการจดัการองค์ความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management) รวมทั้งพฒันา

ช่องทางการเขา้รับการฝึกอบรมผ่านระบบ E-learning บริษทัไดน้ าเทคโนโลยีเขา้มาช่วยสนบัสนุนกระบวนการ
เรียนรู้ผา่นระบบออนไลนแ์ละระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (E - Learning) ซ่ึงสามารถท าการอบรมและเรียนรู้ผา่นอุปกรณ์
มือถือของพนกังาน โดยพนกังานสามารถเขา้ถึงขอ้มูลการเรียนรู้ไดทุ้กท่ีและทุกเวลา นอกจากจะมีหลกัสูตรเพ่ื อ
เสริมสร้างทกัษะการท างานแลว้ พนกังานสามารถออกแบบการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองตามความสนใจและตามเวลาท่ี
สะดวก  

8. กำรศึกษำดูงำนและกำรอบรมภำยนอก   
นอกเหนือจากการจดัฝึกอบรมภายในบริษทัแลว้ บริษทัยงัสนบัสนุนใหผู้บ้ริหารและพนกังานเขา้รับ

การฝึกอบรมจากสถาบนัและองคก์รชั้นน าท่ีมีช่ือเสียง รวมทั้งไปศึกษาดูงานจากบริษทัตน้แบบเพ่ือน ามาพฒันาและ
ประยกุตใ์ชใ้นการท างาน โดยในปีน้ี ไดส่้งผูบ้ริหารและพนกังานไปอบรมและศึกษาดูงานกบัสถาบนัภายนอก ดงัน้ี  

- การศึกษาดูงาน ณ ศูนยก์ารเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
- การฝึกอบรมภายในหัวขอ้ต่างๆ ไดแ้ก่  Excel for Business Excellence, Infographic เพ่ือการส่ือสาร

อยา่งมีประสิทธิภาพ, Infographic Presentation Design,  เลขานุการมืออาชีพ,  ผูช่้วยบริหาร/เลขานุการ
รุ่นใหม่ 2020 Digital 5.0 

 
ข้อมูลกำรฝึกอบรมพนักงำนของบริษทัและบริษทัย่อย ในช่วงปี 2561 – 2563 

รำยละเอยีด 2563 2562 2561 
จ านวนชัว่โมงฝึกอบรมของพยาบาล  
(จ านวนชัว่โมงทั้งหมด และจ านวนชัว่โมงต่อคน) 

รวม 365,343 ชัว่โมง 
คิดเป็น 43 ชัว่โมง/คน 

รวม 629,133 ชัว่โมง 
คิดเป็น 61 ชัว่โมง/คน 

รวม 672,579 ชัว่โมง 
คิดเป็น 67 ชัว่โมง/คน 

จ านวนชัว่โมงฝึกอบรมของบุคลากรทางการแพทย ์ 
(จ านวนชัว่โมงทั้งหมด และจ านวนชัว่โมงต่อคน) 

รวม 111,473 ชัว่โมง 
คิดเป็น 41 ชัว่โมง/คน 

รวม 155,492 ชัว่โมง 
คิดเป็น 49 ชัว่โมง/คน 

รวม 150,619 ชัว่โมง 
คิดเป็น 50 ชัว่โมง/คน 

หมำยเหตุ:   ปี 2563 เป็นช่วงท่ีเกิดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ท าให้บริษทั ตอ้ง
ปรับเปล่ียนรูปแบบการจดัฝึกอบรมจาก Classroom มาเป็น Online โดยใหมี้เน้ือหาหลกัสูตรละ 2-3 ชัว่โมง  
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ข้อพพิำทด้ำนแรงงำนในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ 
  บริษทัไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีมีนยัส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 
 
 ผลตอบแทนรวมของพนักงำน  
                ในปี 2563 บริษทัและบริษทัย่อยจ่ายผลตอบแทนรวมใหแ้ก่พนกังาน ซ่ึงประกอบดว้ย เงินเดือน         
ค่าล่วงเวลา เงินประกนัสังคม  เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ค่ารักษาพยาบาล  และสวสัดิการอื่นๆ เป็นเงินรวม 
16,896 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นค่าใชจ้่ายในส่วนของบริษทั จ านวน 2,882 ลา้นบาท และบริษทัย่อย จ านวน 
14,014  ลา้นบาท 
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บริษทัไดต้ระหนกัถึงบทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเช่ือว่าการ
ก ากบัดูแลกิจการเป็นตวัก าหนดโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพนัธ์ระหว่างผูถื้อหุน้  คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหาร และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัและเพิ่มมูลค่าของ
กิจการให้แก่ผูถื้อหุ้นในระยะยาว พร้อมกบัการค านึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียรายอ่ืน ซ่ึงจะมีส่วนช่วย
ให้การด าเนินธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองและมัน่คง   

 คณะกรรมการ มีบทบาทส าคญัหลายประการ หน่ึงในบทบาทดงักล่าว คือ การก ากบัดูแลกิจการ  โดยได้
มอบหมายใหก้รรมการผูอ้  านวยการใหญ่ และผูบ้ริหาร ปฏิบติัตามนโยบายดา้นการก ากบักิจการต่างๆ ท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ และเป็นไปตามแนวทางท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  
ทั้งน้ี บริษทัไดติ้ดตามกฎระเบียบใหม่ๆ ท่ีประกาศใชแ้ละปรับแนวปฏิบติัของบริษทัใหเ้ขา้กบักฎระเบียบดงักล่าว  

9.1  นโยบำยด้ำนกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

คณะกรรมการบริษทัก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีข้ึนเพ่ือให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน
ของกลุ่มบริษทัทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน  โดยไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการเพ่ือช่วย
ก ากบัดูแลและกลัน่กรองงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการ รวมถึงการติดตามผล ทบทวน และแกไ้ขเพ่ิมเติม
นโยบายดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีมีอยู่ให้ทนัสมยัเหมาะสมกบัสภาวการณ์ปัจจุบนัและสอดคลอ้งกบัหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีซ่ึงก าหนดโดยหน่วยงานก ากบัดูแล ตลอดจนแนวปฏิบติัระดบัสากลท่ีถือกนัวา่เป็นแนวปฏิบติั
ท่ีดี และน าเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาทบทวนอนุมติัอย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ทั้งน้ี คณะกรรมการไดเ้นน้ย  ้า
การก ากบัดูแลกิจการดว้ยการรวมนโยบายและทิศทางในการด าเนินธุรกิจ การจดัตั้งระบบควบคุมภายในและระบบ
ตรวจสอบใหเ้พียงพอ โดยมอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบใหร่้างแผนการด าเนินการตรวจสอบภายในเพ่ือให้
มัน่ใจว่าองค์กรปฏิบติัตามนโยบายทั้ งหมด นอกจากน้ี คณะกรรมการไดดู้แลฝ่ายบริหารให้ปฏิบติังานอย่างมี
ประสิทธิภาพภายใตน้โยบายเพ่ือใหธุ้รกิจของบริษทัมีความโปร่งใส มีจริยธรรม และปฏิบติัตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั
ทั้งหมด 

ส าหรับนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษทัไดมี้การพิจารณาทบทวนความเหมาะสมอย่าง
สม ่าเสมอปีละ 1 คร้ัง โดยนโยบายการก ากบัดูแลกิจการฉบบัปัจจุบนั ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาทบทวน
และมีมติอนุมติัในการประชุมคร้ังท่ี 11/2563 เม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2563 มีเน้ือหาครอบคลุมและสอดคลอ้งกบั
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี    

1. การสร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยืน 
2. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3. สิทธิของผูถื้อหุน้และการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม 
4. นโยบายและการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
5. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส 

9 กำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
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 นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัไดก้ าหนดและประกาศใช้นโยบายดา้นจริยธรรมธุรกิจฉบบัต่างๆ ไดแ้ก่ 
จรรยาบรรณของบริษทั นโยบายการคุม้ครองและบรรเทาความเสียหายใหก้บัผูร้ายงาน นโยบายการเปิดเผยขอ้มูล
และสารสนเทศ   นโยบายการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน นโยบายการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน และนโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาและลิขสิทธ์ิ   
เป็นตน้  เพ่ือให้ผูบ้ริหารและพนกังานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัทัว่ทั้งองค์กร รวมถึงไดมี้การติดตามการ
ปฏิบติัและวดัผลอยา่งสม ่าเสมอ โดยก าหนดใหผู้บ้ริหารและพนกังานในองคก์รท าแบบทดสอบความเขา้ใจเก่ียวกบั
นโยบายต่างๆ ท่ีประกาศใช ้เป็นประจ าอย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยคะแนนเฉล่ียจากการวดัความตระหนกัรู้เก่ียวกบั
นโยบายดา้นจริยธรรมและนโยบายดา้นการก ากบัดูแลต่างๆ ของพนกังานของบริษทัและบริษทัในเครือ ในระหว่าง
ปี 2561-2563 เป็นดงัน้ี 

 2563 2562 2561 

จ านวนพนกังานท่ีเขา้ร่วมการวดัผล (คน) 29,409 29,471  26,492 

คะแนนเฉล่ีย 78% 75% 72% 
 

กำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่กจิกำรอย่ำงยั่งยืน 

คณะกรรมการบริษทั มีเจตนารมณ์ท่ีจะส่งเสริมใหบ้ริษทัและบริษทัในเครือเป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ
ทั้ งในการด าเนินธุรกิจ มีการก ากับดูแลกิจการท่ีดี มีการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศ และด าเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบอยา่งมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได ้ทั้งน้ี คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุก
คน มีความรับผิดชอบร่วมกนัในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย ัง่ยืน โดยการปฏิบติัหนา้ท่ีอย่างมุ่งมัน่และเต็ม
ก าลงัความสามารถ ดว้ยความรับผิดชอบระมดัระวงั (Duty of care) และซ่ือสัตยสุ์จริตต่อองค์กร (Duty of loyalty) 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์หลกัขององค์กร ภายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั และจริยธรรมทางธุรกิจ อนั
ส่งเสริมใหอ้งคก์รมีความสามารถในการแข่งขนัและมีผลประกอบการท่ีดีโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม มีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสามารถปรับตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการ
เปล่ียนแปลง  ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติันโยบายการพฒันาอย่างย ัง่ยืน และประกาศใชอ้ย่างเป็น
รูปธรรม เพ่ือก าหนดแนวทางการบริหารจดัการองค์กรตามหลกัการพฒันาอย่างย ัง่ยืนและสร้างการมีส่วนร่วมกบั   
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม   

บทบำทและควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำร   

 โครงสร้ำงคณะกรรมกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษทั มีจ านวนทั้งส้ิน 16 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหาร จ านวน 7 ท่าน กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 2 ท่าน และกรรมการอิสระ 7  ท่าน     

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (Executive Director) 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ไดแ้ก่  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการเต็มเวลา
และไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนเป็นประจ าจากบริษทั ในรูปของเงินเดือน หรือผลตอบแทนอ่ืนๆ ตาม
ระเบียบการหรือสวสัดิการของบริษทั   
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กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร (Non-Executive Director) 
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร คือ กรรมการท่ีไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการบริหารงานประจ าหรือไดรั้บ
ค่าตอบแทนเป็นรายไดป้ระจ าจากบริษทั  ทั้งน้ี กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารดงักล่าวอาจเป็นผูท่ี้ไดรั้บ
แต่งตั้งหรือเป็นตวัแทนจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

กรรมการอิสระ (Independent Director) 
กรรมการอิสระ คือ กรรมการท่ีไม่ไดบ้ริหารจดัการบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
กนั โดยเป็นอิสระต่อการบริหารจดัการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้มีอ  านาจควบคุมกิจการและเป็นผูท่ี้ไม่มีธุรกิจ
หรือความเก่ียวขอ้งทางผลประโยชน์ในบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงอาจ
ท าใหผ้ลประโยชน์ของบริษทัและ/หรือผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ตอ้งลดลง 

โดยกรรมกำรอสิระของบริษัท มีคุณสมบัติเป็นไปตำมข้อก ำหนดของ ก.ล.ต. ดังนี ้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ ทั้ งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย (ผูท่ี้เก่ียวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของ
ส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั (บริษทัย่อยล าดบัเดียวกัน 
หมายถึงบริษทัยอ่ยท่ีมีบริษทัแม่เป็นบริษทัเดียวกนั) 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น
บิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอยา่งอิสระของ
ตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุม ของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ ควบคุมของบริษทั เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านัก
งานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทัสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงินซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม 
หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. นอกเหนือจากคุณสมบติัของกรรรมการบริษทัเก่ียวกบัการประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนักบั
บริษทัและบริษทัย่อยแลว้ กรรมการอิสระยงัจะตอ้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุน้เกินร้อยละ 1.0 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
 

ทั้งน้ี กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการด าเนินการของ
บริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยมีการตดัสินใจใน
รูปแบบขององคค์ณะได ้(Collective Decision) 

 กำรแยกต ำแหน่ง  
 1. ปัจจุบนัประธานกรรมการบริษทั เป็นกรรมการอิสระ   และบริษทัไดก้ าหนดให้ประธานกรรมการ
บริษทัและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ตอ้งไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนั  เพ่ือใหป้ระธานกรรมการบริษทัสามารถท า
หนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีอิสระในการตดัสินใจรวมถึงก ากบัดูแลกรรมการในคณะกรรมการ
บริษทัใหท้ าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งโปร่งใสปราศจากอคติ ทั้งน้ี ประธานกรรมการจะท าหนา้ท่ีอยา่งเท่ียงธรรมในการดูแล
การใช้นโยบายและแนวทางเชิงกลยุทธ์ตามท่ีจดัท าข้ึนตลอดจนด าเนินการเพ่ือให้มัน่ใจไดว้่ามีการจดัประชุม
คณะกรรมการบริษัทจนส าเร็จและดูแลให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการประชุมและตั้ งค าถามท่ีเป็น
ประโยชนอ์ยา่งมีอิสระจากฝ่ายบริหารในระหวา่งการประชุมแต่ละคร้ัง 

 2. บริษทัไดก้ าหนดให้ประธานกรรมการบริษทั จะตอ้งไม่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือให้กรรมการสรรหาสามารถตัดสินใจในการท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระจาก
คณะกรรมการบริษทั 

 กำรแบ่งแยกหน้ำที่ระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษทัและฝ่ำยบริหำร   
 บริษทัได้แบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดย
คณะกรรมการบริษทัจะท าหน้าท่ีก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารในระดับนโยบาย 
คณะกรรมการบริษทัจะประชุมกนัเป็นประจ าทุกเดือนเพ่ือติดตามและสนับสนุนนโยบายเชิงกลยุทธ์ของบริษทั ใน
ขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษทัจะไม่ยุ่งเก่ียวกับงานประจ า หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  ขณะท่ีฝ่ายบริหารภายใตก้ารก ากบัดูแลของกรรมการผูอ้  านวยการ
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ใหญ่จะท าหนา้ท่ีบริหารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่เท่านั้นท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริหารใหท้ างานเหล่าน้ี    ดงันั้น  อ  านาจและความรับผิดชอบของ
กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ จึงไดรั้บตอบสนองจากฝ่ายบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีบริษทัยงัไดก้ าหนด
ขอบเขตหนา้ท่ีและอ านาจของคณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง  ๆและฝ่ายบริหารทุกระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน  
 กำรจ ำกดัระยะเวลำในกำรด ำรงต ำแหน่ง 
 แมว้่าในหลกัการ กรรมการบริษทัไม่ควรด ารงต าแหน่งติดต่อกันยาวนานในระดับหน่ึง  อย่างไรก็ตาม 
เน่ืองจากการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ ความรู้ความเขา้ใจในสายอาชีพดา้นการรักษาพยาบาล และขอ้จ ากดั
ในการสรรหาบุคลากร ผูเ้ขา้มาด ารงต าแหน่งแทนอย่างเหมาะสม รวมทั้งประโยชน์ท่ีเกิดจากความรู้ ความเขา้ใจใน
ธุรกิจ ตลอดจนประเด็นความเส่ียงจากการบริหารจดัการหากขาดความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจดา้นการรักษาพยาบาล ซ่ึง
เป็นประเด็นท่ีส าคญัในการน ามาพิจารณาคดัสรรกรรมการ ซ่ึงตอ้งอาศยัผูท่ี้มีความช านาญเฉพาะดา้นอย่างแทจ้ริงท่ีจะ
สามารถเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัไดอ้ย่างถ่องแท ้ ดงันั้น บริษทัจึงยงัไม่ไดก้ าหนดขอ้จ ากดัของเวลาในการด ารง
ต าแหน่งของกรรมการอยา่งเป็นทางการ    
 กำรก ำหนดจ ำนวนบริษทัที่จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ 
 บริษทัมีนโยบายก าหนดให้กรรมการของบริษทัแต่ละท่านด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไม่เกิน 5 แห่ง (รวมต าแหน่งกรรมการในบริษทัดว้ย) เน่ืองจากอาจมีผลให้การปฏิบติัหน้าท่ีใน
บริษทัใดบริษทัหน่ึงท าไดไ้ม่เตม็ท่ี 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัอืน่ของกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่ 
ในกรณีท่ีกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่เขา้ไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนนอกเครือ หรือนอกเหนือจากท่ี
บริษทัไดม้อบหมายไว ้บริษทัไดก้ าหนดเป็นนโยบายใหก้รรมการผูอ้  านวยการใหญ่รายงานคณะกรรมการเพ่ือทราบ 

กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ 
บริษทัตระหนักถึงความส าคัญต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการใหม่ จึงได้มีการแนะน าแนวทางการ

ด าเนินงานในภาพรวมของบริษทั โครงสร้างบริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ เพ่ือให้มีความ
เขา้ใจทั้งวิธีท างานและโครงสร้างการถือหุน้ระหว่างกนั นอกจากน้ี ยงัใหข้อ้มูลสารสนเทศท่ีส าคญัและจ าเป็นต่อการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ เช่น กฎบตัรคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ของบริษทั โครงสร้างการท างานภายในบริษทั ข้อบังคับบริษทั วตัถุประสงค์บริษทั จรรยาบรรณทางธุรกิจของ
คณะกรรมการบริษทั ตลอดจนนโยบายดา้นการก ากบัดูแลกิจการต่างๆ ท่ีก าหนดใชภ้ายในกลุ่มบริษทั 
 บทบำทหน้ำที่ของกรรมกำรบริษทั 
 กรรมการบริษทัทุกคนมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการก าหนดและติดตามนโยบายการด าเนินงานของ
บริษทัซ่ึงนอกจากอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตามท่ีบริษทัไดก้ าหนดไวใ้นหวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” ยงั
รวมถึงหนา้ท่ีในเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  
 1. กรรมการควรสามารถเขา้ถึงขอ้มูลการเงินและขอ้มูลธุรกิจอ่ืนอย่างเพียงพอเพ่ือท างานของตน
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. กรรมการควรเขา้ประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยและตั้งค าถามท่ี
ส าคญัเพ่ือปกป้องและรักษาสิทธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั ตลอดจนเพ่ือใหม้ัน่ใจ
วา่บริษทัไดป้ฏิบติัตามแนวปฏิบติัท่ีดี  
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 3. กรรมการควรเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง โดยเฉพาะกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  เพ่ือร่วมกันตอบค าถามและช้ีแจงในประเด็นท่ีผูถื้อหุ้นมีข้อซักถาม ตลอดจนรับทราบประเด็น
ขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุน้ 
 4. กรรมการควรมีความสามารถและประสงคจ์ะเรียนรู้ธุรกิจของบริษทั รวมทั้งแสดงความคิดเห็นของตน
อยา่งอิสระดว้ยการเสียสละเวลาและความสนใจมากพอใหก้บัเร่ืองท่ีมีความส าคญัทั้งหมด 
 5. กรรมการอิสระควรส่งหนงัสือยืนยนั เพ่ือรับรองความเป็นอิสระของตนตามค าจ ากดัความของบริษทัใน
วนัท่ีกรรมการอิสระยอมรับการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งและทุก ๆ ปีหลงัจากนั้น 
 6.  ประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย โดยใหมี้การประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยในแบบองค์รวมทั้ งคณะ (As a Whole) และ
รายบุคคล 
 7. หนา้ท่ีอ่ืนใดของกรรมการตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ ขอ้ก าหนด พระราชบญัญติั หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ี
ก ากบัดูแลบริษทั   

 ในปี 2563 คณะกรรมการไดพิ้จารณาและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการด าเนินงานของบริษทั 
ใหมี้ความเหมาะสมและสอดคลอ้งต่อการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการติดตามดูแลใหมี้การน ากลยุทธ์ของบริษทัไป
ปฏิบติั โดยให้สอดคลอ้งกบันโยบาย กฎระเบียบ กฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนบริหารความ
เส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม ภายใตก้รอบกฎหมาย วตัถุประสงค์ และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความซ่ือสัตย์
สุจริต ระมดัระวงั ค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั และมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ และต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกฝ่าย 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรชุดย่อย 
 บริษทัไดมี้ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริหารล่วงหนา้ตลอดปี  และอาจมี
การประชุมวาระพิเศษเพ่ิมเติมตามความจ าเป็น  ส าหรับการประชุมคณะกรรมการบริษทัวาระปรกติจะจดัใหมี้การ
ประชุมทุกวนัพุธสุดทา้ยของทุกเดือน  และก าหนดให้คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทุกวนัองัคารก่อนการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั  เพ่ือให้กรรมการบริษทัและกรรมการบริหารทุกท่านทราบก าหนดการประชุม
ล่วงหนา้และสามารถจดัสรรเวลาเขา้ร่วมประชุมไดทุ้กคร้ัง  โดยในการประชุมวาระปรกติจะมีการก าหนดวาระการ
ประชุมต่างๆ ไวล่้วงหนา้ และมีวาระสืบเน่ืองเพ่ือติดตามงานท่ีไดม้อบหมายไว ้ ซ่ึงเลขานุการการบริษทัไดจ้ดัส่ง
หนงัสือเชิญประชุมและวาระการประชุมล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัท าการ เพ่ือใหก้รรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มลูอย่าง
เพียงพอก่อนการเขา้ร่วมประชุม  

 ส าหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ บริษทัมิไดก้ าหนดตารางเวลาการประชุม
ล่วงหน้า  ทั้งน้ี การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 คณะเป็นไปตามความเหมาะสมและโอกาสในการ
พิจารณาเร่ืองท่ีจะตอ้งเขา้ประชุมตามหนา้ท่ีท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยบริษทัก าหนดใหค้ณะกรรมการชุดยอ่ย รายงานผล
การปฏิบติังานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปี 
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กำรประชุมระหว่ำงกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรโดยไม่มฝ่ีำยจดักำร 
 ส าหรับการด าเนินธุรกิจในรอบปี 2563 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารไดมี้การประชุมระหว่างกนั 1 คร้ังโดย
ไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม เพ่ือหารือพร้อมทั้งสรุปความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจในปีท่ี
ผ่านมา ทั้งน้ี เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัซ่ึงไดก้ าหนดใหมี้การประชุมระหว่างกรรมการท่ี
ไม่เป็นผูบ้ริหารโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม อย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือสรุปความคิดเห็นอนัเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทั จากมุมมองท่ีเป็นอิสระของกรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร  

กำรก ำหนดองค์ประชุมขั้นต ำ่และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำร 
บริษทัไดก้ าหนดนโยบายองค์ประชุมขั้นต ่าของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย ให้มี

จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และก าหนดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการบริษทัและกรรมการ
ชุดยอ่ยในแต่ละคณะในสดัส่วนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี  

 กำรประเมนิผลกำรปฏิบัตหิน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรชุดย่อย 
 คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยไดมี้การประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ี โดยวิธีการประเมิน
ตนเองทั้งแบบคณะและรายบุคคล เป็นประจ าทุกปี อย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือน ามาใชใ้นการพฒันาการปฏิบติังาน
ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทั้งน้ี แบบประเมินฯ ไดค้รอบคลุมหวัขอ้ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  

1. การประเมินประสิทธิภาพของโครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย  
2. ความเพียงพอและเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมและจ านวนคร้ังท่ีประชุม  
3. ประสิทธิภาพและผลงานในการปฏิบติังานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย  

โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดงัน้ี 
1. เลขานุการบริษทัน าเสนอแบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัและ

คณะกรรมการชุดยอ่ย ต่อคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ เพ่ือพิจารณาทบทวน 
2. เลขานุการบริษทัส่งแบบประเมินท่ีผ่านการพิจารณาตามขอ้ 1. ให้กรรมการบริษทัและกรรมการชุด

ยอ่ยทุกท่านประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปี  
3. เลขานุการบริษทัจะรวบรวมแบบประเมินคืนจากกรรมการเพ่ือบนัทึกสรุปผลการประเมิน และน า

รายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือทราบ 

 กำรประเมนิผลกำรปฏิบัตหิน้ำที่ของกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่ 
คณะกรรมการบริษทัมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผูป้ระเมินผลการ

ปฏิบติังานของกรรมการผูอ้  าวยการใหญ่โดยพิจารณาจากหลกัเกณฑใ์นดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ความเป็นผูน้ า  การก าหนด
กลยุทธ์ ผลการด าเนินงานทางธุรกิจของบริษทั การด าเนินงานตามนโยบายท่ีไดรั้บจากคณะกรรมการบริษทั   
ประกอบกบัสภาวการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะน า
ขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผูอ้  านวยใหญ่ของบริษทั โดยพิจารณาจากขอ้มูลทั้งปี
ปัจจุบนัและเปรียบเทียบขอ้มลูยอ้นหลงัในปัจจยัต่าง ๆ ดงัน้ี 

 



 ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 หนา้ท่ี 121 

1. ผลประกอบการของธุรกิจ โดยพิจารณาจากเติบโตของรายได ้และก าไร เปรียบเทียบกบัเป้าหมาย
ทางการเงิน และกลยทุธ์ท่ีวางไว ้  

2. เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกบัอุตสาหกรรมเดียวกนัทั้งตลาดภายในประเทศและระดบัสากล 

3. ความสามารถในการพฒันาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 

นโยบำยกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำร     

 ปัจจุบนั บริษทัไดก้ าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการอยา่งเป็นธรรมและเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีตลอดจนความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบ
กบัค่าตอบแทนของบริษทัชั้นน าในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกิจการท่ีมีขนาดใกลเ้คียงในธุรกิจเดียวกนั ตลอดจนตอ้ง
สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทั โดยเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือเสนอขออนุมติัต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี โครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย จะประกอบดว้ย  

 1. บ าเหน็จกรรมการ ซ่ึงพิจารณาจดัสรรตามผลประกอบการของบริษทัในแต่ละปีท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ และ 
 2. ค่าเบ้ียประชุม ซ่ึงกรรมการและกรรมการชุดย่อยจะไดรั้บค่าเบ้ียประชุมในอตัราท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ ตามจ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมจริง 

นโยบำยกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้บริหำรและพนักงำน     

 บริษทัมีนโยบายให้ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ท่ีให้แก่บุคลากรขององค์กรอยู่ในระดบัใกลเ้คียงกบั
บริษทัอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกนัอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความส าคญัต่อการจา้งงานท่ีเป็น
ธรรม โดยค านึงถึงขีดความสามารถ การปฏิบติังานตามความสามารถของพนกังานในต าแหน่งต่างๆ ซ่ึงค านึงถึง
หลักความเสมอภาค ความเป็นธรรม คุณสมบัติ ท่ีเหมาะสม และการมีพันธสัญญากับบริษัท เพ่ือส่งเสริม
ความก้าวหน้าในสายอาชีพและร่วมเจริญเติบโตไปกับบริษทัอย่างย ัง่ยืน โดยได้ก าหนดนโยบายการบริหาร
ค่าตอบแทนท่ีสอดคลอ้งกบัผลประกอบการขององคก์รและเช่ือมโยงผลการปฏิบติังานของพนกังาน ดงัน้ี 

 1. ผลตอบแทนระยะสั้น บริษทัไดก้ าหนดการจ่ายผลตอบแทนท่ีสามารถเทียบเคียงไดอ้ย่างเหมาะสมกบั
อตัราการจ่ายทั่วไปขององค์กรอ่ืนท่ีอยู่ในธุรกิจเดียวกัน เพ่ือรักษาและเสริมสร้างความสามารถแข่งขันด้าน
ทรัพยากรบุคคลใหก้บัองคก์ร นอกจากนั้น บริษทัไดก้ าหนดการจ่ายโบนสัจากผลประกอบการในแต่ละรอบปี โดย
เช่ือมโยงกบัผลการปฏิบติังานของพนกังาน เพ่ือจูงใจใหพ้นกังานปฏิบติังานใหไ้ดต้ามเป้าหมายขององค์กรตามท่ี
ระบุไวใ้นแต่ละปี 

 2. ผลตอบแทนในระยะยาว บริษทัไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนเพ่ือรักษาและสร้างแรงจูงใจพนกังานใน
การปฏิบติังานให้องค์กรด าเนินงานไปสู่เป้าหมายในอนาคตท่ีวางแผนไวใ้นระยะยาว เช่น แนวทางการข้ึนค่าจา้ง
ประจ าปี  สวสัดิการรักษาพยาบาล เงินสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพซ่ึงผนัแปรตามอายุการท างาน ฯลฯ โดยยึด
หลกัการจ่ายค่าตอบแทน ดงัน้ี 
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• บริษทัไดก้ าหนดค่าตอบแทนท่ีสามารถเทียบเคียงไดอ้ย่างเหมาะสมกบัอตัราการจ่ายทัว่ไปของ
องค์กรอ่ืนท่ีอยู่ในธุรกิจเดียวกันเพ่ือรักษาและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้าน
ทรัพยากรบุคคลใหก้บัองคก์ร 

• บริษัทได้เ ช่ือมโยงกับผลการด าเนินงานขององค์กร (Corporate Performance) และผลการ
ปฏิบติังานรายบุคคล (Individual Performance) ภายใตเ้กณฑท่ี์โปร่งใสในการจ่ายค่าตอบแทนอนั
เน่ืองมาจากผลการท างาน 

• บริษัทได้ก าหนดกรอบในการวางแผนและควบคุมงบประมาณการจ่ายค่าตอบแทนท่ีต้อง
สอดคลอ้งกบัแผนงบประมาณประจ าปีขององคก์ร ซ่ึงก าหนดจากการพิจารณาความสามารถใน
การจ่ายขององค์กร (Ability to Pay) ทั้งในระยะสั้ นและระยะยาว โดยมีความยืดหยุ่นในการ
ปรับปรุงแผนงบประมาณระหว่างปีให้สอดคลอ้งกับผลการด าเนินงานขององค์กรได้อย่าง
ทนัท่วงที  

กำรพฒันำควำมรู้ของกรรมกำร 
บริษทัตระหนักถึงบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบต่อบริษทั  จึงไดใ้ห้ความส าคญักบัการพฒันา

ความรู้ของกรรมการและผูบ้ริหารใหมี้ความรู้ ความสามารถ ทกัษะและมีศกัยภาพ โดยสนบัสนุนใหมี้การสัมมนา
และอบรมในหลกัสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีทั้งภายในและภายนอกสถานท่ีอย่างต่อเน่ือง  เพ่ือ
ส่งเสริมใหก้รรมการมีความเขา้ใจในเร่ืองการก ากบัดูแลธุรกิจใหมี้ประสิทธิผลสูงสุดและสามารถน าความรู้มาใชใ้น
การด าเนินนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยกรรมการบริษทัทั้งคณะจ านวน 16 ท่าน  และ
เลขานุการบริษทั ไดผ้่านการอบรมหลกัสูตร Director Certification Program  และ/หรือ  Director Accreditation 
Program  แลว้  รวมทั้งไดส้นบัสนุนใหก้รรมการเขา้อบรมกฎระเบียบ นโยบาย หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์
และส านกังาน ก.ล.ต.  รวมถึงผ่านหลกัสูตรส าคญัท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (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) 

ในปี 2563  มีกรรมการบริษทั เขา้ร่วมสมัมนาและอบรม ดงัน้ี  
กรรมกำรบริษทั หลกัสูตรกำรสัมมนำ / อบรม / เข้ำร่วมกจิกรรม 

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล หลกัสูตร Risk Management Program For Corporate Leaders  RCL 
2020 
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นอกจากน้ี บริษทัไดก้ าหนดใหเ้ลขานุการด าเนินการสรุปการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑห์รือขอ้ก าหนดต่าง ๆ 
ท่ีมีนยัส าคญั ต่อกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ เพ่ือรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือทราบและถือปฏิบติั
อย่างถูกตอ้งต่อไป หรือในบางกรณีอาจเชิญผูท่ี้มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นเพ่ือมาอบรมและเผยแพร่ขอ้มูลหรือ
ขอ้ก าหนดดงักล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือทราบและถือปฏิบติัอยา่งถกูตอ้งต่อไป   

สิทธิของผู้ถือหุ้นและกำรปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม 

1.  สิทธิทัว่ไปและความเท่าเทียมกนั  

บริษทัรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นในดา้นการเปิดเผยขอ้มูล  การจดัท างบการเงิน  การใช้ขอ้มูลภายในและ
ผลประโยชน์ท่ีขดัแยง้  ผูบ้ริหารจะตอ้งมีจริยธรรม และในการตดัสินใจใดๆ  จะตอ้งท าดว้ยความซ่ือสัตย ์และเป็น
ธรรมทั้งต่อผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูถื้อหุน้รายยอ่ย  เพ่ือผลประโยชนโ์ดยรวมของทุกฝ่าย  

บริษทัตระหนกัถึงความรับผิดชอบของตนในการใหค้วามส าคญักบัสิทธิท่ีปราศจากอคติและการปฏิบติัต่อ
ผูถื้อหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกนั บริษทัมีหนา้ท่ีปกป้องผลประโยชน์และสิทธิของผูถื้อหุ้น ซ่ึงรวมถึงสิทธิในการ
ไดรั้บเงินปันผลและรับทราบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและเพียงพอจากบริษทัในเวลาอนัสมควรอยา่งสม ่าเสมอ  นอกจากน้ี
บริษทัยงัมีหนา้ท่ีเผยแพร่ขอ้มลูอยา่งโปร่งใสและแสดงความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารผา่นการจดัประชุมผูถื้อหุน้ 

บริษทัมีนโยบายสนบัสนุนการเปิดเผยขอ้มูลและธุรกรรมทางธุรกิจเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มีความเขา้ใจในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัอยา่งชดัเจน โดยบริษทัมุ่งมัน่ในการสร้างความเท่าเทียมกนัใหเ้กิดข้ึนกบัผูถื้อหุน้ทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่วา่
จะ เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุน้รายย่อย นกัลงทุนสถาบนั หรือผูถื้อหุน้ต่างชาติ ต่างไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนิน
ธุรกิจ นโยบายดา้นบริหารจดัการและรายงานการเงินอยา่งเท่าเทียมกนั และมีสิทธิไดรั้บการปฏิบติัอยา่งยติุธรรม   

 ในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ซ่ึงมีรายละเอียดขอ้มูลของแต่ละ
วาระ พร้อมช้ีแจงเหตุผลประกอบและความคิดเห็นของคณะกรรมการ รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ ประกอบการ
พิจารณาในแต่ละวาระ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มีขอ้มูลเพียงพอในการตดัสินใจ  และเพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
ทุกรายไดรั้บขอ้มูลท่ีชัดเจนเพียงพอ และมีเวลาในการศึกษาขอ้มูลล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัได้
เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระรวมถึงเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ 
เอกสารหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนการเขา้ร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และ
หนงัสือมอบฉันทะ แผนท่ีตั้งของสถานท่ีประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านระบบ SETLINK ของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และบนเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 30 วนั และจดัส่งเอกสารดงักล่าว
ขา้งตน้เป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 10 วนั  ส าหรับวาระทัว่ไปซ่ึงสูงกว่าตามท่ีกฎหมายก าหนด  และอย่างนอ้ย 
14 วนั กรณีท่ีเป็นการขออนุมติัรายการท่ีมีความเก่ียวโยงกนัหรือเป็นมติพิเศษ 

 เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองสามารถแต่งตั้งบุคคล
หน่ึงบุคคลใดเขา้เป็นตวัแทนรับมอบอ านาจ  เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้  บริษทัไดจ้ดัท า 
หนงัสือมอบอ านาจแบบละเอียด (หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข) โดยจดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม พร้อมได้
แนบรายละเอียดเอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และ
แบบฟอร์มการลงทะเบียนไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม หรือผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอร์มหนงัสือมอบ
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ฉนัทะดงักล่าวผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัไดอี้กดว้ย นอกจากน้ี เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการรักษาสิทธิของผูถื้อหุน้ บริษทั
ไดเ้สนอทางเลือกใหผู้ถื้อหุน้มอบอ านาจใหก้รรมการอิสระของบริษทั 1 ท่าน โดยบริษทัไดจ้ดัส่งขอ้มลูของกรรมการ
อิสระท่ีบริษทัเสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ดงักล่าวไปพร้อมหนงัสือเชิญประชุมเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา
เลือกเป็นตวัแทนใหเ้ขา้ร่วมการประชุมและออกเสียงในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ 

 เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอเร่ืองท่ีเห็นวา่ส าคญัและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้นประจ าปี  รวมถึงเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและคุณสมบติัท่ีเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี  บริษทัจึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอ
วาระการประชุมล่วงหนา้ และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั เป็นเวลา 45 วนัโดยผูถื้อหุ้น
สามารถดูรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการเสนอวาระและเสนอรายช่ือไดใ้นเวบ็ไซต์ของบริษทั  ในกรณีท่ี
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า เร่ืองดังกล่าวมีความเหมาะสมสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร  
คณะกรรมการจะบรรจุเร่ืองดงักล่าวเป็นวาระการประชุมเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาต่อไป แต่หาก
คณะกรรมการเห็นวา่เร่ืองดงักล่าวไม่มีความเหมาะสม คณะกรรมการจะรายงานสรุปเร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้เพ่ือทราบ   พร้อมทั้งเหตุผลท่ีไม่น าเสนอเร่ืองดงักล่าวใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา ทั้งน้ี ในการประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ประจ าปี 2564 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอวาระส าหรับการประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหนา้รวมถึงเสนอ
รายช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัดงักล่าวล่วงหน้า มายงัคณะกรรมการ
บริษทั ในระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563  ถึง  14 มกราคม 2564 

 ในระหว่างการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็น
อิสระและซกัถามภายใตเ้วลาท่ีเหมาะสม  การลงคะแนนและนบัคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผยและรวดเร็ว ทั้งน้ี 
ผูถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจ านวนหุน้ท่ีตนถือ โดยแต่ละหุน้มีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียงและไม่มีผูถื้อหุ้นใดมี
สิทธิพิเศษเหนือผูถื้อหุน้รายอ่ืน ซ่ึงการออกเสียงลงคะแนนบริษทั จะนบั 1 หุน้เป็น 1 เสียง และถือเสียงขา้งมากเป็น
มติ (ส าหรับในวาระปรกติทัว่ไปซ่ึงกฎหมายมิไดก้ าหนดเป็นอยา่งอ่ืน)      

 ส าหรับรายละเอียดผลการนบัคะแนนในแต่ละวาระนั้น  บริษทัจะรวบรวมผลและแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ
ภายหลงัเสร็จส้ินการลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือหากบางวาระตอ้งใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปรกติ 
ประธานในท่ีประชุมอาจขอให้ท่ีประชุมด าเนินการพิจารณาในวาระอ่ืนๆ ไปก่อน เพ่ือใหก้ารประชุมเป็นไปอย่าง
ต่อเน่ือง และเม่ือเจา้หนา้ท่ีไดต้รวจสอบคะแนนเสร็จเรียบร้อยแลว้ ก็จะแจง้ผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ
ในทนัที  ทั้งน้ี ในการบนัทึกมติท่ีประชุม  บริษทัจะบนัทึกคะแนนเสียงโดยแบ่งเป็นจ านวนเสียงท่ีเห็นชอบ ไม่
เห็นชอบ  และงดออกเสียง ในแต่ละวาระ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในรายงานการประชุม และมีการบนัทึกค าถาม ค า
ช้ีแจง และความคิดเห็นของท่ีประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้กรณีท่ีผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็น
พิเศษในวาระการประชุมเร่ืองใด หา้มออกเสียงในเร่ืองนั้น   

2.  การประชุมผูถื้อหุน้  
นโยบายของบริษทั คือ การจดัประชุมผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสมตามกฎหมายและเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิ

ของตนอย่างเต็มท่ีและในรูปแบบท่ีไดรั้บขอ้มูลอย่างดีก่อนหนา้ท่ีจะใชสิ้ทธิดงักล่าว  ทั้งน้ี  บริษทัไดจ้ดัประชุมผูถื้อ
หุ้นสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นับจากวนัส้ินสุดปีงบการเงิน การจดัประชุมจะจดัตามกฎหมายท่ีใช้บงัคบัและ
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ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นบัตั้งแต่การเรียกประชุม การจดัประชุม และหลงัจากจดัการประชุม 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็
ได ้ตามท่ีขอ้บงัคบับริษทัก าหนดไว ้  แต่จะตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนใน
หนงัสือดงักล่าวดว้ย โดยคณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายใน 45 วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น  
รายละเอียดกระบวนการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ัง มีดงัน้ี 

 ก่อนกำรประชุม  
บริษทัไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมเป็นจดหมายลงทะเบียนไปยงัผูถื้อหุน้ทุกราย ล่วงหนา้

เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 10 วนั  ส าหรับวาระทัว่ไปซ่ึงสูงกว่าตามท่ีกฎหมายก าหนด  และอย่างนอ้ย 14 วนั 
กรณีท่ีเป็นการขออนุมติัรายการท่ีมีความเก่ียวโยงกนัหรือเป็นมติพิเศษ โดยไดตี้พิมพห์นงัสือบอกกล่าว
การประชุมในหนังสือพิมพ์รายวนัฉบับภาษาไทยอย่างน้อย 1 ฉบับ และหนังสือพิมพ์รายวนัฉบบั
ภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้  

ทั้งน้ี บริษทัได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวการจัดประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการ
ประชุมทั้งหมดทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.bangkokhospital.com  
ภายใตห้วัขอ้  “นกัลงทุนสัมพนัธ์” เพ่ือเป็นการขยายช่องทางการใหข้อ้มูลแก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านอย่างเท่า
เทียมกนั   และเพ่ือเป็นการส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข่าวสารแก่ผูถื้อหุน้ยิ่งข้ึน รวมทั้งไดเ้ปิดเผยหนงัสือเชิญ
ประชุมทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 30 วนั    

ในหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม ผูถื้อหุน้จะไดรั้บรายละเอียดการประชุม เช่น เวลา และสถานท่ี
จดัการประชุม  วาระการประชุมพร้อมทั้งวตัถุประสงค ์เหตุผล และความคิดเห็นของคณะกรรมการใน
แต่ละวาระ และเอกสารประกอบต่างๆ (ถา้มี) เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นมีข้อมูลรายละเอียดเพียงพอต่อการ
ตดัสินใจ รายงานประจ าปีของบริษทั  แบบฟอร์มหนงัสือมอบฉันทะ  และรายการเอกสารท่ีตอ้งใช้ใน
การเขา้ร่วมประชุม  รวมทั้งบริษทัยงัไดส่้งรายละเอียดเก่ียวกบักระบวนการประชุมและการแต่งตั้งผูรั้บ
มอบฉนัทะ   ตลอดจนไดเ้สนอแนะใหผู้ถื้อหุ้นแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบฉันทะของตนดว้ย   
เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบและพิจารณาก่อนการเขา้ประชุม  ซ่ึงจะช่วยใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิและ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมไดอ้ยา่งรอบคอบ    

เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกต่อผูถื้อหุ้น บริษทัได้จัดให้มีการลงทะเบียนประชุมผูถื้อหุ้น     
โดยใชร้ะบบบาร์โคด้ และมีการท าบตัรลงคะแนนเสียงแยกต่างหากเป็นชุดส าหรับการลงคะแนนเสียง  
แต่ละวาระ เพ่ือความรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได ้ โดยเฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการ  บริษทัได้
จดัท าบตัรลงคะแนนรายตวัของกรรมการ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บ
มอบฉนัทะจะไดรั้บบตัรลงคะแนนเสียงดงักล่าวตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนเขา้ประชุม 

 ระหว่ำงกำรประชุม  
บริษทัไดก้ าหนดให ้ผูท่ี้ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม แจง้และอธิบายวิธีลงคะแนนเสียงในวาระ

http://www.bangkokhospital.com/
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ต่างๆ  ก่อนการประชุมจะเร่ิมข้ึนอยา่งละเอียดชดัเจนและใหก้รรมการผูอ้  านวยการใหญ่ท าหนา้ท่ีตอบขอ้
ซักถามของผูถื้อหุ้น และมีการประกาศผลการลงคะแนนเสียงเม่ือจบแต่ละวาระการประชุม พร้อมทั้ง
บนัทึกผลคะแนนท่ีไดใ้นแต่ละวาระอยา่งชดัเจน  

เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กบัผูถื้อหุน้และเพ่ือใหเ้กิดความชดัเจน  บริษทัมีการใชส่ื้อมลัติมีเดีย
ในการน าเสนอขอ้มูลเพ่ือประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุน้ในระหว่างการประชุมรวมถึงแสดงผลการ
ลงคะแนนต่อท่ีประชุมเม่ือผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแลว้  ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบาย
ในการจดัการประชุมตามระเบียบวาระท่ีไดก้ าหนดไวต้ามล าดบัอยา่งชดัเจน และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
ทุกคนไดล้งคะแนนเสียงของตนอยา่งเท่าเทียมกนั    

เพ่ือเป็นการให้ความส าคัญต่อสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกท่าน  บริษทัได้ก าหนดเป็นนโยบายให้
กรรมการบริษทัทุกท่าน  ตลอดจนคณะกรรมการชุดย่อย  ผูต้รวจสอบบญัชี  และผูบ้ริหารระดบัสูงท่ี
เก่ียวขอ้ง อาทิ  ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารดา้นการเงิน  ผูช่้วยประธานเจา้หน้าท่ีบริหารดา้นการเงิน 
ผูบ้ริหารท่ีดูแลดา้นนักลงทุนสัมพนัธ์ เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง  หากกรรมการหรือผูบ้ริหาร
ระดับสูงรายใด ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผูถื้อหุ้นได้  จะต้องมีหนังสือช้ีแจงเหตุผลต่อประธาน
กรรมการ (กรณีท่ีเป็นกรรมการ)  หรือกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ (กรณีท่ีเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง) เพ่ือ
ทราบทุกคร้ัง 

ทั้งน้ี  ประธานในท่ีประชุม ได้เปิดโอกาสแก่ผูถื้อหุ้นอย่างเพียงพอในการตั้ งค าถามและให้
ค าแนะน าเก่ียวกบัการด าเนินการของบริษทั  ตลอดจนรายงานการเงินประจ าปีโดยไม่ท าให้สิทธิของผู ้
ถือหุ้นใดตอ้งเส่ือมเสีย โดยประธานกรรมการ  และกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  จะเป็นผูใ้ห้ความ
กระจ่างในเร่ืองขอ้มูลต่างๆ ระหว่างการประชุม  และเปิดโอกาสใหก้รรมการทุกท่านพบปะกบัผูถื้อหุน้
อยา่งไม่เป็นทางการหลงัจบการประชุมนั้นๆ   

 หลงักำรประชุม  
บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุน้อยา่งครบถว้นรวมถึงมีการบนัทึกมติท่ีประชุมส าหรับ

การออกเสียงลงคะแนน โดยแบ่งเป็นจ านวนเสียงท่ีเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง ในแต่ละ
วาระ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในรายงานการประชุม และมีการบนัทึกค าถาม ค าช้ีแจง และความคิดเห็น
ของท่ีประชุมไวอ้ย่างละเอียดดว้ยโดยไดน้ าส่งรายงานการประชุมดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 14 วนัหลงัการประชุม  รวมถึงไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมผู ้
ถือหุ้นดงักล่าวบนเว็บไซต์ของบริษทั  www.bangkokhospital.com ภายใตห้ัวขอ้ “นกัลงทุนสัมพนัธ์” 
เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้และนกัลงทุนทัว่ไปไดรั้บทราบรายงานการประชุมอย่างรวดเร็วและสามารถตรวจสอบ
ได ้ 

นโยบำยและกำรปฏิบัตต่ิอผู้มส่ีวนได้เสีย 

 บริษทัเล็งเห็นและตระหนกัในความส าคญัของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรภายใน
หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์ร เช่น ผูถื้อหุน้ ผูรั้บบริการ เจา้หน้ี คู่คา้ ชุมชน หน่วยงานราชการและองคก์รอ่ืนๆ 

http://www.bangkokhospital.com/
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ท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัตระหนกัเป็นอย่างยิ่งว่าการสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มจะสร้างความยัง่ยืนและความ
คงอยูข่ององคก์รในระยะยาว  

 ดงันั้น บริษทัจึงมีนโยบายท่ีจะปกป้องสิทธิของบุคคลเหล่าน้ีดว้ยการปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบท่ีใช้
บงัคบัตลอดจนค านึงถึงผลประโยชนผ์ูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ดงัน้ี 

1. นโยบายดา้นธุรกรรมท่ีอาจท าใหเ้กิดผลประโยชนท่ี์ขดัแยง้และธุรกรรมระหวา่งบริษทั  
คณะกรรมการเขา้ใจว่าธุรกรรมท่ีอาจน าไปสู่การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และ/หรือธุรกรรมกบั

คู่สัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาอย่างรอบคอบเพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และส านกังานตลาดทุน และนโยบาย
ตลอดจนแนวทางภายในของบริษทั  นอกจากน้ีธุรกรรมดงักล่าวจะตอ้งท าในลกัษณะเสมือนท ารายการกบั
บุคคลภายนอกท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบับริษทัอย่างเคร่งครัด และด าเนินการโดยให้เกิดประโยชน์อย่าง
เต็มท่ีกับบริษทัและผูถื้อหุ้นทั้ งหมด ข้อก าหนดและเง่ือนไขของธุรกรรมดังกล่าวจะต้องเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขตามมาตรฐานทางการคา้ท่ียอมรับกนัทัว่ไปเสมอ  

บริษทัมีนโยบายท่ีจะป้องกนัไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ใชส้ถานภาพของตนเพ่ือหา
ผลประโยชน์ส่วนตวั โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน จะตอ้งละเวน้จากการท าธุรกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัการขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทั นอกจากน้ี  กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานใดท่ีมีส่วนไดเ้สียจะ
ไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ร่วมในกระบวนการตดัสินใจ  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกรรมการจะถกูหา้มไม่ใหพิ้จารณา
หรือลงคะแนนเสียงในเร่ืองท่ีตนมีส่วนไดเ้สียท่ีเป็นประโยชน์   รวมถึงธุรกรรมระหว่างบริษทัและบริษทั
ยอ่ยกบับุคคลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งรอบคอบและไม่มีอคติดว้ย 

2.   นโยบายต่อผูถื้อหุน้  
บริษทัมุ่งหวงัท่ีจะด าเนินการเพ่ือใหเ้กิดผลประโยชนใ์นระยะยาวสูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ดว้ยการจดัการให้

ธุรกิจเติบโตและมีความสามารถในการท าก าไรอยา่งย ัง่ยืนภายใตธ้รรมาภิบาลท่ีดีและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม รวมทั้งด ารงความสามารถในการแข่งขนัโดยค านึงถึงความเส่ียงทางธุรกิจในปัจจุบนัและอนาคต
อย่างรอบคอบ บริษทัเน้นการด าเนินการเพ่ือให้ไดผ้ลก าไรอย่างสม ่าเสมอผ่านการพฒันาธุรกิจอย่าง
ต่อเน่ืองในระยะยาว การควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ มีระบบการตรวจสอบ และการบริหารความเส่ียง
ท่ีแขง็แรง  เพ่ือเป็นการตอบแทนและแสดงความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ทุกท่าน   

ทั้งน้ี นอกเหนือไปจากสิทธิพ้ืนฐานของผูถื้อหุน้ เช่น สิทธิในการตรวจสอบจ านวนหุน้ สิทธิในการ
รับใบหุ้น สิทธิในการเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและ
เสนอแนะขอ้คิดเห็นต่างๆ เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัอย่างอิสระในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  สิทธิท่ีจะ
ไดรั้บผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม  และสิทธิอ่ืน ๆ ของผูถื้อหุ้นตามกฎหมายแลว้ บริษทัยงัมีนโยบายใน
การเปิดเผยขอ้มลูทั้งหมดอยา่งยติุธรรม และโปร่งใส ในเวลาอนัสมควรภายใตข้อ้จ ากดัทางธุรกิจ    เพ่ือให้
ผูถื้อหุน้ทุกท่านสามารถไดรั้บรู้ขอ้มลูอยา่งเท่าเทียมกนั 

3.   นโยบายต่อพนกังาน  
พนกังานถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าของบริษทั โดยบริษทัไดดู้แลพนกังานท่ีมีความสามารถ



 ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 หนา้ท่ี 128 

และประสบการณ์อยา่งต่อเน่ืองตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบติัการของบริษทั พร้อมทั้งใหโ้อกาสในการ
ท างานท่ีเท่าเทียมกนั และมีมาตรการท่ีจะใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี บริษทัไดจ้ดัการฝึกอบรม
ความรู้ท่ีจ าเป็น เพ่ือเพ่ิมพูนทกัษะความสามารถของพนักงานอย่างต่อเน่ืองผ่านการฝึกอบรมท่ีจดัโดย
บุคคลภายนอกและภายในองคก์ร   มีการส่งเสริมวฒันธรรมและบรรยากาศท่ีดีในองคก์ร ตลอดจนปฏิบติั
ต่อพนกังานทุกคนอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม โดยบริษทัไดจ้ดักิจกรรมให้พนกังานแสดงความคิดเห็น 
ตลอดจนเสนอขอ้แนะน ากบัผูบ้ริหารโดยตรงผา่นเวบ็ไซตภ์ายในขององคก์ร 

บริษัทได้จัดสวสัดิการและความปลอดภัยให้กับพนักงานซ่ึงรวมทั้ งผลประโยชน์ต่างๆ เช่น   
สวสัดิการด้านการรักษาพยาบาล กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ทั้ งน้ี บริษทัได้ด าเนินการทบทวนการจ่าย
ค่าตอบแทนและการจดัสวสัดิการแก่พนกังานเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การจ่ายค่าตอบแทนของบริษทัอยู่ในระดบัท่ี
สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันได้  นอกจากน้ี บริษัทได้มีการจัดมอบทุนการฝึกอบรม
ต่างประเทศและการฝึกอบรมในประเทศใหก้บัแพทย ์พยาบาล บุคลากรทางการแพทย ์ตลอดจนพนกังาน  
เพ่ือให้บุคลากรเหล่าน้ีไดเ้พ่ิมองค์ความรู้ เพ่ือน ามาใชใ้นการพฒันาองค์กรต่อไป  โดยมุ่งหวงัให้องคก์ร
แห่งน้ีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร ดังนั้น บริษทัจึงมีการก าหนดแนวทางในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยต์ั้งแต่กระบวนการสรรหา คดัเลือก พฒันาส่งเสริม และรักษาไวซ่ึ้งพนกังานท่ีมีคุณภาพ 
ดงัต่อไปน้ี 

 การสรรหาและความกา้วหนา้ในอาชีพของพนกังาน 
ในเร่ืองของการบริหารจดัการดูแลพนกังาน บริษทัไดถื้อความส าคญัดา้นการพฒันาทรัพยากร

บุคคล เป็นล าดบัตน้ๆ บริษทัใหค้วามใส่ใจตั้งแต่กระบวนการสรรหาว่าจา้งพนกังานโดยจะพิจารณา
สรรหาว่าจา้งบุคลากรท่ีมีความสามารถ ความเช่ียวชาญ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และลกัษณะ
ความสามารถเฉพาะอ่ืนๆท่ีตรงกบัต าแหน่งงาน โดยบริษทัมีนโนยายอย่างชดัเจนท่ีจะเปิดโอกาส
พิจารณาบุคลากรภายในเป็นล าดบัตน้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์กรมีโอกาสได้
พฒันาความรู้ความสามารถและความกา้วหน้าในอาชีพการงานของตน หากพบว่าไม่มีบุคลากร
ภายในท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมจึงพิจารณาคดัเลือกจากบุคคลภายนอก อีกทั้งบริษทัยงัมีแบบทดสอบ
การวดับุคลิกภาพในงานและแบบทดสอบวดัทกัษะภาษาองักฤษท่ีจดัท าโดยสถาบนัอุดมศึกษาชั้นน า
ของประเทศเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับการคดัสรรบุคลากรและใช้เป็นเคร่ืองมือวดัระดบัความ
พร้อมในการกา้วหนา้ในอาชีพงาน พนกังานใหม่ทุกคนจะไดรั้บการอบรมปฐมนิเทศพร้อมทั้งไดรั้บ
การส่ือสารถึงโอกาสความกา้วหนา้ในต าแหน่งงานของตนจึงท าให้พนกังานสามารถวางแผนท่ีจะ
เติบโตไปในสายอาชีพของตนได ้บริษทัยงัเปิดโอกาสพิจารณามอบทุนการศึกษาจนถึงระดบัปริญญา 
พร้อมทั้งทุนการศึกษาพฒันาทกัษะต่างๆท่ีเป็นประโยชนใ์นงานอีกดว้ย 

 ระบบการประเมินผลงานของพนกังาน 
บริษทัมีการประเมินความรู้ความสามารถของพนกังานในการปฏิบติังาน โดยก าหนดเกณฑใ์น

การประเมินพนกังานทุกระดบัอย่างชดัเจนและเป็นธรรม และบริษทัไดมี้การส่ือสารเกณฑต่์างๆ ใน
การประเมินให้พนักงานทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึง ทั้งน้ี ในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนแก่
พนกังาน นอกจากจะค านึงถึงผลการประกอบการของบริษทั และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในแต่ละ



 ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 หนา้ท่ี 129 

ปีแลว้ ผลการประเมินก็เป็นส่วนส าคญัในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนแก่พนกังาน ซ่ึงการจดัให้
มีระบบการประเมินผลงานของพนกังานและการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนแก่พนกังานตามผลการ
ประเมินน้ี จะส่งผลให้พนักงานสามารถท างานและพัฒนาศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ตวัช้ีวดัระดบัองคก์ร (Corporate KPI) จะถูกจดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัการของ Balanced Scorecard 
(BSC) ซ่ึงพิจารณามุมมองท่ีครอบคลุมในแต่ละมิติ ทั้งดา้นการเงิน ลูกคา้ กระบวนการท างานภายใน 
การบริหารความเส่ียง และการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นตน้  และน ามาพิจารณาร่วมกบั Core 
Competency และค านิยมหลกั (BDMS Core Values) ขององคก์ร ซ่ึงปัจจยัต่างๆ ท่ีกล่าวมาน้ีสามารถ
ปรับเปล่ียนให้เกิดความเหมาะสมไดต้ามกลยุทธ์ในแต่ละช่วงเวลา โดยในการพิจารณาจะมีการ
ด าเนินการจากทุกภาคส่วนในองคก์ร และสรุปโดยฝ่ายบริหาร หลงัจากนั้น ตวัช้ีวดัท่ีไดถู้กถ่ายทอด
ลงไปตามล าดบั จากประธานคณะผูบ้ริหารและ/หรือกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ไปสู่ระดบัผูบ้ริหาร 
ระดบัผูจ้ดัการฝ่าย ระดบัผูจ้ดัการแผนก และพนกังานทุกคนตามล าดบั พนกังานแต่ละคนจะมีตวัช้ีวดั
ของตนเอง ท่ีสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัของแผนก ฝ่าย และองคก์ร  โดยผลการประเมินท่ีไดจ้ะตอ้งน าไป
พิจารณาตามหลักการ Forced Ranking ตามเกณฑ์ท่ีบริษัทก าหนด ทั้ ง น้ี  หัวหน้างานหรือ
ผูบ้งัคบับญัชาจะใหค้ าปรึกษาและขอ้เสนอแนะกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพ่ือพฒันาผลงาน รวมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนและให้ก าลงัใจ ส าหรับการทุ่มเทท างาน โดยจะเช่ือมโยงกบัการจ่ายค่าตอบแทน และ
รางวลัจากผลการปฏิบติังานใหก้บัพนกังาน 

ระบบการประเมินผลการปฏิบติังานเป็นกระบวนการต่อเน่ืองในการวดัและประเมินความรู้
ความสามารถและการบุคลากรตลอดจนการวดัประสิทธิผลของการด าเนินการตามเป้าหมายการ
ท างาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหน่วยงานและองคก์ร (Corporate and Functional KPI) ระบบการประเมินผล
ปฏิบติังานน้ีเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการวดัการปฏิบติังานของบุคลากรในปัจจุบนั และประเมินความ
พร้อมของบุคลากรในดา้นของความรู้ความสามารถท่ีจะไดรั้บการเล่ือนต าแหน่ง ซ่ึงจะสามารถระบุ
ระดบัของความรู้ความสามารถและทักษะท่ียงัขาดของระดบังานท่ีสูงข้ึนในอนาคต โดยผลการ
ประเมินจะถูกน ามาใช้เป็นขอ้มูลเพ่ือการวางแผนพฒันาสายอาชีพ (Career Development Plan) ท่ี
เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การทบทวนผลการปฏิบติังานมีการด าเนินงานในช่วง ปลายปี   

ผูบ้งัคบับญัชาจะทบทวนผลการปฏิบัติงาน วางแผนความกา้วหน้าในสายอาชีพรายบุคคล 
(Individual Career Plan) และวางแผนการพฒันารายบุคคล (Individual Development Plan) ประจ าปี 
ทั้งน้ีผูบ้งัคบับญัชาจะค านึงถึงสายอาชีพในอนาคตของบุคลากรและระบุวิธีการพฒันาในรูปแบบ
ต่างๆ  เช่น การฝึกอบรม การสอนแนะน างาน การมอบหมายใหป้ฏิบติังาน เป็นตน้ 

 ความเท่าเทียมในการปฏิบติัต่อพนกังานในองคก์ร 
บริษทัตระหนกัและให้ความส าคญัเป็นอย่างมากต่อการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนักบัพนกังาน

ทุกคนในองค์กรโดยมีการจดัท านโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน และประกาศใชใ้ห้
เป็นท่ีทราบโดยทัว่กนัทั้งองค์กร อีกทั้งยงัมีการจดัท าส่ือในรูปแบบ Infographic เก่ียวกบัความเท่า
เทียมและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน เพ่ือใหพ้นกังานทุกระดบัไดรั้บทราบและเขา้ใจอยา่งง่าย
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พร้อมทั้ งมีการอบรมอย่างสม ่าเสมอเพ่ือกระตุ้นความตระหนักรู้แก่พนักงาน โดยองค์กรให้
ความส าคญัแนวปฏิบติัดา้นความเท่าเทียมตั้งแต่กระบวนการคดัเลือกบุคคลากร การพิจารณาท างาน
ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม ตลอดจนการพิจารณาเล่ือนต าแหน่งจากความสามารถ โดยไม่มีอคติหรือใช้
ระบบเครือญาติในการพิจารณา พร้อมทั้งจดัท าช่องทางการแสดงความคิดเห็นและแนวทางการรับขอ้
เรียนอยา่งเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน 

 การส ารวจความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อองคก์ร 

เพ่ือให้ทราบถึงความผูกพนัหรือความสุขในการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานแต่ละคน บริษทัได้
ก าหนดใหมี้การส ารวจความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ ของพนกังานทุกระดบัเป็นประจ าทุกปี 
ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดรั้บมานั้นจะสามารถน ามาปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องในการบริหารจดัการองค์กรและ
ทรัพยากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ยกระดบัความพึงพอใจและความผูกพนัของพนักงานต่อ
องค์กร อนัจะน าไปสู่การพฒันาไดต้ามวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยมและเป้าหมายขององค์กร รวมทั้ง
บริษทัยงัไดก้ าหนดระเบียบปฏิบติัว่าดว้ยการยื่นค าร้องทุกขเ์พ่ือใหพ้นกังานไดใ้ชใ้นการยื่นเร่ืองราว
ร้องทุกข ์เพ่ือเป็นแนวทางในการแกไ้ขขอ้คบัขอ้งใจในการท างานของพนกังานอย่างเสมอภาคและ
เป็นธรรม 

4.   นโยบายต่อฝ่ายบริหาร  
บริษทัตระหนกัว่าฝ่ายบริหารเป็นปัจจยัสู่ความส าเร็จท่ีส าคญัประการหน่ึงในการด าเนินธุรกิจ ดว้ย

เหตุน้ี บริษทัจึงไดมี้การจดัท าโครงสร้างค่าตอบแทนของผูบ้ริหารอยา่งเหมาะสม โดยสามารถเปรียบเทียบ
ไดก้บัผูบ้ริหารระดบัเดียวกนัของธุรกิจ Health Care นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารยงัมีโอกาสท างานตามหนา้ท่ี
และความรับผิดชอบของตนอย่างอิสระ ปราศจากการแทรกแซง ซ่ึงเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดร่วมกนั
ขององคก์รและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

5.   นโยบายต่อคู่คา้   
บริษทัด าเนินธุรกิจกับหุ้นส่วน เจ้าหน้ี คู่ค้า และอ่ืนๆ ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขการค้า หรือ

ข้อตกลงท่ีได้ท าเป็นสัญญาอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม โดยค านึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา 
คุณภาพ และบริการท่ีไดรั้บ มีการก าหนดระเบียบในจดัซ้ือ จดัจา้ง และการด าเนินการต่างๆ ท่ีชดัเจน ไม่
เรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่คา้ หลีกเล่ียงการซ้ือสินคา้และบริการกบัคู่คา้ท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน 
หรือละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือมีพฤติกรรมท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย รวมทั้งมีนโยบายหลีกเล่ียงการ
กระท าใดกต็ามท่ีอาจส่งผลใหเ้กิดความไม่ซ่ือสตัยสุ์จริต หรือท่ีอาจละเมิดสิทธิของคู่สญัญาตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดหรือท่ีไดต้กลงร่วมกนั และเป็นไปตามจริยธรรมหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

6.   นโยบายต่อคู่แข่ง 
บริษทัด าเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบติัต่อผูป้ระกอบการในธุรกิจเดียวกนัตามกรอบการคา้ท่ี

สุจริต ภายใตก้รอบของกฎหมายและกฎระเบียบทางธุรกิจรวมทั้งขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ไม่แสวงหา
ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัโดยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรัพยสิ์น
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ทางปัญญา หรือท าลายช่ือเสียงของผูป้ระกอบการในธุรกิจเดียวกนัในทางกล่าวร้ายโดยปราศจากขอ้มูลความ
จริง ตลอดจนสนบัสนุนและส่งเสริมใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมเพ่ือใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อผูรั้บบริการ 

7.   นโยบายต่อผูรั้บบริการ 
บริษทัตระหนกัวา่ผูรั้บบริการเป็นปัจจยัสู่ความส าเร็จท่ีส าคญัประการหน่ึงในการด าเนินธุรกิจ บริษทั

มุ่งหวงัท่ีจะท าให้ผูรั้บบริการพอใจดว้ยการให้บริการท่ีมีคุณภาพสูง และมีความมุ่งหวงัท่ีจะปรับปรุง
คุณภาพดา้นการรักษาพยาบาลใหดี้ยิ่งข้ึน  เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของผูรั้บบริการ
อย่างยุติธรรมในระดบัมืออาชีพ โดยองคก์รน้ีถือว่าขอ้มูลของผูรั้บบริการทุกท่านเป็นความลบัและจะไม่
ถกูน ามาเปิดเผย  เวน้แต่กฎหมายก าหนด  หรือจนกวา่จะไดรั้บความยินยอมจากผูรั้บบริการโดยตรง  

ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัให้โรงพยาบาลในเครือด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผูป่้วยเป็นประจ าทุก
เดือน โดยใช้แบบประเมินจาก HCAHPS (Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and 
Systems) ซ่ึงพฒันาข้ึนโดย The Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) ร่วมกบั The Agency 
for Healthcare Research and Quality (AHRQ) และไดรั้บการรับรองอยา่งเป็นทางการจากองคก์ร National 
Quality Forum ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชใ้นการประเมินมุมมองผูรั้บบริการท่ีมีต่อ
กระบวนการดูแลท่ีส าคญัหลกัๆ ของโรงพยาบาล เป็นขอ้มูลใหส้ามารถใชใ้นการปรับปรุงพฒันาคุณภาพ
โรงพยาบาล โดยในอเมริกาการรายงานผลการส ารวจน้ีเปิดเผยต่อสาธารณะ เพ่ือยกระดบัความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม และเปิดโอกาสใหโ้รงพยาบาลสามารถเปรียบเทียบผลลพัธ์ในมุมมองของลูกคา้เพ่ือใชใ้นการพฒันา
ตนเองต่อไป ทั้งน้ี วิธีการคิดคะแนนใชก้ารคิดจ านวนร้อยละของผูรั้บบริการท่ีประเมินคะแนนขอ้ท่ีสูงท่ีสุด
ในแต่ะ Scale เรียกว่า Top Box โดยมาตรวดัมุ่งถามความเป็นประจ าสม ่าเสมอของบริการในแต่ละส่วน เพ่ือ
ส่งเสริมวฒันธรรมการใหบ้ริการท่ีมุ่งใหผู้รั้บบริการเกิดประสบการณ์ท่ีดีทุกคร้ังของการเขา้รับบริการ  

คะแนนรวมกำรให้บริกำรของโรงพยำบำลในเครือ BDMS  

 
นอกเหนือจากการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมท่ีมีคะแนนเพ่ิมข้ึนอย่างเห็นไดช้ดัเจนตลอด

ระยะเวลา 8 ปีท่ีผ่านมา บริษทัยงัใหค้วามส าคญัในการประเมินความพึงพอใจทางดา้นการส่ือสาร เพราะ
ทกัษะการส่ือสารท่ีดีถือเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่งโดยเฉพาะอยา่งยิ่งระหวา่งแพทยแ์ละต่อผูป่้วย เพ่ือใหมี้ความ
เขา้ใจตรงกนั ช่วยลดความวิตกกงัวลในผูป่้วย ซ่ึงการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพไม่ใช่เฉพาะการพูดเท่านั้น 
แต่ยงัรวมถึงภาษากาย เช่น ท่าทาง การแสดงออกทางสีหนา้ ซ่ึงจะส่ือไปถึงผูป่้วยดว้ยเช่นกนั 
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3 หัวข้อหลัก ท่ีใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของการ ส่ือสารของแพทย์  (Good Doctor 
Communication) ไดแ้ก่ การดูแลรักษาดว้ยความสุภาพอ่อนโยน (Doctor courtesy and respect) การรับฟัง
ผูป่้วยอย่างตั้งใจ (Doctors listen carefully) และ แพทยอ์ธิบายส่ิงต่างๆ ไดง่้ายต่อความเขา้ใจ (Doctors 
explain things) 

โครงการส าคญัท่ีบริษทัจดัท าข้ึนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการส่ือสารของแพทยไ์ดแ้ก่ Empathic Camp 
ซ่ึงเป็นการให้ความรู้ท่ีส าคญั ดา้นการส่ือสาร ศิลปะการพูด การฟังอย่างตั้งใจ การสังเกตภาษากาย และ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการมีการจ าลองสถานการณ์ใหฝึ้กปฏิบติัอีกดว้ย 

 

ความส าเร็จของโครงการน้ี ท าใหผ้ลลพัธ์รวม Good Doctor Communication อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีมากจาก 
Top Box score ท่ี 86 ข้ึนมาเป็น 92 ในปี 2563 (ค.ศ. 2020) ซ่ึงเม่ือเทียบเคียงกบัโรงพยาบาลในประเทศ
สหรัฐอเมริกาท่ีรายงาน HCAHPS Score คะแนนของโรงพยาบาลในบริษทัสูงกว่าเปอร์เซ็นต์ไทลท่ี์ 95 
ของโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกาท่ีเขา้ร่วมทั้งหมด 4,469 แห่ง 

8.   นโยบายต่อเจา้หน้ี 
บริษทัมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัตามสญัญาและขอ้ผกูพนัต่างๆ ท่ีมีต่อเจา้หน้ีทุกประเภท ไม่วา่จะเป็นเร่ือง

การปฏิบติัตามสัญญา วตัถุประสงค์ของการใชเ้งิน การช าระเงิน  การดูแลคุณภาพหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
(ถา้มี) และระยะเวลาการช าระเงิน รวมถึงเง่ือนไขหรือเร่ืองอ่ืนใดท่ีไดใ้ห้ขอ้ตกลงไวก้บัเจา้หน้ี   ดงันั้น 
บริษทัจึงไดก้ าหนดนโยบายในดา้นต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัในองคก์ร ดงัน้ี 

• การเปล่ียนแปลงนโยบาย/ข้อมูล/โครงสร้างการบริหารงานของบริษทั  บริษทัมีนโยบายให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับเจ้าหน้ี ท าจดหมาย หรือ บันทึก แจ้งเจ้าหน้ีกรณีท่ีการ
เปล่ียนแปลงนโยบาย/ ขอ้มูล หรือโครงสร้างการบริหารงานของบริษทั ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั
เจา้หน้ีของบริษทั เพ่ือใหส้ามารถรับรู้ขอ้มลูและข่าวสารของบริษทัอยา่งทัว่ถึง     

• การปฏิบติัตามสัญญาและเง่ือนไขของสัญญา   บริษทัมีนโยบายให้หน่วยงานท่ีเป็นคู่สัญญา 
จะตอ้งรับผิดชอบดูแล บริหารจดัการใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญา หากมีประเด็นท่ีอาจท าให้
เกิดความเส่ียงกบัเจา้หน้ีเกิดข้ึน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อภาพรวมของบริษทั จะมีฝ่ายกฎหมายหรือ
ท่ีปรึกษาดา้นกฎหมายของบริษทัช่วยก ากบัดูแลให ้ และในกรณีท่ีมีประเด็นไม่เป็นไปตามท่ีตก
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ลงกนัไวร้ะหวา่งบริษทักบัเจา้หน้ี จะมีการเชิญประชุมใหท้างเจา้หน้ีไดแ้สดงความคิดเห็น และหา
แนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนัโดยใชห้ลกัความสมเหตุสมผล เพ่ือมุ่งรักษาสมัพนัธภาพท่ีย ัง่ยืนและ
เช่ือถือซ่ึงกนัและกนั 

• ดา้นการช าระเงิน   บริษทัมีนโยบายให้ฝ่ายบญัชี/การเงิน จ่ายช าระตามงวดเครดิตเทอม และ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดตามสญัญา โดยยึดหลกัความถกูตอ้ง โปร่งใส ตรงเวลา หากมีกรณีท่ี
ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขจะมีการช้ีแจงและแจ้งไปยงัหน่วยงานตน้สังกดัเพ่ือส่ือสารกบัเจ้าหน้ี
โดยตรง เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกดัท่ีเป็นคู่สัญญากบัเจา้หน้ีรายนั้นร่วมกันด าเนินการแก้ไข
ปัญหาท่ีท าใหเ้กิดความล่าชา้ดา้นการช าระเงิน 

• ดา้นการรายงานสถานะทางการเงินของบริษทั   บริษทัในฐานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ มีการเปิดเผยผลการด าเนินงานในทุกไตรมาส และประจ าปีต่อสาธารณชน             
นักลงทุน และผูถื้อหุ้น  ผ่านระบบการเปิดเผยขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยฯ์  พร้อมทั้ งมีการ
เปิดเผยผลการด าเนินงานประจ าปีผ่านรายงานประจ าปีของบริษทั รวมถีงรายงานของนกัลงทุน
สัมพนัธ์ท่ีไดเ้ปิดเผยบน website ของบริษทั และถือเป็นสิทธิของเจา้หน้ีของบริษทัในการเขา้ถึง
ขอ้มูลฐานะการเงินของบริษทัซ่ึงเป็นขอ้มูลเดียวกันกับท่ีบริษทัได้เปิดเผยไวต่้อสาธารณชน      
นกัลงทุน และผูถื้อหุน้  โดยการเขา้ถึงขอ้มูลผ่านส่ืออิเลค็โทรนิคส์ต่างๆ หรือสามารถร้องขอกบั
หน่วยงานของบริษทัท่ีเป็นคู่สัญญาไดโ้ดยตรง เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจไดว้า่ บริษทัมีฐานะการเงิน
ท่ีมัน่คงเพียงพอในการช าระเงินตามจ านวน และสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีไดต้กลงไวใ้น
สญัญา    

9.   นโยบายความรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม  
บริษทัไดเ้ล็งเห็นความส าคญัและมุ่งพฒันาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเน่ืองให้กบัชุมชนและสังคม และ

เพ่ือใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรภายในองค์กร และสร้างบุคลากรขององค์กรท่ีมี
ทศันคติและความมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะน าไปสู่การสร้างรากฐานขององคก์รท่ีด าเนิน
ธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ในปี 2562 คณะกรรมการบริษทัได้มีมติอนุมติั นโยบายส่ิงแวดลอ้ม 
“BDMS Earth Healthcare” ข้ึนตามแนวคิด “เติบโต สมดุล ย ัง่ยืน” โดยนโยบายฯ ดังกล่าว มีแนวทาง
ด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. Building Eco-mindset   สร้างบุคลากรขององค์กรให้มีจิตส านึกในการับผิดชอบต่อสังคมและ
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

2.  Designing Better Environment   ออกแบบและสร้างสรรคส์ภาพแวดลอ้มในการท างาน ระบบ
บริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม และแนวทางรับมือกบัมลภาวะท่ีเกิดข้ึนอยา่งเหมาะสม 

3. Moving to Green Business   เดินหนา้สู่การท าธุรกิจท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มตลอดทั้งห่วงโซ่
อุปทานเพ่ือลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

4. Sustaining Social Engagement   สร้างการมีส่วนร่วมและผลประโยชน์ร่วมอย่างย ัง่ยืน เพ่ือ
ส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวิตท่ีดีภายในชุมชน 
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เพ่ือดูแลในเร่ืองผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจเกิดจากกระบวนการรักษาพยาบาล ตลอดจนความ
ปลอดภยัต่อผูใ้ชบ้ริการและสุขภาพอนามยัของบุคลากรทุกระดบั บริษทัไดน้ ามาตรฐาน The Institute of 
Hospital Quality Improvement and Association (HA-Thailand)  และ Joint Commission International (JCI) 
มาประยกุตใ์ชภ้ายในโรงพยาบาล และไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากทั้ง 2 องคก์ร  

นอกจากน้ี บริษทัไดด้ าเนินการลดการใชไ้ฟฟ้าโดยเปล่ียนหลอดไฟในโรงพยาบาลเป็น LED ตั้งแต่ปี 
2561 ประกอบกบัด าเนินการออกมาตรการประหยดัการใช้พลงังานในหลายๆ มาตรการ ท าให้บริษทั
สามารถลดอตัราการใชไ้ฟฟ้าอยา่งต่อเน่ือง ดงัตารางดา้นล่าง 

อตัรำกำรใช้ไฟฟ้ำ ระหว่ำงปี 2559 – 2563 

 2563 2562 2561 2560 2559 

หน่วยไฟฟ้าท่ีใชต่้อรายได ้1 บาท 0.00378** 0.00275* 0.00246 0.00263 0.00268 

หมายเหตุ   

* ในเดือนกรกฎาคม 2562 บริษทัไดเ้ปิดใหบ้ริการโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชัน่แนล (BIH) โดยช่วงก่อนเปิด
ใหบ้ริการไดมี้การทดลองระบบงานต่างๆ ของอาคารโรงพยาบาลและอุปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทย ์ จึงส่งผลให้
อตัราการใชไ้ฟฟ้าต่อหน่วยรายไดข้องบริษทัโดยรวมเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2561  

** สาเหตุท่ีหน่วยไฟฟ้าท่ีใชต้่อรายได ้1 บาท ของปี 2563 เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-
19 ท าให้มีจ านวนผูใ้ชบ้ริการชาวต่างชาติลดลงเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้รายไดร้วมของปี 2563 ลดลงจากปี 2562 
ประมาณร้อยละ 25  ในขณะท่ีหน่วยไฟฟ้าท่ีใชใ้นปี 2563 ลดลงจากปี 2562 ประมาณร้อยละ 8  (หน่วยไฟฟ้าท่ีใชใ้นปี 
2563 ลดลงในสัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่รายไดท่ี้ลดลงของปี 2563 เน่ืองจากปี 2563 มีการเปิดให้บริการโรงพยาบาลกรุงเทพ
อินเตอร์เนชัน่แนล (BIH) เต็มปี (12 เดือน) ในขณะท่ีปี 2562 โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชัน่แนล (BIH) มีการใช้
ไฟฟ้า รวมระยะเวลา 9 เดือน เร่ิมตั้งแต่การทดสอบระบบต่างๆ ของอาคารโรงพยาบาล และทดสอบอุปกรณ์เคร่ืองมือ
ทางการแพทย ์ในเดือนเมษายน 2562 และเปิดใหบ้ริการในเดือนกรกฎาคม 2562)  หากพิจารณาเปรียบเทียบเฉพาะช่วง 
6 เดือนหลงัของปี 2562 และ 2563 จะพบวา่หน่วยไฟฟ้าท่ีใชข้องปี 2563 ลดลงจากปี 2562 ประมาณร้อยละ 16.4 

  นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มส าหรับโครงการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึน
ใหม่  บริษทัไดก้ าหนดแนวทางการก่อสร้างโดยใช้หลกัการ Leadership in Energy and Environmental 
Design (LEED) ในอาคารโรงพยาบาลใหม่ เพ่ือลดปริมาณการใชพ้ลงังานและช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
ไดแ้ก่ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย และ  Bangkok International Hospital 
ซ่ึงเปิดให้บริการในปี 2562  ไดมี้การติดตั้งระบบ Solar Cell ส าหรับผลิตไฟฟ้าให้กบัโรงพยาบาล และ
ติดตั้งระบบ Solar Collector เพ่ือผลิตน ้าร้อนใหก้บัหอ้งพกัผูป่้วย นอกจากน้ี ยงัมีระบบ District Heat Pump 
ในการส ารองน ้าร้อนใหก้บัระบบ Solar Collector ในช่วงเวลากลางคืนอีกดว้ย 

ในดา้นการช่วยเหลือกิจกรรมการกุศลของบริษทั โรงพยาบาลไดมี้การออกหน่วยตรวจสุขภาพ      
การใหค้วามรู้ และสนบัสนุนอุปกรณ์ เคร่ืองมือทางการแพทย ์ยา เวชภณัฑ ์ร่วมกบัมลูนิธิต่างๆ และชุมชน
รอบขา้งโรงพยาบาล 
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10.   นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน 
บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของสิทธิมนุษยชน จึงก าหนดนโยบายเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน โดยให้

พนกังานทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ตลอดจนมีโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพการงานตามขีด
ความสามารถ และศกัยภาพของแต่ละบุคคล โดยสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคดงักล่าวนั้นตอ้งเป็นไป
ภายใตบ้ทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย วา่ดว้ยเร่ืองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดย
ไม่เลือกวา่ผูน้ั้นจะมีถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา ศาสนา อาย ุเพศ ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองท่ีแตกต่างแต่อยา่งใด   

 ดงันั้น  เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน เขา้ร่วมในการเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิใน
ท่ีท างานและระบบทัว่ทั้งองคก์ร บริษทัจึงไดจ้ดัท า “นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน” และ
ประกาศใช ้เพ่ือใหรั้บทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่นโยบายดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซต์
ของบริษทั  

11.   นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาและลิขสิทธ์ิ 
บริษทัมุ่งหวงัใหบ้ริษทัและบริษทัในเครือเป็นองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ พร้อมทั้ง

มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาล ดงันั้น บริษทัจึงมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาและลิขสิทธ์ิ โดยดูแลมิให้มีการล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 
กระท าการ หรือแสวงหาประโยชน์จากงานอนัมีลิขสิทธ์ิ เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของลิขสิทธ์ิอย่าง
ถูกตอ้งตามกฎหมาย บริษทัจึงไดจ้ดัท าและประกาศใช ้“นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา
หรือลิขสิทธ์ิ” เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัในเครือทั้งหมดทราบและถือ
ปฏิบติัโดยทัว่กนั พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่นโยบายดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั 

12.  นโยบายการบริหารจดัการความปลอดภยัดา้นสารสนเทศ (Information Security Management Policy)  
บริษทัไดจ้ดัท านโยบายการบริหารจดัการความปลอดภยัดา้นสารสนเทศข้ึน เพ่ือเป็นแนวทางและ

กฎเกณฑม์าตรฐานในการใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใหเ้ป็นไป
อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด  รวมทั้งเพ่ือป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชง้านในลกัษณะ
ท่ีมีความเส่ียงท่ีท าใหเ้กิดความเสียหาย  โดยไดป้ระกาศใหพ้นกังานของบริษทัและบริษทัในเครือ ตลอดจน
บุคคลท่ีมีหนา้ท่ีหรือมีความเก่ียวขอ้งในการท างานใหก้บับริษทั รับทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั พร้อมทั้ง
ไดเ้ผยแพร่นโยบายดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั 

13.   นโยบายการคุม้ครองและบรรเทาความเสียหายใหก้บัผูร้ายงาน (Whistleblower Policy)  
เพ่ือใหผู้ร้ายงานหรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการรายงานหรือตรวจสอบขอ้เท็จจริงโดยมีเจตนาท่ีสุจริต 

ไดรั้บการคุม้ครองและปกป้องอย่างเป็นธรรม บริษทัไดก้ าหนด “นโยบายการคุม้ครองและบรรเทาความ
เสียหายใหก้บัผูร้ายงาน” ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้น “จรรยาบรรณของบริษทั” ซ่ึงไดป้ระกาศใชแ้ละ
เผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั  โดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 
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 ผูร้้องเรียนสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองไดห้ากเห็นวา่ การเปิดเผยนั้นจะไม่ปลอดภยั แต่หากมี
การเปิดเผยตนเองกจ็ะไดรั้บการรายงานความคืบหนา้และช้ีแจงขอ้เทจ็จริงใหท้ราบได ้ หรือบรรเทา
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงไดส้ะดวกและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

 ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บขอ้ร้องเรียน จะเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็นความลบั และจะเปิดเผยเท่าท่ี
จ าเป็น และค านึงถึงความปลอดภยัและความเสียหายของผูร้ายงาน หรือผูใ้ห้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบขอ้มูล โดยจะไดรั้บการประกนัจากบริษทัว่า จะไม่เป็นเหตุ หรือถือเป็นเหตุท่ีจะเลิกจา้ง 
ลงโทษ หรือด าเนินการใดท่ีเกิดผลร้ายต่อพนกังานดงักล่าว   

 ผูท่ี้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการท่ีมีความ
เหมาะสมและเป็นธรรม 

ช่องทำงกำรตดิต่อของผู้มส่ีวนได้เสีย   
บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้พนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอก

องคก์ร สามารถติดต่อ เสนอความเห็น ร้องเรียน และรายงานการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้งผา่นช่องทางตามท่ีได้
ประกาศไวใ้น “จรรยาบรรณของบริษทั” และเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั  ทั้งน้ี ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย
ใหรั้บขอ้ร้องเรียนขา้งตน้ จะตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 รวบรวมข้อมูลท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับการฝ่าฝืน การละเวน้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลัก

จรรยาบรรณนั้น โดยผูท่ี้ดูแลขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทั้งหมด แก่ผูด้  าเนินการรวบรวม
ขอ้มลูและตรวจสอบขอ้ร้องเรียน 

 ประมวลผลและวิเคราะห์ผลของขอ้มูลเพ่ือพิจารณาหาต้นเหตุว่ามีการกระท าใดท่ีฝ่าฝืน ละเวน้ 
หรือไม่ปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณนั้นหรือไม่ และรายงานการประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้มลู 
แก่ผูท่ี้มีอ  านาจสัง่การในเร่ืองนั้น ๆ ต่อไป  

 ในกรณีท่ีพบว่ามีความผิดเกิดข้ึนจริงจะพิจารณาด าเนินการตามระเบียบขอ้บงัคบัการท างานของ
บริษทั หรือตามกฎระเบียบหรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองนั้น ๆ ต่อไป 

 

กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 

 บริษทัมีนโยบายท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลทั้งทางการเงินและข่าวสารทัว่ไปของบริษทั ต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และ
นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์รวมถึงสาธารณชนทัว่ไปอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทัว่ถึง เท่าเทียม โปร่งใส และทนัการณ์ 
รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ทั้งน้ี บริษทัไดติ้ดตามกฎระเบียบใหม่ๆ ท่ีประกาศใช้
และปรับแนวปฏิบติัของบริษทัใหเ้ขา้กบักฎระเบียบดงักล่าวรวมทั้งไดมี้การเปิดเผยนโยบายดงักล่าวใหบุ้คคลากร
ภายในองคก์รไดรั้บทราบ และเผยแพร่นโยบายดงักล่าวผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั ดงัน้ี 

1. ขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั    
2. นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ  
3. จรรยาบรรณของบริษทัและนโยบายการคุม้ครองและบรรเทาความเสียหายใหก้บัผูร้ายงาน    
4. นโยบายการเปิดเผยขอ้มลูและสารสนเทศ    
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5. นโยบายการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มลูภายใน 
6. นโยบายการซ้ือขายหลกัทรัพย ์  
7. นโยบายการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่    
8. นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน     
9. นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาและลิขสิทธ์ิ 
10. นโยบายการบริหารความเส่ียง 
11. นโยบายการบริหารจดัการความปลอดภยัดา้นสารสนเทศ 
12. นโยบายดา้นภาษี 
13. นโยบายส่ิงแวดลอ้ม 

 ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายท่ีจะเปิดเผยขอ้มลูการเงินของบริษทั ขอ้มลูท่ีเป็นสาระส าคญั ตลอดจนขอ้มลูอ่ืนๆ ท่ี
อาจส่งผลกระทบต่อส่วนไดเ้สียของผูถื้อหุ้น หรือการตดัสินใจลงทุน ซ่ึงอาจส่งผลต่อราคาหุ้นหรือหลกัทรัพยใ์ด
ของบริษทั ขอ้มลูน้ีจะเผยแพร่ในเวลาอนัเหมาะสม เพียงพอ และครบถว้น ดว้ยวิธีท่ีโปร่งใส ผา่นช่องทางท่ียติุธรรม
และสมควร โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั คือ เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าการลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัเกิดจากการตดัสินใจท่ี
ยุติธรรมและไดรั้บขอ้มูลอย่างทัว่ถึงเท่าเทียมกนั  เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศและนโยบาย
เร่ืองการดูแลการใชข้อ้มลูภายใน  ซ่ึงไดเ้ผยแพร่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไดรั้บทราบและถือปฏิบติั 

 นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน ควบคู่ไปกบัรายงาน
การตรวจสอบของผูส้อบบญัชี  แสดงไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  เพ่ือใหฝ่้ายจดัการมี
ความตระหนักอย่างยิ่งถึงพนัธกิจ และหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อขอ้มูลและรายงานทางการเงินท่ีตอ้งมีความถูกต้อง
ครบถว้นก่อนท่ีจะมีการแพร่หลายต่อผูล้งทุน 

ช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศของบริษทั 
 นอกจากการเปิดเผยขอ้มูลตามหนา้ท่ีภายใตข้อ้บงัคบัของกฎหมายและขอ้ก าหนดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
แลว้  บริษทัยงัจดัใหมี้หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ เพ่ือเป็นช่องทางการติดต่อโดยตรงกบันกัลงทุน นกัวิเคราะห์ ทั้ง
ในและต่างประเทศ  ตลอดจนถึงผูท่ี้เก่ียวข้อง หรือบุคคลภายนอกท่ีมีความสนใจในข้อมูลของบริษทั  ส าหรับ
ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั คือ ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการ
ผูอ้  านวยการใหญ่ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน และ Assistant Vice President ดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ รวมถึง
ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศของบริษทั 

โดย ในรอบปี 2563  ท่ีผา่นมา ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั รวมถึง Assistant Vice President ท่ีดูแลดา้นนกั
ลงทุนสมัพนัธ์ไดพ้บปะและใหข้อ้มลูต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง ในโอกาสต่างๆ ดงัน้ี 

1. การน าเสนอขอ้มลูแก่นกัลงทุน (Roadshow) 20 คร้ัง โดยในปีน้ี Roadshow ส่วนใหญ่จดัข้ึนในรูปแบบ
ของ Virtual Roadshow ท าใหมี้โอกาสไดพ้บนกัลงทุนจ านวนมากข้ึนต่อการประชุมในแต่ละคร้ัง และ
พบนกัลงทุนหลากหลายกลุ่มมากข้ึน 

2. จดัการประชุมแถลงผลการด าเนินงานแก่นกัลงทุนและนกัวิเคราะห์ (Analyst Meeting) 8 คร้ัง 
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3. จดักิจกรรมพบนกัลงทุนและนักวิเคราะห์ เพ่ือรับทราบการด าเนินงานของบริษทั (Company Visits 
และ Conference Call) 230 คร้ัง 

4. เน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าใหบ้ริษทัด าเนินนโยบาย Social Distancing 
อย่างต่อเน่ืองตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นตน้มา ส่งผลใหก้ารจดัโครงการพบผูบ้ริหาร และเยี่ยมชม
กิจการ ใหแ้ก่นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งต่างๆ (Site Visits) ลดลงเหลือเพียง 1 คร้ัง 

 บริษทัมีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั ผลการด าเนินงาน งบการเงิน และสารสนเทศท่ีบริษทัแจง้ต่อตลาด
หลกัทรัพยฯ์โดยผูส้นใจสามารถอ่านขอ้มูลไดท้างเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ี www.set.or.th  และ เวบ็ไซต์ 
ของบริษทัท่ี www.bangkokhospital.com กรณีท่ีผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีขอ้สงสัยและตอ้งการสอบถามสามารถ
ติดต่อมายงั Assistant Vice President ท่ีดูแลดา้นนักลงทุนสัมพนัธ์โทร. 0-2755-1793 Fax: 0-2755-1959  E-mail: 
investor@bangkokhospital.com หรือผา่นเวบ็ไซต ์www.bangkokhospital.com  

9.2   คณะกรรมกำรชุดย่อย  
คณะกรรมการบริษทัได้มีมติแต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อย จ านวน 5 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการ

ตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
และคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ เพ่ือช่วยท าหนา้ท่ีดา้นการควบคุมภายใน  การบริหารความเส่ียง การก ากบัดูแล
กิจการ  และกลัน่กรองงาน เพ่ือใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้รวมทั้งไดแ้บ่งแยกหนา้ท่ีระหว่างคณะกรรมการชุด
ย่อยต่างๆ ไวอ้ย่างชดัเจน โดยการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการชุด
ย่อยแต่ละคณะ ทั้งน้ี คณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะไดมี้การประเมินผลการปฏิบติังานโดยวิธีการประเมินตนเองเป็น
ประจ าทุกปี อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือน าไปพฒันาการปฏิบติัหนา้ท่ีใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึนต่อไป 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัประกอบดว้ย กรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน 
และมีวาระในการด ารงต าแหน่งเป็นเวลา 3 ปี โดยมีรายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบดงัน้ี 

1.  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณนายแพทยส์นัตศิ์ริ ศรมณี  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.  นายวีระวงค ์ จิตตมิ์ตรภาพ    กรรมการตรวจสอบ 
3.  นายชวลิต เศรษฐเมธีกลุ     กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บอ านาจอย่างเต็มท่ีจากคณะกรรมการบริษทัให้ท างานของตน  ซ่ึงรวมถึงการ
ติดตามการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและด าเนินการให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในอย่างรัดกุม มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการปฏิบติัตามท่ีกฎหมายก าหนดในการเปิดเผยขอ้มูล และมีมาตรการในการป้องกนัความเส่ียง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจและเร่ืองการเงินอยา่งครบถว้น โดยกรรมการตรวจสอบของบริษทั ท่ีมีความรอบรู้และความสามารถ
ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษทัได ้ มีจ านวน 1  ท่าน คือ นายชวลิต เศรษฐเมธีกลุ 

ในการวางแผนการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ผูต้รวจสอบภายในวางแผนการ
ตรวจสอบภายในของบริษทัตลอดทั้งปี โดยบริษทัไดว้่าจา้งบริษทัจากภายนอกท่ีมีคุณสมบติัและประสบการณ์ท่ี
เหมาะสมเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบภายในของกิจการ ซ่ึงบริษทัเช่ือว่าการว่าจา้งบุคคลภายนอกเขา้มาปฏิบติั

http://www.set.or.th/
http://www.bangkokhospital.com/
mailto:investor@bangkokhospital.com
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หนา้ท่ีดงักล่าว จะท าใหผู้ป้ฏิบติังานมีความเป็นอิสระและมีความคล่องตวัในการรายงานขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนอย่าง
เท่ียงธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมของการตรวจสอบภายในต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัทนัทีหลงัการประชุมทุกคร้ัง 

ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเก่ียวขอ้งกบังบการเงินและการเปิดเผยรายงานทางการเงิน
ของบริษทั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน และผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน ท่ีดูแลดา้นบญัชี
ของบริษทั ต่างเขา้ร่วมการประชุมดว้ยทุกคร้ัง  ทั้งน้ี ก่อนการประชุมในวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบังบการเงินกบัฝ่ายบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมแยกกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมในการประชุมแต่ประการใด  เพ่ือ
สอบถามประเด็นความเส่ียงท่ีส าคญัท่ีอาจเกิดข้ึนกบังบการเงินหรือฐานะการเงินของกิจการซ่ึงผูส้อบบญัชีไดต้รวจ
พบ  หรือขอ้จ ากดัท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจสอบงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย รวมถึงมีการประชุมประจ าปี
ร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร  เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าผูส้อบบญัชีสามารถปฏิบติังานอย่างอิสระจากฝ่ายบริหาร
และไม่มีขอ้จ ากดัในการตรวจสอบบญัชี  

คุณสมบัตขิองคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบของบริษทัตอ้งเป็นกรรมการอิสระท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี ผูท่ี้ด  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัมีคุณสมบติัตามขอ้ก าหนดของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0  ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการ
อิสระรายนั้น ๆ ดว้ย (ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย)์ 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ทั้งน้ี 
ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วน
ราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั (บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั หมายถึง
บริษทัยอ่ยท่ีมีบริษทัแม่เป็นบริษทัเดียวกนั) 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม 
หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ  านาจควบคุม ของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ ควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบ
บญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทัสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงินซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั
ร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม 
หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย
กวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู ้
ถือหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. นอกเหนือจากคุณสมบติัของกรรรมการบริษทัเก่ียวกบัการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนักบั
บริษทั และบริษทัย่อยแลว้ กรรมการอิสระยงัจะตอ้งไม่เป็นลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ1.0 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 

 ทั้งน้ี กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการด าเนินการของ
บริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยมีการตดัสินใจใน
รูปแบบขององคค์ณะได ้(Collective Decision) 

นอกเหนือจากคุณสมบติัการเป็นกรรมการอิสระแลว้ กรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติัเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

1) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

2) ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ ประสบการณ์ และสามารถอุทิศเวลาไดอ้ย่างเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

3) ตอ้งไม่เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงอยู่ในธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมเดียวกนั   และไม่เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
อ่ืนเกินกวา่ 5 บริษทั เน่ืองจากอาจมีผลใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีในบริษทัใดบริษทัหน่ึงท าไดไ้ม่เตม็ท่ี  

รายการต่อไปน้ีไม่ถือว่ามีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระของกรรมการ
ตรวจสอบ 



 ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 หนา้ท่ี 141 

1. รายการระหว่างกรรมการตรวจสอบหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักรรมการตรวจสอบท่ีกระท ากบับริษัท 
บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั เก่ียวกบัการไดม้าหรือจ าหน่ายสินคา้หรือ
บริการตามเง่ือนไขดงัน้ี 

1) การไดม้าหรือจ าหน่ายสินคา้หรือบริการนั้นอยู่บนพ้ืนฐานของการด าเนินธุรกิจปกติและเป็น
เง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไปท่ีก าหนดโดยมีหลกัเกณฑช์ดัเจน และเป็นท่ีเปิดเผย 

2) ราคาสินคา้หรือค่าบริการเป็นราคาท่ีเทียบเคียงไดก้บัราคาสินคา้หรือค่าบริการท่ีใหล้กูคา้รายอ่ืน 

2. การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัซ่ึงไดด้ าเนินการตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

3. รายการอ่ืนใดท่ีไดด้ าเนินการตามกฎ ระเบียบ ขอ้ก าหนด หรือประกาศท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก าหนดแลว้
ตามหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือช่วยคณะกรรมการปฏิบติัหน้าท่ีก ากบัดูแลเก่ียวกับความ
ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบติัตามกฎหมาย 
ระเบียบ และหลกัจรรยาบรรณต่างๆ เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ   
  เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้ตามหน้าท่ีท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบดงัต่อไปน้ี 

1. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

2. สอบทานให้บริษทัมีการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของบริษทั ใหมี้ความ
ถูกตอ้งครบถว้นเป็นท่ีเช่ือถือได ้โดยการประสานงานกบัผูต้รวจสอบบญัชีภายนอกและผูบ้ริหารท่ี
รับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงินตามกรอบระยะเวลาท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ กฎหมาย และหน่วยงาน
ราชการก าหนด 

3. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชี และเสนอค่าสอบบัญชีประจ าปีของบริษัท ต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั รวมถึงเสนอถอดถอนผูส้อบบญัชีในกรณี
ท่ีเห็นวา่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้หรือละเลยไม่ปฏิบติัหนา้ท่ี หรือปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ 

4. จดัให้มีกระบวนการรับแจง้เบาะแสจากพนกังานเก่ียวกบัรายการในงบการเงินท่ีไม่เหมาะสมหรือ
ประเดน็อ่ืน ๆ โดยตอ้งท าใหผู้แ้จง้เบาะแสมัน่ใจไดว้า่มีกระบวนการสอบสวนท่ีเป็นอิสระ และมีการ
ด าเนินการในการติดตามท่ีเหมาะสม  

5. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกบัผูต้รวจสอบอิสระภายนอกและ
ผูต้รวจสอบภายใน ทั้ งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบควรพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 
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6. สอบทานหลกัฐานการไต่สวนภายในเม่ือมีข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีส่ิง
ผิดปกติหรือความบกพร่องส าคญัในระบบการควบคุมภายใน และน าเสนอคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาต่อไป 

7. สั่งการและสอบทานหลกัฐาน หากมีขอ้สงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือขอ้ก าหนดใดๆ ของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงมีหรืออาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัอย่างมี
นยัส าคญั  

8. วา่จา้งหรือน าผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นมาสนบัสนุนงานตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏิบติัตามระเบียบ
ของบริษทั ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอ้สงสยัวา่มีรายการหรือการกระท าซ่ึงอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั โดยบริษทั รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้าย 

9. ในกรณีท่ีบริษทั มีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัเอง คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการให้
ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของผูท่ี้ด ารงต าแหน่งหัวหนา้หน่วยตรวจสอบภายใน แต่ในกรณีท่ีบริษทั ใชบ้ริการหน่วยงานภายนอก
เป็นผูใ้หบ้ริการดา้นการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจใหค้วามเห็นชอบการว่าจา้ง
และก าหนดค่าธรรมเนียมตอบแทนการว่าจา้งดงักล่าว 

10. สอบทานให้บริษทัมีระบบการจดัการและควบคุมความเส่ียงท่ีเหมาะสม ครอบคลุมทั้งองคก์ร และ
เสนอแนะแนวทางในการบริหารความเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

11. สอบทานการรายงานการบริหารความเส่ียง และติดตามความเส่ียงท่ีส าคญั และน าเสนอรายงาน
ความเห็นท่ีเก่ียวกบัความพอเพียงของระบบ และการควบคุมความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือ
พิจารณา 

12. สอบทานไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยการสอบทานการท ารายการระหวา่งบริษทัหรือ
บริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

13. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงาน
ดงักล่าวตอ้งมีรายละเอียดตามประกาศตลาดหลกัทรัพยฯ์ และระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

14. สอบทานให้กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี โดยกฎบัตรดังกล่าวควรมี
รายละเอียดเก่ียวกบัขอบเขตของการด าเนินงานของคณะกรรมการอย่างน้อยตามท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ว่าดว้ยคุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และมีขอ้ก าหนดท่ีรองรับการท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเพียงพอ เช่น 
การจา้งผูเ้ช่ียวชาญให้ความเห็นในเร่ืองท่ีตอ้งใชค้วามช านาญเฉพาะดา้น โดยรับผิดชอบค่าใชจ่้าย 
เป็นตน้ ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นว่ามีความจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนเน้ือความในกฎบตัรดงักล่าวให้
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เหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป  ให้คณะกรรมการเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัใหมี้การพิจารณาใหค้วามเห็นชอบต่อไป  

15. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  
 

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระในการด ารงต าแหน่ง 3 ปี  โดยประธานคณะกรรมการสรรหาฯ 
เป็นกรรมการอิสระ เพ่ือท าหนา้ท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถมาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัทั้งในกรณีท่ี
เป็นการแต่งตั้ งทดแทนตามวาระหรือกรณีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ รวมถึงท าหน้าท่ีในการสรรหากรรมการ
ผูอ้  านวยการใหญ่ ตลอดจนมีหนา้ท่ีในการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั  
คณะกรรมการชุดยอ่ย  และกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ อยา่งเหมาะสม 
 รำยช่ือคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563    

1.  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณนายแพทยส์นัตศิ์ริ ศรมณี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
2.  นายแพทยจุ์ลเดช   ยศสุนทรากลุ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
3.  นายชวลิต   เศรษฐเมธีกลุ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   

ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

1. ก าหนดคุณสมบัติท่ีเหมาะสมของกรรมการบริษทั วิธีการสรรหา และหลกัเกณฑ์ในการสรรหา
กรรมการบริษทั รวมทั้งด าเนินการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมส าหรับการเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งต่อไป 

2. พิจารณารูปแบบ หลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน และก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท 
กรรมการชุดย่อย เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัก่อนเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา โดย
รูปแบบ หลกัเกณฑ์ และอตัราค่าตอบแทนเหล่านั้น ต้องมีความชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และ
สอดคลอ้งกบัความรับผิดชอบ และผลการด าเนินงาน ในลกัษณะท่ีสามารถจูงใจและรักษากรรมการท่ี
มีคุณภาพและศกัยภาพไวไ้ด ้

3. ก าหนดคุณสมบติัท่ีเหมาะสม วิธีการสรรหา และหลกัเกณฑ์ในการสรรหาต าแหน่งประธานคณะ
ผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ รวมทั้งด าเนินการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม
ส าหรับการเขา้ด ารงต าแหน่งน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเพ่ือใหค้วามเห็นชอบ 

4. พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ เพ่ือน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเพ่ือใหค้วามเห็นชอบ โดยรูปแบบและหลกัเกณฑเ์หล่านั้น ตอ้งมีความ
ชดัเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสอดคลอ้งกบัหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติัหนา้ท่ี 

5. จดัท าหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
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6. ประเมินการผลปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ และพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
ประจ าปี โดยพิจารณาจากผลการประเมิน  

7. จดัท าแผนการสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหาร (Succession  Planning)  ส าหรับต าแหน่งกรรมการผูอ้  านวยการ
ใหญ่ และเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

8. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นประจ าทุกปี ในกรณีท่ี
คณะกรรมการเห็นว่ามีความจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนเน้ือความในกฎบตัรดงักล่าวให้เหมาะสมกับ
ระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ท่ี เปล่ียนแปลงไปให้คณะกรรมการสรรหาฯเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัใหมี้การพิจารณาเปล่ียนแปลง 

9. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
 

คณะกรรมกำรบริหำร 
 เพ่ือให้การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกลยุทธ์ เป้าหมายและแผนงานประจ าปีท่ีได้วางไว้   
คณะกรรมการบริษทัจึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการบริษทั จ านวน 5 ท่าน เพ่ือท า
หน้าท่ีก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษทัและบริษทัในเครือให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ ท่ีวางไว ้ รวมถึง
กลัน่กรองงานจากฝ่ายบริหารก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนมีอ านาจอนุมติัการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งานในธุรกิจปรกติหรืองานท่ีสนับสนุนธุรกิจปรกติของบริษทัในระดับวงเงินหน่ึง   ทั้ งน้ี อ  านาจอนุมติัของ
คณะกรรมการบริหารจะไม่สามารถใชก้บับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนใ์นลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย และไม่รวมถึงการด าเนินการเก่ียวกบัรายการเก่ียวโยง และ
รายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทัจดทะเบียน ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรือประกาศอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และบริษทัจะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือประกาศอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองนั้นๆ รวมถึงอ านาจดงักล่าวขา้งตน้ไม่รวมถึง
เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีขอ้บงัคบับริษทัก าหนดใหต้อ้งขออนุมติัจากมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 รำยช่ือคณะกรรมกำรบริหำร จ ำนวน 5 ท่ำน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563    
1.  แพทยห์ญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการบริหาร 
2.  นายแพทยจุ์ลเดช ยศสุนทรากลุ กรรมการบริหาร 
3.  นางนฤมล นอ้ยอ ่า กรรมการบริหาร  
4.  นายธงชยั จิรอลงกรณ์ กรรมการบริหาร 
5.  นายแพทยช์ยัรัตน ์ปัณฑุรอมัพร กรรมการบริหาร 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริหำร 
1. ก าหนดวิสยัทศัน ์ทิศทางการด าเนินธุรกิจ นโยบาย กลยทุธ์ของบริษทั เพ่ือน าเสนอขอความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริษทั 
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2. ทบทวนแผนธุรกิจ แผนงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี แผนการลงทุน และแผนงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสงัคมขององคก์ร (Corporate Social Responsibility: CSR) ของบริษทั ใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบายและกลยทุธ์ท่ีวางไวแ้ละน าเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั 

3. ก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั ให้เป็นไปตามแผนงานต่าง ๆ ท่ีวางไว ้รวมทั้งให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้ก าหนดของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั
ของบริษทั 

4. พิจารณารายงานสรุปผลการปฏิบติังานของบริษทั  และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือทราบทุกไตรมาส 

5. อนุมติัรายจ่ายเพ่ือการลงทุนและค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน ตามขอบเขตอ านาจท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั  

6. อนุมัติหรือทบทวนวงเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยตามขอบเขตอ านาจท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั  

7. ก ากบัดูแลใหบ้ริษทั มีระบบปฏิบติัการควบคุมภายใน และระบบการจดัการและควบคุมความเส่ียงท่ี
เหมาะสมรัดกมุ และเป็นไปตามขอ้เสนอและทว้งติงของคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. กลัน่กรองและทบทวนรูปแบบโครงสร้างองค์กร และขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ
ระดบับน เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  

9. ให้ความเห็นชอบแผนการสืบทอดต าแหน่งผู ้บริหาร (Succession Planning) ส าหรับต าแหน่ง
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลหรือเทียบเท่า จนถึงต าแหน่งระดบัรองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่อาวุโส 
หรือเทียบเท่า  

10. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ ง โยกยา้ย หรือปลดผูบ้ริหารในต าแหน่งระดับ รองกรรมการ
ผูอ้  านวยการใหญ่อาวุโสหรือเทียบเท่าลงมา โดยกรณีเป็นผูบ้ริหารในต าแหน่งรองกรรมการ
ผูอ้  านวยการใหญ่อาวุโส และประธานเจา้หน้าท่ี ให้รายงานให้คณะกรรมการบริษทัทราบในการ
ประชุมคร้ังต่อไป ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาก าหนดรายช่ือกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการของบริษทัย่อย   เพ่ือเป็นแนวทางในการน ารายช่ือดงักล่าวผ่านขั้นตอนอนุมติัตามกฎหมาย 
หรือตามกฏระเบียบและขอ้บงัคบัของแต่ละบริษทัต่อไป 

11. กลัน่กรองและทบทวนโครงสร้างเงินเดือน (Pay Scale) และหลกัการการปรับเงินเดือนประจ าปีของ
บริษทัและบริษทัย่อย (ทั้ งน้ี ไม่รวมต าแหน่งประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้  านวยการ
ใหญ่)   เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

12. แต่งตั้งคณะท างาน เพ่ือปรับปรุงแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั 

13. สอบทานกฎบตัรของคณะกรรมการบริหารเป็นประจ าทุกปี ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นวา่มี
ความจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนเน้ือความในกฎบตัรดงักล่าวให้เหมาะสมกบัระเบียบ ขอ้บงัคบั และ
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สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป   ให้คณะกรรมการบริหารเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัให้มีการ
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบต่อไป  

14. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

ทั้งน้ี อ  านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถใชก้บับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มี
ส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย และไม่รวมถึง
การด าเนินการเก่ียวกบัรายการเก่ียวโยง และรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทัจด
ทะเบียน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือประกาศอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และบริษทัจะตอ้ง
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือประกาศอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบั
เร่ืองนั้น ๆ นอกจากน้ี อ  านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบดงักล่าวขา้งตน้ดงักล่าวขา้งตน้ไม่รวมถึงเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ี
ขอ้บงัคบับริษทัก าหนดใหต้อ้งขออนุมติัจากมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
เพ่ือให้ผลการด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้คณะกรรมการ

บริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงสมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ย
กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูง โดยตอ้งมีสมาชิกท่ีเป็นกรรมการบริษทั จ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 ท่าน และมี
วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี เพ่ือท าหนา้ท่ีพิจารณากลัน่กรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียง
โดยรวมของบริษทั เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนดูแลและติดตามการปฏิบติัตามนโยบายท่ีไดรั้บ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั พร้อมทั้งทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง 
โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบติัตามนโยบายท่ีก าหนด 

 รำยช่ือคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  
1. นายชวลิต          เศรษฐเมธีกลุ                   ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. นางนฤมล          นอ้ยอ ่า                            กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายประดิษฐ ์      ทีฆกลุ                            กรรมการบริหารความเส่ียง 
4. นายศรีภพ          สารสาส                           กรรมการบริหารความเส่ียง 

ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
1. พิจารณากลัน่กรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษทัฯ ซ่ึงครอบคลุมถึง

ความเส่ียงประเภทต่างๆ ท่ีส าคญั เช่น ความเส่ียงดา้นการเงิน ความเส่ียงดา้นการลงทุน และความ
เส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อช่ือเสียงของกิจการ เป็นตน้ เพ่ือน าเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความ
เส่ียงใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

2. ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเส่ียงของบริษทัให้สอดคลอ้งกบันโยบายการ
บริหารความเส่ียง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเส่ียงของบริษทัฯ ให้อยู่ใน
ระดบัท่ีเหมาะสม 
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3. ดูแลและติดตามการปฏิบติัตามนโยบายการบริหารความเส่ียงภายใตแ้นวทางและนโยบายท่ีไดรั้บ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

4. ก าหนดเกณฑว์ดัความเส่ียงและเพดานความเส่ียงท่ีบริษทั จะยอมรับได ้

5. ก าหนดมาตรการท่ีจะใชใ้นการจดัการความเส่ียงใหเ้หมาะสมต่อสภาวการณ์ 

6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผล
ของระบบและการปฏิบติัตามนโยบายท่ีก าหนด 

7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั อยา่งสม ่าเสมอเก่ียวกบัการบริหาร การด าเนินงาน และสถานะความ
เส่ียงของบริษัท และการเปล่ียนแปลงต่างๆ รวมถึงส่ิงท่ีต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธ์ท่ีก าหนด 

8. ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษทัในการก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางในการ

ปฏิบติัท่ีดีในกิจการดา้นต่าง ๆ ขององค์กรให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี อนัจะน าพาองค์กรไปสู่
ความส าเร็จท่ีย ัง่ยืน คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการบริษทั 
จ านวน 3 ท่าน โดยประธานเป็นกรรมการอิสระ และมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี เพ่ือท าหนา้ท่ีพิจารณา
ก าหนดแนวทางและเสนอแนะนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือก าหนดเป็นระเบียบ
ปฏิบติัขององค์กร ตลอดจนทบทวนนโยบายและประเมินผลการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั
เป็นประจ าทุกปี 

 รำยช่ือคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563    
1. นายวีระวงค ์      จิตตมิ์ตรภาพ               ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
2. นายศรีภพ         สารสาส                          กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
3. นายประดิษฐ ์     ทีฆกลุ                            กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
1. พิจารณาก าหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย  แนวปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณและจริยธรรมทาง

ธุรกิจตามระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีต่อคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการ เพ่ือก าหนดเป็น
ระเบียบปฏิบติัขององค์กร ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นแนวทางปฏิบติัขององค์กรท่ีไดม้าตรฐานตามหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน   

2. ก ากบัดูแลใหค้ าปรึกษาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ 
เพ่ือพฒันาและยกระดบัการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั เพ่ือประโยชนใ์นการสร้างคุณค่าของกิจการ
อยา่งย ัง่ยืน   
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3. สอบทานกฎบตัรของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการเป็นประจ าทุกปี  ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็น
วา่มีความจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนเน้ือความในกฎบตัรดงักล่าวใหเ้หมาะสมกบัระเบียบ ขอ้บงัคบั และ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป  ใหเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบต่อไป 

4. ทบทวนนโยบายและประเมินผลการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (CG Code) ของบริษทั
ทุกปี หากบริษทัยงัไม่ไดน้ าหลกัปฏิบติัตาม CG Code ในเร่ืองใดไปปรับใชต้ามระดบัท่ีเหมาะสมกบั
ธุรกิจ  ให้คณะกรรมการรายงานผลการประเมินดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัรับทราบดว้ย  

5. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

9.3  กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรสูงสุด 

กำรสรรหำกรรมกำรและกรรมกำรอสิระ   
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงประกอบดว้ยสมาชิก จ านวน 3 ท่าน ในจ านวนน้ีเป็น
กรรมการอิสระ จ านวน 2  ท่าน โดยมีประธานฯ เป็นกรรมการอิสระมีหนา้ท่ีในการสรรหากรรมการเพ่ือทดแทน
กรรมการเดิมท่ีครบก าหนดออกตามวาระ หรือเสนอรายช่ือเพ่ือแต่งตั้งใหม่ โดยพิจารณาคดัเลือกรายช่ือผูท่ี้มีความ
เหมาะสมตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ก าหนดไว ้และน าเสนอช่ือดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในกรณีท่ีเป็นการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพ่ือทดแทนต าแหน่ง
กรรมการเดิมท่ีว่างลงก่อนครบวาระ โดยมติแต่งตั้งบุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการเดิมท่ีว่างลง
ดงักล่าวตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ หรือกรณีท่ีเป็นการเสนอ
แต่งตั้งกรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาจะเสนอรายช่ือต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทั 
พิจารณาและเสนอช่ือดงักล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งต่อไป  

 และเน่ืองจากองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั จะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ เป็นจ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ  ดงันั้น กระบวนการในการสรรหากรรมการอิสระของบริษทั จะใช้วิธี
เดียวกนักบักระบวนการในการสรรหากรรมการ   แต่บริษทัไดก้ าหนดคุณสมบติัเพ่ิมเติมส าหรับผูท่ี้จะด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระของบริษทั จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัเป็นไปตามคุณสมบติักรรมการอิสระของบริษทัซ่ึงตรงตาม
ขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. ตามท่ีบริษทัไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหวัขอ้ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

 หลกัเกณฑ์และวธีิกำรคัดเลอืกบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมกำร 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   มีแนวทางการพิจารณากลัน่กรองผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือ
เป็นกรรมการโดยพิจารณาจาก 

 ควำมรู้ ประสบกำรณ์ และควำมหลำกหลำยในฐำนะกรรมกำร 
1. เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ มีประวติัการท างานท่ีโปร่งใสไม่ด่างพร้อย รวมทั้งจะพิจารณาความรู้

ความช านาญเฉพาะด้านท่ีจ าเป็นต้องมีในคณะกรรมการ (Board Matrix) เพ่ือให้คณะกรรมการ
สามารถก าหนดกลยทุธ์ และนโยบายไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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2. มีประสบการณ์ในฐานะกรรมการหรือผูบ้ริหารองคก์รขนาดใหญ่ท่ีประสบความส าเร็จ 
3. ความหลากหลายในดา้นพ้ืนฐานการศึกษา  อาชีพ อาย ุและเพศ  

คุณสมบัตส่ิวนตวั 
1. มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and Accountability) 
2. เป็นผูท่ี้มีการตดัสินใจดว้ยขอ้มลูอยา่งมืออาชีพและมีเหตุผล   
3. มีวฒิุภาวะ มีความเป็นผูน้ า  มีวิสยัทศันก์วา้งไกลและกลา้แสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างอยา่งเป็นอิสระ  
4. สามารถอุทิศเวลาใหแ้ก่บริษทัไดอ้ยา่งเพียงพอและเหมาะสมในฐานะกรรมการบริษทั 
5. เป็นผูท่ี้มีคุณสมบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั และเป็นผูท่ี้คุณสมบัติตามข้อก าหนดของ

หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 โดยในการเลือกตั้งกรรมการของบริษทัแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ หรือแต่งตั้งใหม่ จะตอ้งไดรั้บอนุมติั
จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

 1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 

 2. ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม ขอ้ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการกไ็ด ้ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

 3.  บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 นอกจากน้ี การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษทั จะเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัท่ีก าหนดไวด้งัน้ีคือ 
1) คณะกรรมการบริษทัตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 5 ท่าน และไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่น

ประเทศ 
 2)  กรรมการตอ้งเป็นบุคคลธรรมดา และมีคุณสมบติัดงัน้ี 

 บรรลุนิติภาวะ 
 ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย ไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
 ไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุกในความผิดเก่ียวกบัทรัพยท่ี์ไดโ้ดยทุจริต 
 ไม่เคยถกูลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ องคก์าร หรือหน่วยงานของรัฐในฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 

3) ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหน่ึงในสาม 
(1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจ านวนใกลเ้คียง
ท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกกไ็ด ้

 4) นอกจากกรรมการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้  กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
 ตาย 
 ลาออก 
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 ขาดคุณสมบติั   หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 
 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติใหอ้อกดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนหุน้ท่ีมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียง  และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 

5) กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่เม่ือใบลาออกถึง
บริษทั 

6)  ถา้ต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากการออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมี
คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการเหลือนอ้ยกว่าสองเดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนนั้นให้
อยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการซ่ึงตนแทน   ทั้งน้ีมติของกรรมการขา้งตน้ 
ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ีเหลืออยู ่

7)  ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงจนเหลือนอ้ยกวา่จ านวนท่ีจะเป็นองคป์ระชุม ใหก้รรมการท่ีเหลืออยู่
กระท าการในนามของคณะกรรมการไดแ้ต่เฉพาะการจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือเลือกตั้งกรรมการ
แทนต าแหน่งท่ีว่างทั้งหมดเท่านั้น  การประชุมให้กระท าภายในหน่ึงเดือน นบัแต่วนัท่ีจ านวนกรรม
การว่างลงเหลือนอ้ยกว่าจ านวนท่ีจะเป็นองคป์ระชุม และบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนนั้นให้อยู่ใน
ต าแหน่งไดเ้พียงวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตนแทน 

 ทั้งน้ีในการเสนอแต่งตั้งกรรมการต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีผ่านมานั้น บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นราย
ย่อยเสนอ ช่ือบุคคลผูมี้ความรู้ความสามารถล่วงหนา้ ต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือท่ีบริษทัจะไดพิ้จารณารายช่ือ
บุคคลเหล่านั้นเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายช่ือ
บุคคลเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในวาระการเลือกตั้งกรรมการ นอกจากน้ีบริษทัไดก้ าหนดวิธีการลงคะแนน
เสียงของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพ่ือเป็นไปตามหลกั
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

กำรสรรหำผู้บริหำรระดบัสูง 
 กระบวนการสรรหาผูบ้ริหารของบริษทั เร่ิมจากการคดัเลือกผูท่ี้เป็นคนเก่งและคนดี มีความสามารถและ
ทศันคติท่ีเหมาะสมกบัองค์กร โดยบริษทัมุ่งเนน้คนรุ่นใหม่ท่ีมีศกัยภาพ มีความรู้ความสามารถ และท าการพฒันา
สร้างความพร้อมเพ่ือใหมี้โอกาสเติบโตและสามารถกา้วข้ึนสู่ต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงต่อไป โดยผา่นขั้นตอนการ
ประเมินผลของฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวมทั้งมีการมอบหมายงานท่ีส าคญัและหมุนเวียนงานเพ่ือพฒันาทกัษะความ
รอบรู้ในงานทุกดา้นภายในองคก์ร  ทั้งน้ี เพ่ือใหมี้ความพร้อมในการทดแทนต าแหน่งงานท่ีส าคญักรณีท่ีต าแหน่ง
งานส าคญัดงักล่าววา่งลง 

 ทั้ งน้ี กรณีท่ีเป็นต าแหน่งงานของผู ้บริหารระดับสูงสุดในองค์กร (กรรมการผู ้อ  านวยการใหญ่) 
คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูรั้บผิดชอบในการ 
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ก าหนดวิธีการและหลกัเกณฑก์ารสรรหา ตลอดจนคุณสมบติัของผูท่ี้มีความเหมาะสมและน าความเห็นดงักล่าว
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ งต่อไป โดยนอกจากคุณสมบัติดา้นความรู้ความสามารถ ซ่ึง
คณะกรรมการสรรหาอาจพิจารณาคดัสรรจากผูบ้ริหารระดบัสูงภายในองคก์รหรืออาจสามารถว่าจา้งท่ีปรึกษาจาก
ภายนอกในการสรรหาผูท่ี้เหมาะสมตามคุณสมบติัท่ีบริษทัตอ้งการแลว้  ผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งกรรมการผูอ้  านวยการ
ใหญ่จะต้องเป็นกรรมการของบริษทัด้วย  ดังนั้น  ผูท่ี้คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นว่ามีคุณสมบัติและความรู้
ความสามารถเหมาะสมท่ีจะเสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่นั้น จะตอ้งมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม
และไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัก่อน 

 ส าหรับแผนสืบทอดการด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารระดับสูงนั้น คณะกรรมการบริษทัได้มอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูรั้บผิดชอบในการก าหนดวิธีการและหลกัเกณฑก์ารสรรหา 
ตลอดจนคุณสมบติัของผูท่ี้มีความเหมาะสม 

9.4  กำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัย่อย 

 กำรรักษำสิทธิในฐำนะผู้ถือหุ้น 
 ในการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้ น บริษัทในฐานะผู ้ถือหุ้นมีสิทธิ
เช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้อ่ืน ๆ เช่น สิทธิในการเขา้ประชุม สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ดงันั้น บริษทัจึงมีนโยบายท่ี
จะท าการแต่งตั้งผูแ้ทนของบริษทัเพ่ือเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี ผูแ้ทนของบริษทัมีหนา้ท่ีในการออกเสียงในท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นในวาระท่ีมีความส าคัญ เช่น การลดทุน การเพ่ิมทุน การอนุมติังบดุล การให้ความเห็นชอบ
โครงสร้างการบริหารงาน เป็นตน้ โดยผูแ้ทนของบริษทัจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีคณะกรรมการบริษทั หรือ
คณะกรรมการบริหาร (แลว้แต่กรณี) ไดใ้หแ้นวทางไว ้หรืออาจตอ้งขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหาร หรือคณะกรรมการบริษทัก่อนในกรณีท่ีเป็นมติส าคญั  

 กำรส่งตวัแทนเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัย่อย  
 บริษัทส่งผูแ้ทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบให้
คณะกรรมการบริหารเป็นผูพิ้จารณาก าหนดรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณวุฒิหรือมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกับกิจการนั้น 
พร้อมทั้งก าหนดขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของบุคคลท่ีเป็นตวัแทนในการท าหนา้ท่ีอยา่งสุจริตเพ่ือปกป้อง
ผลประโยชน์ของบริษทัย่อย และสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั โดยเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ขณะเดียวกนับริษทัไดว้างแนวนโยบายในการออกเสียงในฐานะกรรมการในบริษทัย่อย 
ในมติท่ีส าคญัต่าง ๆ เช่น การลดทุน การเพ่ิมทุน การอนุมติังบดุล การใหค้วามเห็นชอบโครงสร้างการบริหารงาน 
หรือ การเขา้ท ารายการต่าง ๆ ตามขอ้ก าหนดของ พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ เป็นตน้ จะตอ้งเป็นไปตามแนวทางท่ีบริษทัได้
ก าหนดไวโ้ดยคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษทั (แลว้แต่กรณี) รวมถึงจะตอ้งเป็นไปตามหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีบริษทัไดก้ าหนดไว ้ ทั้งน้ี การส่งกรรมการเพ่ือเป็นตวัแทนในบริษทัย่อยดงักล่าวเป็นไปตาม
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั 
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 กำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลบริษทัย่อย  
 ส าหรับกลไกในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัการควบคุมภายใน การเปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงาน การท ารายการระหวา่งบริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ีเก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์หรือการท า
รายการท่ีส าคญัใหค้รบถว้นนั้น   บริษทัก าหนดระเบียบให้บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากบริษทันั้น ตอ้งดูแลให้บริษทั
ย่อยมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและรัดกุม เม่ือมีการท ารายการเก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพย์ หรือการท ารายการส าคัญอ่ืนใดของบริษทัดังกล่าว ต้องด าเนินการตามข้อบังคับและหลกัเกณฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้งใหค้รบถว้นถูกตอ้ง  โดยใชห้ลกัเกณฑใ์นลกัษณะเดียวกนักบับริษทั ตลอดจนดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูล
ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และรายงานสารสนเทศส าคญัต่างๆ ตามขอ้บงัคบัของหน่วยงานก ากบัดูแล รวมถึง
การก ากบัดูแลใหมี้การจดัเก็บขอ้มูล และการบนัทึกบญัชีของบริษทัย่อยใหบ้ริษทัสามารถตรวจสอบ และรวบรวม
มาจดัท างบการเงินรวมไดท้นัก าหนดดว้ย 

 นอกจากน้ี เม่ือบริษทัย่อยมีการเขา้ร่วมลงทุนในกิจการอ่ืนในระดบัท่ีมีนยัส าคญัต่อบริษทั บุคคลผูเ้ป็น
ตวัแทนจากบริษทัมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการของบริษทัย่อยมีการจดัท าสัญญาหรือขอ้ตกลง เพ่ือความชดัเจน
เก่ียวกบัอ านาจในการบริหารจดัการ 

 กำรก ำหนดนโยบำยด้ำนบัญชีและกำรเงนิกลำงของกลุ่ม 
 ปัจจุบนั บริษทัไดก้ าหนดให้บริษทัย่อยทั้งหมดของกลุ่มใชน้โยบายดา้นบญัชีและการเงินกลาง ทั้งน้ี เพ่ือ
ดูแลให้บริษทัย่อยแต่ละแห่งมีนโยบายทางบัญชี  มีการจัดท าและเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีการเงินอย่างถูกต้อง 
ครบถว้น ทนัเวลาและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกนัตามขอ้ก าหนดของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลและกฎหมายเก่ียวขอ้ง 

9.5  กำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายเร่ืองการดูแลการใช้ข้อมูลภายในและนโยบายการซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์โดยก าหนดใหมี้การด าเนินการต่างๆ เพ่ือเปิดเผยและป้องกนัการท ารายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์รวมถึงการใชข้อ้มลูภายในโดยมิชอบ ทั้งน้ี ไดว้างแนวปฏิบติัไวด้งัต่อไปน้ี 

 1. จดัท าจรรยาบรรณของบริษทั รวมถึงจรรยาบรรณของพนักงานท่ีครอบคลุมเร่ืองความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน ์การเปิดเผยขอ้มลูและข่าวสาร การหา้มใชข้อ้มลูภายในหรือการใชป้ระโยชนห์รือเปิดเผยขอ้มลูภายใน
เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผูอ่ื้น รวมถึงนโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียวา่ดว้ยสิทธิของผูถื้อหุน้ การเก็บรักษา
ความลบัของผูรั้บบริการ โดยมีการส่ือสารเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักล่าวแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้ทราบและถือ
ปฏิบติัโดยทัว่ไป 

 2. ก าหนดระยะเวลาหา้มซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Blackout Period) และหา้มใหข่้าวเก่ียวกบัผลประกอบการของ
บริษทัหรือข่าวอ่ืนใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัและยงัไม่ไดมี้การเปิดเผยต่อสาธารณชน 
(Quiet Period) ของกรรมการและผูบ้ริหาร เป็นเวลา 30 วนัก่อนวนัประกาศงบการเงินรายไตรมาส  และงบการเงิน
ประจ าปี  โดยก าหนดไวใ้นนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศของบริษทั นโยบายเร่ืองการดูแลการใชข้อ้มูล
ภายในและนโยบายการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
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 3. ท าการเปิดเผยการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร (ตามท่ีไดนิ้ยามไวใ้นพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) โดยกรรมการและผูบ้ริหารมี
หนา้ท่ีจดัท าและรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ภายใน 3 วนัท าการหลงัจากท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปยงั
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พร้อมทั้งแจง้การถือครองหรือการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวต่อเลขานุการบริษทั เพ่ือใหเ้ลขานุการบริษทัท าหนา้ท่ีรวบรวมรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์
ของบริษทัดงักล่าว เพ่ือบรรจุเป็นวาระเพ่ือทราบในการประชุมกรรมการบริษทัคร้ังต่อไป 

 4. การรายงานการมีส่วนไดเ้สีย  บริษทัก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหาร จดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สีย
ของตนเองและบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องส่งให้เลขานุการบริษทั  และให้มีการจัดท ารายงานดงักล่าวเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงขอ้มูล  ซ่ึงเลขานุการบริษัทมีหนา้ท่ีจดัเก็บขอ้มูลและรายงานความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนแจง้ไปยงั
ประธานกรรมการ และแจ้งต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญติั
หลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535และท่ีได้มีการแก้ไข ซ่ึงข้อมูลดังกล่าว บริษทัจะน าไปใช้ในการ
ควบคุมดูแลการท าธุรกรรมระหว่างบริษทักบักรรมการ หรือ ผูบ้ริหาร  และ/หรือ ผูเ้ก่ียวขอ้งของบุคคลดงักล่าว
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎหมาย 

 5. บริษทัไดก้ าหนดมาตรการด าเนินการ และบทลงโทษเม่ือพบวา่มีการใชข้อ้มูลภายในเพ่ือประโยชนส่์วนตน 
ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัการท างานและนโยบายเร่ืองการดูแลการใชข้อ้มูลภายในท่ีไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเว็บไซต์
ของบริษทั 

9.6  ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 บริษทั ส านกังาน อี วาย จ ากดั ไดเ้ป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย   (ยกเวน้บริษทัยอ่ย 2 แห่ง 
ท่ีสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า)  โดยกรณีผูส้อบบญัชีในสังกดั บริษทั ส านกังาน อี วาย จ ากดั รายใดท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี
ครบ 5 ปี บริษทั ส านกังาน อี วาย จ ากดั จะใหผู้ส้อบบญัชีรายใหม่ในสงักดัมาท าหนา้ท่ีผูส้อบบญัชีของบริษทัแทน 

ทั้งน้ี ในปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ย ไดจ่้ายค่าบริการแก่ผูส้อบบญัชี โดยแยกเป็น 

1. ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี  

 บริษทัและบริษทัย่อยไดจ่้ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีใหแ้ก่บริษทั ส านกังาน อี วาย จ ากดั 
เป็นเงินบาท รวมรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
 ค่าสอบทานงบไตรมาส 

ทั้งหมด 3 ไตรมาส 
ค่าตรวจสอบบญัชี 

ประจ าปี 
รวมทั้งหมด 

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 994,650 1,332,850                   2,327,500 
กลุ่มบริษทัในเครือ 58 บริษทั 7,557,459 18,572,176 26,129,635 
รวมค่าสอบบญัชีทั้งหมด 8,552,109               19,905,026  28,457,135  
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 บริษทัย่อย 2 แห่ง มีท่ีตั้งอยู่ท่ีสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ไดแ้ก่ N Health Myanmar Co., Ltd. 
และ Samitivej International Co., Ltd. ไดจ่้ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีใหแ้ก่ส านกังาน วิน 
ทิน ซ่ึงมีส านกังานตั้งอยูท่ี่สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เป็นจ านวนเงิน 311,860 บาท (เทียบเท่า) 

2. ค่ำบริกำรอืน่ 
ในปี 2563 บริษทั ส านกังานอีวาย จ ากดั มีการใหบ้ริการอ่ืน ไดแ้ก่ การใหค้ าปรึกษาและฝึกอบรม

เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี เป็นจ านวนเงิน 850,000 บาท 

9.7  กำรปฏิบัตติำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีส ำหรับบริษทัจดทะเบียน 

 คณะกรรมการบริษทัรับทราบหลกัปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีในฐานะผูน้ า  
(governing body) ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย ัง่ยืน โดยไดพิ้จารณาและทบทวนการน าแนวปฏิบัติตาม
หลกัการฯดังกล่าวไปปรับใช้ตามความเหมาะสมในการก ากับดูแลองค์กรให้มีผลประกอบการท่ีดีในระยะยาว 
น่าเช่ือถือส าหรับผูถื้อหุ้นและสาธารณชน เพ่ือประโยชน์ในการเติบโตอย่างย ัง่ยืน ทั้ งน้ี มีแนวปฏิบัติบางข้อท่ี
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่ายงัไม่เหมาะสมกบับริบทของบริษทั จึงยงัมิไดน้ าไปปรับใช ้โดยไดบ้นัทึก
เหตุผลไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของมติคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณามาตรการทดแทนท่ี
เหมาะสมเพ่ือน ามาใชป้ฏิบติัในการก ากบัดูแลกิจการส าหรับประเดน็ดงักล่าวแลว้ 

9.8 กำรด ำเนินกำรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 บริษทัมีนโยบายการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม โดยคณะกรรมการบริษทัได้
อนุมติันโยบายการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  โดยไดส่ื้อสารให้บุคลากรภายในบริษทั บริษทัย่อย 
และบริษทัร่วมไดรั้บทราบและถือปฏิบติั  พร้อมทั้งเผยแพร่นโยบายดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั  

 โดยท่ีผ่านมา บริษทัไดด้ าเนินการตามแนวนโยบายดงักล่าวในดา้นต่างๆ เพ่ือป้องกนัและร่วมต่อตา้น
ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยสรุปดงัต่อไปน้ี 

1. บริษทัไดว้างแนวปฏิบติัโดยจดัให้มีการประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในการด าเนินงาน และมีการ
จดัล าดบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน  เพ่ือวางแผนการตรวจสอบภายในและบริหารจดัการความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน  

2. มีการก าหนดแนวปฏิบติัเพ่ือควบคุม และป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน โดยก าหนดหลกัการและ
ระเบียบดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง   การเบิกจ่าย   การอนุมติัวงเงิน การบริจาคเงินเพ่ือการกุศลสาธารณะ 
การเล้ียงรับรองหรือใหข้องขวญั   รวมทั้งใหมี้ระบบการควบคุมภายในครอบคลุมทั้งดา้นการเงิน การ
บญัชี การเก็บบนัทึกขอ้มูล รวมถึงกระบวนการอ่ืนภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นบญัชีการเงิน เพ่ือให้
มัน่ใจวา่ธุรกรรมทางการเงินดงักล่าวเป็นไปเพ่ือวตัถุประสงคท่ี์ไดรั้บอนุมติัและเพ่ือการด าเนินธุรกิจท่ี
โปร่งใส เป็นตน้ 
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3. บริษทัไดส่ื้อสารนโยบายการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชัน่  ไปยงัหน่วยงานต่างๆ ภายใน
บริษทั  บริษทัย่อย และบริษทัร่วม  ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ไดแ้ก่ การอบรมพนกังาน ระบบอินทราเน็ท 
และเวบ็ไซตข์องบริษทั  เป็นตน้  เพ่ือใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบและน ามาตรการดงักล่าวไปถือปฏิบติั 

4. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ท าหนา้ท่ีตรวจสอบและสอบทานใหบ้ริษทัมีการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดีอยา่งเพียงพอ  สอดคลอ้งกบันโยบายท่ีไดว้างไว ้

5. บริษทัไดก้ าหนดให้มีช่องทางการรายงาน หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบเห็นการกระท าท่ีผิด
กฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือมีพฤติกรรมท่ีส่อไปทางการทุจริต คอร์รัปชัน่  และจดัให้มีมาตรการ
คุม้ครองและบรรเทาความเสียหายให้กบัผูร้ายงาน หรือผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการ
รายงานดงักล่าว (Whistleblower Policy)  
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รายละเอียดตาม รายงานความยัง่ยืนของกิจการ 
  

10  ควำมรับผดิชอบต่อสังคม 
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กำรควบคุมภำยใน 

บริษทัไดใ้ห้ความส าคญัต่อระบบควบคุมภายใน เพราะถือเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัยิ่งในการป้องกนัความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกบับริษทั และช่วยลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน และเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหก้ารบริหารงานของ
บริษทัมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน คณะกรรมการบริษทัจึงไดก้ าหนดนโยบายใหมี้ระบบการควบคุมภายในในดา้นต่าง ๆ 
เช่น ด้านการจัดซ้ือ การอนุมติัจัดซ้ือจัดจ้าง การอนุมติัจ่ายเงิน ความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน  การ
ด าเนินการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล  การซ้ือขายเคร่ืองมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ การปฏิบติัตามกฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงติดตามผลการตรวจสอบเดิมท่ีตอ้งมีการแกไ้ขปรับปรุง เพ่ือใหก้ารบริหารงานทุก
ดา้นเป็นไปอยา่งโปร่งใส  

ทั้งน้ี บริษทัโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ต่งตั้ง บริษทั แอคเคาน์ต้ิง เรฟโวลูชัน่ จ ากดั 
ซ่ึงเป็นบริษทัจากภายนอกใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษทั  โดยบริษทั  แอคเคาน์ต้ิง เรฟโวลูชัน่ 
จ ากดั ไดม้อบหมายให ้ นางศศิวิมล สุกใส  เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบภายในของ
บริษทั ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคุณสมบติัของบริษทั แอคเคานต้ิ์ง เรฟโวลชูัน่ จ ากดั และ นางศศิวิมล 
สุกใส แลว้เห็นวา่มีความเหมาะสมกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว เน่ืองจาก เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์การท างานดา้นการ
ก ากบัดูแลและการตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระ มีความพร้อมของจ านวนบุคลากรและทีมงานท่ีเหมาะสมใน
การเป็นผูต้รวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษทั และสามารถท าหนา้ท่ีตรวจสอบการท างานในแต่ละส่วน
งานของบริษทั ตามแนวทางการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  

ประวตัแิละประสบกำรณ์ของผู้ปฏิบัตกิำรในฐำนะหัวหน้ำทีมงำนผู้ตรวจสอบภำยใน   

นางศศิวิมล สุกใส    ต าแหน่ง  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั แอคเคานต้ิ์ง เรฟโวลชูัน่ จ ากดั 

ประวตักิำรศึกษำ 

 จบปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 จบปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวตักิำรท ำงำน 

 พ.ศ. 2531 – 2534 ผูช่้วยผูต้รวจสอบบญัชีส านกังานสอบบญัชีเอสจีวี ณ ถลาง 
 พ.ศ. 2534 - 2539   กรรมการ บริษทั วี เอส พี คอนซลัแทนส์ จ ากดั (บริษทัใหบ้ริการสอบบญัชี) 
 พ.ศ. 2539- 2545 กรรมการ บริษทั ซี เอ เอส จ ากดั (บริษทัใหบ้ริการสอบบญัชี) 
 พ.ศ. 2545 – 2549 กรรมการ บริษทั ธนเอก แอดไวซ์เซอร่ี จ ากดั (บริษทัใหบ้ริการสอบบญัชี) 
 พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แอคเคานต้ิ์ง เรฟโวลชูัน่ จ ากดั 

 

11 กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียง 
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คุณสมบัตอิืน่ 

 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
 อาจารยพิ์เศษ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 อาจารยพิ์เศษ มหาวิทยาลยัอีสเทรินเ์อเซีย 

บริษทั แอคเคานต้ิ์ง เรฟโวลชูัน่ จ ากดั ในฐานะผูต้รวจสอบภายในดงักล่าวขา้งตน้มีความเป็นอิสระ ข้ึนตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ไดต้รวจสอบและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ของกระบวนการท างาน
ต่างๆ ตามแผนตรวจสอบประจ าปีท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแผนการตรวจสอบเป็นไปตาม
ทิศทางกลยทุธ์ของบริษทั และความเส่ียงท่ีส าคญัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน  

วตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบภายในดงักล่าว เพ่ือช่วยใหส่้วนงานต่าง ๆ ขององคก์รปฏิบติังานตามความ
รับผิดชอบอย่างโปร่งใส มีการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีดีและมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลการ
บริหารงานของบริษทัยอ่ยใหมี้ความเหมาะสมตามกรอบการด าเนินงานท่ีวางไว ้โดยผูต้รวจสอบภายในจะรวบรวม
ขอ้มูลในการท างานของส่วนต่างๆ แลว้น ามาวิเคราะห์ ประเมินผล พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการควบคุมภายใน โดยส่ือสารใหผู้บ้ริหารรับทราบ เพ่ือด าเนินการแกไ้ขปรับปรุง และรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งเป็นอิสระ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ การปฏิบติังานท่ี
ผ่านมาของผูต้รวจสอบภายในดงักล่าวมีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมายและหลกัการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั 
และเอ้ือประโยชนต่์อการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกบัองคก์รไดดี้พอควร 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564  มีกรรมการเขา้ร่วมประชุม
ทั้งคณะ จ านวน 15 ท่าน ประกอบดว้ย กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จ านวน  7 ท่าน กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร จ านวน 
2 ท่าน และกรรมการอิสระจ านวน 6 ท่าน ซ่ึงในจ านวนน้ีเป็นกรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ    
3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษทัได้ตรวจสอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามการ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  สรุปไดว้่าจากแบบประเมินท่ีใชใ้นการบริหารงานและควบคุมภายในดา้น
ต่างๆ  5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment)  การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) การ
ควบคุมการปฏิบัติ ง าน  (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการ ส่ือสารข้อมู ล  (Information & 
Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities)  คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่ บริษทัมีระบบ
ควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมตามสภาพปัจจุบนัของกิจการ การด าเนินงานโดยรวม  มีความโปร่งใสและมี
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีสามารถตรวจสอบได ้ 

  ทั้ งน้ี ในปี 2563 บริษัทไม่พบข้อบกพร่องท่ีมีสาระส าคัญท่ีเก่ียวกับรายการท่ีเกิดความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปรกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบการควบคุมของบริษทัและบริษทั
ในเครือ   
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กำรบริหำรควำมเส่ียง 

บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียง ซ่ึงถือเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของระบบการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเช่ือมัน่ว่าการบริหารความเส่ียงเป็นกลไกส าคญัและเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานท่ีจะ
ท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์รท่ีตั้งไว ้ ตลอดจนช่วยลดอุปสรรคหรือส่ิงท่ีไม่คาดหวงัท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนทั้ งในด้านผลก าไร การปฏิบัติงาน และความเช่ือถือจากผูล้งทุนและผูมี้ส่วนได้เสียอ่ืนๆ ต่อองค์กร 
คณะกรรมการบริษทัจึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงข้ึน เพ่ือท าหนา้ท่ีพิจารณากลัน่กรองนโยบายและ
แนวทางการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัท ตลอดจนดูแลติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและ
กระบวนการบริหารความเส่ียง  

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัโดยการน าเสนอจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดอ้นุมติันโยบาย
การบริหารความเส่ียงและประกาศใชภ้ายในบริษทัและบริษทัในเครือทั้งหมด โดยก าหนดใหก้ารบริหารความเส่ียง
เป็นความรับผิดชอบของผูบ้ริหารและพนกังานในทุกระดบัชั้นท่ีตอ้งตระหนกัถึงความเส่ียงท่ีมีในการปฏิบติังานใน
หน่วยงานของตนและองค์กรโดยให้ความส าคัญในการบริหารความเส่ียงด้านต่างๆ ในระดับท่ีเพียงพอและ
เหมาะสม ทั้งน้ี ไดร้ะบุถึงการจดัการต่อความเส่ียงส าคัญท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร
ทั้งหมดไวด้งัน้ี 

 ระบุความเส่ียงอยา่งทนัเวลา  
 วิเคราะห์ ประเมิน และจดัล าดบัโอกาสของการเกิดความเส่ียงและผลกระทบ หากเกิดเหตุการณ์  
 บริหารจดัการความเส่ียงให้สอดคลอ้งตามกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดไวโ้ดยค านึงถึง

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งและผลกระทบท่ีไดรั้บจากการจดัการความเส่ียงดงักล่าว  
 ติดตาม และประเมินผล เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ความเส่ียงขององคก์รไดรั้บการจดัการอยา่งเหมาะสม  

ความเส่ียงท่ีอาจกระทบต่อแผนธุรกิจและกลยทุธ์ขององคก์รซ่ึงอยู่ในระดบัสูงและสูงมาก ตอ้งรายงานให้
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทัรับทราบ 

ต่อมา คณะกรรมการบริษทัได้อนุมติัและประกาศใช้ นโยบายการบริหารจัดการความปลอดภยัดา้น
สารสนเทศ   เพ่ือใหก้ารใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นไปอยา่งเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพสูงสุด  รวมทั้งเพ่ือป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชง้านในลกัษณะท่ีมีความเส่ียงท่ีท าให้
เกิดความเสียหาย   ตลอดจนก ากบัดูแลดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลและ
ระบบเครือข่ายส่ือสาร เพ่ือใหก้ารด าเนินการดา้นการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลมีความปลอดภยัและสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานสากล เป็นไปตามกฎหมายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  จากนโยบายดงักล่าว บริษทัไดจ้ดัตั้ง  

1) Information Security Management Committee ซ่ึงมีบทบาทและหนา้ท่ีหลกัดงัน้ี 
 ก าหนดและอนุมติัเกณฑส์ าหรับระดบัความเส่ียงและความเส่ียงท่ียอมรับได ้

 พิจารณาผลการประเมินความเส่ียงและแผนการแกไ้ขความเส่ียงท่ีส าคญัขององคก์ร 

 พิจารณาลงโทษผูท่ี้ละเมิดนโยบายการบริหารจดัการความปลอดภยัดา้นสารสนเทศ 

 ใหก้ารสนบัสนุนดา้นทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการด าเนินงาน 
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2) BDMS Computer Emergency Response Team (BDMS CERT) มีบทบาทและหนา้ท่ีหลกัดงัน้ี 
 ตอบสนองและจดัการกบัเหตุการณ์ความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ (Incident Response) 

 ใหค้ าแนะน าและแกไ้ขภยัคุกคามความมัน่คงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security Advisor) 

 ติดตามและเผยแพร่ข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหก้บัผูเ้ก่ียวขอ้งในบริษทั 

 ศึกษา ปรับปรุงเคร่ืองมือและแนวทางปฏิบติัใหท้นัสมยัอยูเ่สมอเพ่ือเพ่ิมความมัน่คงปลอดภยั
ใหก้บัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทั 

นอกจากน้ี บริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองคก์ร (Enterprise Risk Management 
Steering Committee) ซ่ึงประกอบด้วยผูบ้ริหารระดับสูงจากสายงานต่างๆ ของบริษทั เพ่ือวางแผนจัดการและ
ควบคุมความเส่ียงท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้และบูรณาการการบริหารความเส่ียงเขา้กบั
การตดัสินใจทางธุรกิจ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบและสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกบักลยุทธ์ใน
การด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยมีหนา้ท่ีรับผิดชอบดงัต่อไปน้ี 

หน้ำที่ควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงระดบัองค์กร 
1. ก าหนดและรวบรวมรายการความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในองคก์รครอบคลุมทุกดา้นตาม BDMS Risk 

Domain โดยพิจารณาทั้งปัจจยัภายในและภายนอกองคก์รท่ีจะส่งผลกระทบ 
2. ประเมินและจดัล าดบัโอกาสของความเส่ียง เพ่ือน าไปสู่การป้องกนัและแกไ้ขอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. ก าหนดแนวทาง นโยบาย กลยุทธ์ เพ่ือลดโอกาสเกิดและผลกระทบของความเส่ียงในองคก์ร รวมถึง

การส่ือสารไปสู่ผูป้ฏิบติัทัว่ทั้งองคก์ร 
4. ก าหนดแนวทางการก ากบั ติดตาม ประเมินผล และใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
5. บูรณาการการบริหารความเส่ียงใหเ้ขา้กบังานส าคญัอ่ืนๆ ขององคก์ร 
6. จดัใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส หรือตามความเหมาะสม 
7. รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะท างานดา้นนโยบายและแผน 

อยา่งนอ้ยทุกไตรมาส 
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1 ลกัษณะรำยกำร 

 1.1 รำยกำรทั่วไปรำยกำรระหว่ำงกนัส ำหรับงวดส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 

รำยกำรของ บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชกำร จ ำกดั (มหำชน)  (“บริษทั”)  และบริษทัย่อย 
ช่ือผู้เกีย่วข้อง/ควำมสัมพนัธ์ ลกัษณะรำยกำร มูลค่ำ (บำท) ส้ินสุด ณ เหตุผลและควำมจ ำเป็น 

  31/12/63 31/12/62 31/12/61  
1. บริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
: BA 

ความสัมพนัธ์:   
1. นายแพทยป์ราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ ใน บมจ.การบินกรุงเทพ 

2. นายประดิษฐ ์ฑีฆกุล นายศรีภพ               
สารสาส   นางนฤมล นอ้ยอ ่า และ               
นายพุฒิพงศ ์ปราสาททองโอสถ                    
เป็นกรรมการร่วมในบริษทั                           
การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

1.ค่าบตัรโดยสาร
เคร่ืองบินและบริการ
ขนส่งและเคล่ือนยา้ย
ผูป่้วยทางอากาศ 

3,703,928 9,457,500 20,864,792 บริษทัและบริษทัย่อยจ่ายค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน และค่าบริการขนส่งทางอากาศ
ใหก้บับริษทั  การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  

บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าเคล่ือนยา้ยผูป่้วยทางอากาศใหก้บับริษทั การบินกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงถือเป็นธุรกรรมสนบัสนุนการคา้ปกติของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ปี 2561 บริษทัจ่ายค่าเดินทางซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายของโครงการ Affiliation Program เพื่อ
เพ่ิมศกัยภาพและการพฒันาธุรกิจของ BDMS   

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายการดังกล่าวมีการคิดราคาค่าโดยสารและค่าบริการตามอัตราตลาด และมี
เง่ือนไขการคา้ตามปกติ 

2.ค่าบ ารุงรักษาและ
บริหารจดัการ 

3,072,000 3,072,000 3,072,000 บริษทัยอ่ยมีสัญญาบริการบ ารุงรักษาและบริหารจดัการเคร่ืองเฮลิคอปเตอร์กบั 
บริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในอตัราค่าบริการท่ีระบุตามสัญญา  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายการดงักล่าวมีความสมเหตุผล และมีเง่ือนไขการคา้ปกติทัว่ไป 

12  รำยกำรระหว่ำงกนั 
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ช่ือผู้เกีย่วข้อง/ควำมสัมพนัธ์ ลกัษณะรำยกำร มูลค่ำ (บำท) ส้ินสุด ณ เหตุผลและควำมจ ำเป็น 

  31/12/63 31/12/62 31/12/61  
3.ค่าโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ 

1,389,500 1,722,250 4,615,510 บริษัทย่อยจ่ายค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับ บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) โดยรายการดงักล่าวมีการก าหนดอัตราค่าบริการและมีเง่ือนไขการคา้
เป็นไปตามปกติทัว่ไปเช่นเดียวกบัท่ีบริษทัท ากบัคู่คา้รายอ่ืน 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวมีการคิดค่าบริการตามอตัราปกติและมีเง่ือนไขการคา้ตามปกติ 

4.รายไดจ้ากการขาย
สินคา้ 

1,155,227 521,687 46,660 บริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายสินคา้กบั บริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึง
เป็นราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวมีความสมเหตุผล และคิดราคาตามอตัราตลาด 

5.รายไดค่้าบริการอ่ืน -  50,000  836,620 บริษทัมีรายไดค่้าบริการอบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ กบั บริษทั การบินกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน)  ซ่ึงเป็นไปตามปกติการคา้ทัว่ไป 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวมีความสมเหตุผล และมีเง่ือนไขการคา้ตามปกติ 

6.ลูกหน้ีการคา้และ
ลูกหน้ีอ่ืน 

232,409 1,839,340 655,958 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหน้ีจากการขายสินค้าและบริการ กับ บริษัท การบิน
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นเทอมการคา้ปกติบนเง่ือนไขเดียวกบัท่ีบริษทัและ
บริษทัยอ่ยท ากบัคู่สัญญาผูรั้บบริการอ่ืน   

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวมีความสมเหตุผล และมีเง่ือนไขการคา้ตามปกติ 

7.รายไดเ้งินปันผล 1,790,560 1,432,448 5,371,680 บริษทัไดรั้บเงินปันผลจากการลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) ตามท่ีประกาศจ่าย 
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ช่ือผู้เกีย่วข้อง/ควำมสัมพนัธ์ ลกัษณะรำยกำร มูลค่ำ (บำท) ส้ินสุด ณ เหตุผลและควำมจ ำเป็น 

  31/12/63 31/12/62 31/12/61  
2. บริษทั บีเอซี กร์ูเมท ์เฮาส์ จ  ากดั 
ความสัมพนัธ์:   มี บริษทั ครัวการบิน 
กรุงเทพ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ 
บมจ.การบินกรุงเทพ เป็นผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ และมีนายพุฒิพงศ ์ปราสาททอง
โอสถ    เป็นกรรมการร่วม  

1. รายไดค่้าเช่าพ้ืนท่ี 9,066,920 10,097,126 10,130,544 บริษทัและบริษทัย่อยไดรั้บรายไดค่้าเช่าพ้ืนท่ีร้านคา้จากบริษทั บีเอซี กูร์เมท ์เฮาส์ 
จ  ากดั ซ่ึงเป็นอตัราค่าเช่าและเง่ือนไขการเช่าเดียวกบัท่ีท าสัญญากบัผูเ้ช่าพ้ืนท่ีรายอ่ืน 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวคิดอตัราค่าเช่าตามอตัราตลาด และมีเง่ือนไขการคา้ตามปกติ 

2. ลูกหน้ีค่าเช่าพ้ืนท่ี  668,966 666,060 1,654,104 บริษทัและบริษทัย่อยมีลูกหน้ีค่าเช่าพ้ืนท่ีร้านคา้ ตามสัญญาเช่าพ้ืนท่ีซ่ึงมีเง่ือนไข
และอตัราค่าเช่าเช่นเดียวกบัท่ีท ากบัผูเ้ช่ารายอ่ืน 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวมีความสมเหตุผล และมีเง่ือนไขการคา้ตามปกติ 
 
 

3.เงินมดัจ ารับ-ค่าเช่า
พ้ืนท่ี 

836,536 836,536 645,340 บริษทัไดรั้บเงินมดัจ าค่าเช่าพ้ืนท่ีร้านคา้ จาก  บริษทั บีเอซี กูร์เมท ์เฮาส์ จ  ากดั ตาม
เง่ือนไขในสัญญาเช่าพ้ืนท่ี เช่นเดียวกบัท่ีท ากบัผูเ้ช่ารายอ่ืน    
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวมีความสมเหตุผล และมีเง่ือนไขการคา้ตามปกติ 

4.ค่าอาหารและบริการจดั
เล้ียง 

158,519,087 217,721,954 216,693,697 บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าอาหารส าหรับคนไข ้และค่าอาหารจดัเล้ียง ใหก้บับริษทั 
บีเอซี กร์ูเมท ์เฮาส์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการอาหาร  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดังกล่าวคิดราคาค่าบริการตามอัตราตลาด และมีเง่ือนไขการค้าตามปกติ
ทัว่ไป 

5.เจา้หน้ีค่าอาหารและ
บริการจดัเล้ียง 

11,486,097 18,132,770 19,000,322 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเจา้หน้ีคงคา้งค่าอาหารกบับริษทั บีเอซี กร์ูเมท ์เฮาส์ จ  ากดั ซ่ึง
เป็นเครดิตเทอมทางการคา้ทัว่ไป 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ช่ือผู้เกีย่วข้อง/ควำมสัมพนัธ์ ลกัษณะรำยกำร มูลค่ำ (บำท) ส้ินสุด ณ เหตุผลและควำมจ ำเป็น 
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รายการดงักล่าวมีความสมเหตุผล และมีเง่ือนไขการคา้ตามปกติ 

6.รายไดจ้ากการขาย
สินคา้และบริการ 

1,297,010 1,625,045 1,329,296 บริษทัยอ่ยมีรายไดค่้าบริการซกัผา้และขายสินคา้กบับริษทั  บีเอซี กร์ูเมท ์เฮาส์ จ  ากดั 
ซ่ึงเป็นเป็นการคิดค่าบริการตามราคาตลาดและมีเง่ือนไขการคา้ปกติทัว่ไป 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวสมเหตุผล และมีเง่ือนไขการคา้ตามปรกติ 

3. บริษทั บางกอก แทรเวล คลบั จ ากดั  

ความสัมพนัธ์: มีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ของบริษทัเป็นกรรมการและ
ผูถื้อหุน้รายใหญ่  

1.ค่าจดัประชุมและ
สัมมนานอกสถานท่ี 

- 3,939,968 4,478,309 บริษทัจ่ายค่าบริการจดัประชุมและสัมมนานอกสถานท่ีซ่ึงรวมค่าเดินทางและท่ีพกั 
โดยมีราคาและเง่ือนไขการใหบ้ริการตามราคาตลาดเทียบเคียงไดก้บัผูใ้หบ้ริการอ่ืน 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวสมเหตุผล และมีเง่ือนไขการคา้ตามปกติ 

4.บริษทั บางกอกแอร์ทวัร์ (1988) จ  ากดั 

ความสัมพนัธ์: มีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ของบริษทัเป็นกรรมการและ
ผูถื้อหุน้รายใหญ่  

1.ค่าบตัรโดยสาร
เคร่ืองบิน 

4,659,074 21,864,030 17,752,245 บริษทัและบริษทัย่อยจ่ายค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบินให้กับบริษทั บางกอกแอร์ทวัร์ 
(1988) จ  ากดั ซ่ึงเป็นตวัแทนขายตัว๋โดยสารเคร่ืองบินทัว่ไป เป็นราคาบตัรโดยสาร
ตามอตัราตลาดและมีเง่ือนไขการคา้ปกติทัว่ไป 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวคิดราคาตามอตัราตลาด และมีเง่ือนไขการคา้ตามปกติทัว่ไป 

5. บริษทั ครัวการบินกรุงเทพสมุย จ ากดั 
ความสัมพันธ์ : มี  บริษัท ครัวการบิน 
กรุงเทพ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ 
บมจ.การบินกรุงเทพ เป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่  และมีนายพุฒิพงศ์ ปราสาททอง
โอสถ เป็นกรรมการร่วม 

1.ค่าอาหารและบริการจดั
เล้ียง 

7,454,259 14,851,704 13,388,763 บริษทัย่อยจ่ายค่าอาหารส าหรับคนไข ้และค่าอาหารจดัเล้ียง ให้กบับริษทั ครัวการ
บินกรุงเทพสมุย จ ากดั ซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการอาหาร  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวเป็นการคิดค่าบริการตามราคาตลาดและมีเง่ือนไขการคา้ปกติทัว่ไป 

2.เจา้หน้ีค่าอาหารและ
บริการจดัเล้ียง 

547,144 2,266,889 2,214,223 บริษทัยอ่ยมีเจา้หน้ีคงคา้งค่าอาหาร ซ่ึงเป็นเครดิตเทอมทางการคา้ทัว่ไป 

 



 
 ส่วนท่ี 2  การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
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ช่ือผู้เกีย่วข้อง/ควำมสัมพนัธ์ ลกัษณะรำยกำร มูลค่ำ (บำท) ส้ินสุด ณ เหตุผลและควำมจ ำเป็น 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวสมเหตุผล และมีเง่ือนไขการคา้ตามปกติ 

6. บริษทั บางกอก มีเดีย แอนด ์บรอดคาส
ต้ิง จ ากดั 
ความสัมพันธ์ : มีผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษทั เป็นกรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
/และมีนางนฤมล น้อยอ ่า และนายพุฒิ
พงศ์ ปราสาททองโอสถ  เป็นกรรมการ
ร่วม 

1. ค่าโฆษณา 1,098,975 500,000 4,266,400 บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าลงส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์ให้กบั บริษทั บางกอก มีเดีย 
แอนด์ บรอดคาสต้ิง จ ากัด  ซ่ึงเป็นอตัราค่าโฆษณาท่ีเป็นราคาตลาด และเง่ือนไข
การคา้เช่นเดียวกบัท่ีท ากบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวสมเหตุผล และมีเง่ือนไขการคา้ตามปกติ 

2. เจา้หน้ีค่าโฆษณา - - 3,210,000 บริษทัยอ่ยมีเจา้หน้ีคงคา้งค่าโฆษณาซ่ึงเป็นเครดิตเทอมทางการคา้ทัว่ไป 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวสมเหตุผล และมีเง่ือนไขการคา้ตามปกติ 

7. บริษทั การบินกรุงเทพบริการภาคพ้ืน 
จ ากดั 
ความสัมพนัธ์:   เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 
การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และมี 
นายพุฒิพงศ ์ปราสาททองโอสถ    เป็น
กรรมการร่วม 

1.ต้นทุนบริการ  ground 
and passenger handling  

1,345,504 1,675,690 1,120,713 บริษทัย่อยจ่ายค่าบริการ Ground and Passenger Handling ท่ีสนามบินดอนเมือง ซ่ึง
บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพ้ืน จ ากัด เป็นผูไ้ด้รับสัมปทาน Ground and 
Handling เพียงรายเดียวท่ีสนามบินดอนเมือง ดงันั้นบริษทัย่อยจึงมีความจ าเป็นตอ้ง
ใชบ้ริการกบัผูใ้หบ้ริการรายน้ีตามอตัราค่าบริการกลางท่ีบริษทัดงักล่าวก าหนดไว ้   

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวสมเหตุผล และมีเง่ือนไขการคา้ตามปกติ 

8.  บริษทั ดบับลิวทีเอช โฮลด้ิงส์ จ  ากดั 

ความสัมพนัธ์: นายอฐั ทองแตง และ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นกรรมการและ 

1. ค่าเช่าอาคารส านกังาน 14,947,591 12,714,719 5,021,591 บริษทัย่อยไดจ่้ายค่าเช่าอาคารส านักงานและค่าบริการให้กับบริษทั ดบับลิวทีเอช 
โฮลด้ิงส์ จ  ากัด ซ่ึงเป็นอัตราท่ีเป็นราคาตลาดและเง่ือนไขการค้าเช่นเดียวกับ
ผูป้ระกอบการรายอ่ืน 
 
 



 
 ส่วนท่ี 2  การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
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ช่ือผู้เกีย่วข้อง/ควำมสัมพนัธ์ ลกัษณะรำยกำร มูลค่ำ (บำท) ส้ินสุด ณ เหตุผลและควำมจ ำเป็น 

  31/12/63 31/12/62 31/12/61  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทั ดบับลิวทีเอช 
โฮลด้ิงส์ จ  ากดั 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวคิดราคาค่าเช่าและค่าบริการตามอตัราตลาด และมีเง่ือนไขการคา้
ตามปกติทัว่ไป 

2. เงินประกนัการเช่า 4,018,037 6,204,737 1,226,700 บริษทัย่อยจ่ายเงินประกนัการเช่าอาคารส านกังานตามเง่ือนไขในสัญญาเช่า ซ่ึงเป็น
ปกติทางการคา้ทัว่ไป 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวสมเหตุผล และมีเง่ือนไขการคา้ตามปกติ 

3. หน้ีสินตามสัญญาเช่า 35,743,094 - - บริษทัมีภาระผกูพนัหน้ีสินจากสัญญาเช่าระยะยาวกบับริษทั ดบับลิวทีเอช โฮลด้ิงส์ 
จ  ากัด ซ่ึงเป็นอตัราท่ีเป็นราคาตลาดและเง่ือนไขการคา้เช่นเดียวกับผูป้ระกอบการ
รายอื่น 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวสมเหตุผล และมีเง่ือนไขการคา้ตามปกติ 

9. บริษทั วทิยกุารบินแห่งประเทศไทย 
จ ากดั 
ความสัมพนัธ์:   นายพุฒิพงศ ์ปราสาท
ทองโอสถ เป็นกรรมการร่วม 

1. ร า ย ได้จ า กก า รข า ย
สินคา้ 

1,214,944 - - บริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายสินคา้กบั บริษทั วทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จ ากดั  
ซ่ึงเป็นราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวมีความสมเหตุผล และคิดราคาตามอตัราตลาด 

2.ค่าเช่าวทิยส่ืุอสาร   909,286 1,219,775 - บริษทัยอ่ยจ่ายค่าเช่าอุปกรณ์วทิยส่ืุอสารกบับริษทั วทิยกุารบินแห่งประเทศไทย 
จ ากดั  ซ่ึงบริษทั วทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จ ากดัเป็นผูใ้หบ้ริการสัญญาณวทิยใุน
สนามบิน  ดงันั้นบริษทัยอ่ยจึงมีความจ าเป็นตอ้งใชบ้ริการกบัผูใ้หบ้ริการรายน้ีตาม
อตัราค่าบริการกลางท่ีบริษทัดงักล่าวก าหนดไว ้  

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวสมเหตุผล และมีเง่ือนไขการคา้ตามปกติ 



 
 ส่วนท่ี 2  การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
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ช่ือผู้เกีย่วข้อง/ควำมสัมพนัธ์ ลกัษณะรำยกำร มูลค่ำ (บำท) ส้ินสุด ณ เหตุผลและควำมจ ำเป็น 

  31/12/63 31/12/62 31/12/61  
10. บริษทั ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั 
(มหาชน) 
ความสัมพนัธ์:  มีนายกานต ์ตระกลูฮุน 
และนายวรีะวงค ์จิตตมิ์ตรภาพ เป็น
กรรมการร่วม 

1. รายไดค่้าเช่าพ้ืนท่ี 1,275,250 1,872,134 1,510,588 บริษทัและบริษทัย่อยไดรั้บรายไดค่้าเช่าพ้ืนท่ีจากบริษทั ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั 
(มหาชน)ซ่ึงเป็นอตัราค่าเช่าและเง่ือนไขการเช่าเดียวกบัท่ีท าสัญญากบัผูเ้ช่าพ้ืนท่ีราย
อ่ืน 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวคิดอตัราค่าเช่าตามอตัราตลาด และมีเง่ือนไขการคา้ตามปกติ 

11. บริษทั สมุยแอคคอม จ ากดั 
ความสัมพนัธ์:   มีนายพุฒิพงศ ์ปราสาท
ทองโอสถ เป็นกรรมการร่วม 

1.ค่าเช่ายานพาหนะ 9,034,667 - - บริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าเช่ายานพาหนะพร้อมบริการคนขบัรถให้ กบั บริษทั สมุยแอคคอม 
จ ากดั  ซ่ึงเป็นอตัราท่ีเป็นราคาตลาดและเง่ือนไขการคา้เช่นเดียวกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวคิดราคาค่าเช่าและค่าบริการตามอตัราตลาด และมีเง่ือนไขการคา้
ตามปกติทัว่ไป 

2.หน้ีสินตามสัญญาเช่า 21,438,080 - - บริษทัมีภาระผกูพนัหน้ีสินจากสัญญาเช่าระยะยาวกบับริษทั สมุยแอคคอม จ ากดั  
ซ่ึงเป็นอตัราท่ีเป็นราคาตลาดและเง่ือนไขการคา้เช่นเดียวกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวสมเหตุผล และมีเง่ือนไขการคา้ตามปกติ 

12. บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ  ากดั 
(มหาชน) 
ความสัมพนัธ์:   มีนายวีระวงค ์จิตต์
มิตรภาพ เป็นกรรมการร่วม 
 

1.ค่าเช่าพ้ืนท่ี 38,168,758 50,554,446 52,103,464 บริษทัยอ่ยจ่ายค่าเช่าพ้ืนท่ีร้านคา้ใหก้บั บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
ซ่ึงเป็นอตัราค่าเช่าและเง่ือนไขการเช่าเดียวกบัท่ีท าสัญญากบัผูเ้ช่าพ้ืนท่ีรายอ่ืน 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวคิดอตัราค่าเช่าตามอตัราตลาด และมีเง่ือนไขการคา้ตามปกติ 

2.เงินประกนัค่าเช่า 13,904,958 15,584,557 15,576,974 บริษทัยอ่ยจ่ายเงินประกนัค่าเช่าพ้ืนท่ีร้านคา้ใหก้บั  บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
จ  ากดั (มหาชน) ตามเง่ือนไขในสัญญาเช่าพ้ืนท่ี เช่นเดียวกบัผูเ้ช่ารายอ่ืน    
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวมีความสมเหตุผล และมีเง่ือนไขการคา้ตามปกติ 

3.หน้ีสินตามสัญญาเช่า     10,634,445 - - บริษทัมีภาระผกูพนัหน้ีสินจากสัญญาเช่าระยะยาวกบับริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
จ  ากดั (มหาชน)ซ่ึงเป็นอตัราท่ีเป็นราคาตลาดและเง่ือนไขการคา้เช่นเดียวกบั
ผูป้ระกอบการรายอ่ืน 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวสมเหตุผล และมีเง่ือนไขการคา้ตามปกติ 

4.รายไดจ้ากการขาย
สินคา้ 

11,641,063 11,142,289 8,317,456 บริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายสินคา้กบั บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ  ากดั 
(มหาชน)ซ่ึงเป็นราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวมีความสมเหตุผล และคิดราคาตามอตัราตลาด 

5. ลูกหน้ีการคา้ 3,593,958 4,279,695 2,467,669 บริษทัยอ่ยมีลูกหน้ีจากการขายสินคา้กบั บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ  ากดั 
(มหาชน) ซ่ึงเป็นเทอมการคา้ปกติบนเง่ือนไขเดียวกบัท่ีบริษทัยอ่ยท ากบัคู่สัญญา
ผูรั้บบริการอ่ืน   

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวสมเหตุผล และมีเง่ือนไขการคา้ตามปกติ 

6. ค่าใชจ่้ายในการขาย
สินคา้ 

1,592,081 396,152 677,567 บริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการขายสินคา้ ไดแ้ก่ Rebate และค่ากระจายสินคา้ ใหก้บั 
บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน)โดยรายการดงักล่าวมีการก าหนดอตัรา
ค่าบริการและมีเง่ือนไขการคา้เป็นไปตามปกติทัว่ไปเช่นเดียวกบัท่ีบริษทัท ากบัคู่คา้
รายอื่น 
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ช่ือผู้เกีย่วข้อง/ควำมสัมพนัธ์ ลกัษณะรำยกำร มูลค่ำ (บำท) ส้ินสุด ณ เหตุผลและควำมจ ำเป็น 

  31/12/63 31/12/62 31/12/61  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวมีการคิดค่าบริการตามอตัราปกติและมีเง่ือนไขการคา้ตามปกติ 

13. บริษทั โรงพยาบาลเจา้พระยา จ ากดั 
(มหาชน) 
ความสัมพนัธ์:   มีศาสตราจารยเ์กียรติคุณ 
นายแพทยอ์รุณ เผา่สวสัด์ิ เป็นกรรมการ
ร่วม 

1.รายไดจ้ากการขาย
สินคา้ 

1,100,860 1,536,569 1,620,172 บริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้ากับ บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จ ากัด 
(มหาชน)ซ่ึงเป็นราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวมีความสมเหตุผล และคิดราคาตามอตัราตลาด 
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1.2  รำยกำรให้ควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงิน 

บริษทัไม่มีรายการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินกบับุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเป็นบุคคลเก่ียวโยงกนั 
 

2.  นโยบำยและแนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต   

ประเภทรำยกำร แนวโน้มและนโยบำย 

รำยกำรธุรกรรมที่เป็น
กำรค้ำปรกต ิ หรือ
รำยกำรธุรกรรมที่
สนับสนุนกำรค้ำทั่วไป 

รำยกำรธุรกรรมค้ำปรกต ิ

ในกรณีท่ีบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยมีธุรกรรมการใหบ้ริการรักษาพยาบาล การ
ส่งต่อคนไข ้บริษทัมีนโยบายให้บริษทัและบริษทัย่อยคิดค่าตอบแทนท่ีเกิดข้ึน
จากการท าธุรกรรมการคา้การด าเนินงานดงักล่าวระหวา่งระหว่างบริษทัและ/หรือ
บริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ีมีความเก่ียวโยงกนัในราคาตลาด โดยมีอตัราค่าบริการ และ
มีเง่ือนไขการช าระเงิน ตลอดจนเง่ือนไขการคา้อ่ืน ๆ เท่าเทียมหรือเป็นเง่ือนไข
ในลกัษณะเดียวกนัหรือไม่แตกต่างกบัท่ีบริษทัและ/หรือบริษทัย่อย พึงกระท า
กับผู ้อ่ืนซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาหรือบริษัทคู่สัญญา อ่ืน ๆ ทั่วไปภายใต้
สถานการณ์เดียวกนั 

 รำยกำรธุรกรรมที่สนับสนุนกำรค้ำทั่วไป 

ในกรณีท่ีบริษทัและบริษทัย่อยมีรายการซ้ือสินค้าและบริการ วตัถุดิบและ
เวชภัณฑ์ต่าง ๆ การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเก่ียวข้องและเป็นไปเพ่ือสนับสนุนการ
ใหบ้ริการรักษาพยาบาลระหวา่งกนั หรือระหวา่งบริษทัและ/หรือบริษทัย่อยกบั
บุคคลท่ีมีความเก่ียวโยงกบับริษทั โดยเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน เพ่ือสนบัสนุนธุรกิจ
ปรกติของบริษทัและ/หรือบริษทัย่อย รายการดงักล่าวจะตอ้งมีราคาค่าสินคา้
หรืออตัราค่าบริการตามราคาตลาดท่ีสามารถอา้งอิงท่ีมาของราคาค่าสินคา้หรือ
ค่าบริการดงักล่าวได ้และมีเง่ือนไขการช าระเงินตลอดจนเง่ือนไขขอ้ตกลงทาง
การคา้ต่างๆ ไม่แตกต่างจากการท่ีบริษทัและ/หรือบริษทัย่อยเขา้ท าธุรกรรมกบั
คู่คา้รายอ่ืน ๆ ทัว่ไปภายใตส้ถานการณ์เดียวกนั  

และสืบเน่ืองจากพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) 
พ.ศ. 2551 ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 และ
ตามหนังสือเวียนของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์ฉบบัลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2551 เพ่ือใหก้ารบริหารงานของบริษทัมี
ความคล่องตวั บริษทัอาจน ารายการเก่ียวโยงกนัท่ีเป็นรายการธุรกรรมทางการ
คา้ปรกติหรือรายการสนบัสนุนการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไประหว่างบริษทั
และ/หรือบริษทัย่อยกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
เพ่ือขออนุมติัในหลกัการจากคณะกรรมการบริษทั 
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ประเภทรำยกำร แนวโน้มและนโยบำย 

ดงันั้น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2551 เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2551 
จึงได้มีมติอนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถเข้าท ารายการธุรกรรม
ระหวา่งกนัท่ีเป็นรายการทางการคา้ปรกติหรือรายการสนบัสนุนธุรกิจปรกติท่ีมี
เง่ือนไขขอ้ตกลงทางการคา้ทัว่ไป ซ่ึงมีราคาหรืออตัราค่าบริการตามราคาตลาด 
และมีเง่ือนไขการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีบริษทัพึงกระท ากบับุคคลภายนอกได ้

กำรให้ควำมช่วยเหลอืทำง
กำรเงนิ 

บริษทัมีนโยบายใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินเฉพาะแก่กิจการท่ีบริษทัถือหุ้น
เกินกว่าร้อยละ 50 เท่านั้น ภายใตเ้ง่ือนไขว่าบริษทัย่อยดงักล่าวตอ้งมีบุคคลท่ี
เก่ียวโยงกันกับบริษทัถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10   การให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินดงักล่าวจะเป็นการรวมการบริหารจดัการทางการเงินไวท่ี้ส่วนกลาง
เพ่ือใหส้ามารถบริหารจดัการตน้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงจะก่อประโยชนสู์งสุดแก่บริษทัในกลุ่มโดยรวม  

ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายการเขา้ท าธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ภายในกลุ่มบริษทั ใน 3 ลกัษณะคือ   

1.  เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย โดยบริษทัจะเป็นผูกู้เ้งินโดยตรงจากตลาดเงินหรือ
สถาบนัการเงิน และน าเงินกูด้งักล่าวไปให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อย  และคิดอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ MLR-2.25 ต่อปี ซ่ึงโดยรวมแล้วเป็นอัตราท่ีต ่ ากว่าอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีบริษทัยอ่ยกูเ้องโดยตรง 

ประโยชนท่ี์ไดรั้บ  บริษทัยอ่ยสามารถกูเ้งินไดใ้นอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่ากวา่การกูย้ืม
เงินโดยตรงจากสถาบนัการเงิน  เน่ืองจากบริษทัมีความสามารถในการหาแหล่ง
เงินกูใ้นอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่ากวา่  

2. กำรค ำ้ประกนัเงนิกู้แก่บริษทัย่อยในต่ำงประเทศ 

ประโยชน์ท่ีไดรั้บ  เพ่ือให้บริษทัย่อยท่ีจดัตั้งในต่างประเทศสามารถหาแหล่ง
เงินกู้โดยตรงจากสถาบันการเงินในประเทศนั้น ๆ โดยได้รับเง่ือนไขอตัรา
ดอกเบ้ียส าหรับลกูคา้ชั้นดี (Prime Rate) จากผูใ้หกู้ ้

3. กำรท ำ Centralize Liquidity Management (Cash Pooling) โดย ณ ส้ินวนั
ท าการ ระบบ Liquidity Management จะท าหน้าท่ีโอนเงินฝากจากบัญชีของ
บริษทัย่อยไปฝากไวท่ี้บญัชีเงินฝากของบริษทัแม่  ซ่ึงเงินฝากท่ีโอนไปไวท่ี้
บญัชีของบริษทัแม่ จะแสดงสถานะเป็นบญัชีเงินกูร้ะยะสั้นจากบริษทัในเครือ 
และมีการคิดอตัราดอกเบ้ียระหว่างกันตามอตัราตลาด ในขณะเดียวกนัหาก
บริษทัย่อยรายใดมีความตอ้งการใชเ้งิน บริษทัจะน าสภาพคล่องส่วนเกินโอน
ไปยงับริษทัย่อยท่ีตอ้งการใชเ้งิน ซ่ึงเงินท่ีโอนไปดงักล่าวจะแสดงฐานะแบบ
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ประเภทรำยกำร แนวโน้มและนโยบำย 

บญัชีใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัในเครือ และมีการคิดอตัราดอกเบ้ียระหว่างกนั
ตามอตัราตลาดเช่นกนั    

ประโยชน์ท่ีได้รับ  เพ่ือเป็นการบริหารจัดการสภาพคล่องภายในกลุ่ม โดย
บริษทัท่ีมีสภาพคล่องส่วนเกินจะไดรั้บดอกเบ้ียในอตัราท่ีสูงกว่าดอกเบ้ียเงิน
ฝากท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน ขณะท่ีบริษทัท่ีมีความตอ้งการใชเ้งินสามารถกู้
เงินโดยมีตน้ทุนทางการเงินไม่สูงกวา่อตัราดอกเบ้ียตามอตัราตลาด 

รำยกำรธุรกรรมประเภท
อื่นนอกเหนือจำกที่กล่ำว
มำข้ำงต้นที่เป็นรำยกำรที่
เ กี่ ย ว โ ย ง กั น ต ำ ม
ค ว ำ ม ห ม ำ ย ข อ ง
พ ร ะ ร ำ ช บั ญ ญั ติ
หลั กทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ฯ 

ในกรณีท่ีบริษทัและ/หรือบริษทัย่อยมีความจ าเป็นตอ้งเขา้ท ารายการระหว่างกนั
ในอนาคต  การท ารายการดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษทัและ  
ผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัภายใตก้ฎระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีก าหนดไวต้าม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลบริษทั   

ทั้งน้ี ในการเขา้ท ารายการเก่ียวโยงกนัทุกประเภทของบริษทั จะเป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และหรือกฎระเบียบหรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ/หรือประกาศของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน  นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการคุม้ครองผูล้งทุนและเกิดความโปร่งใส  หากมีความจ าเป็นท่ีบริษทั และ/
หรือบริษทัยอ่ยจะตอ้งเขา้ท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั บริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบดูแลให้
รายการระหว่างกนัเป็นไปอย่างยุติธรรม และในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณา
รายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัมีนโยบายท่ีจะจดัใหบุ้คคลท่ีมีความเป็นอิสระและมีความรู้ความช านาญตาม
วิชาชีพเป็นผูใ้ห้ความเห็นต่อรายการดงักล่าว และน าความเห็นนั้นไปประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี  

 
 

 

 

 



 
 ส่วนท่ี 3  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563  หนา้ท่ี 173 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ (เลอืกแสดงเฉพาะรายการที่มนัียส าคัญ) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

 

 

สินทรัพย์

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,033.5           3.8         4,696.2           3.5         19,666.4        14.5              
เงินลงทุนชัว่คราว 816.7              0.6         899.8              0.7         -                       -                    
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7,545.0           5.7         8,850.0           6.6         7,191.8           5.3                
สินคา้คงเหลือ 1,785.9           1.3         1,843.4           1.4         1,855.2           1.4                
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน -                       -             -                       -             1,272.9           0.9                
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 92.0                0.1         35.7                -             26.6                -                    
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 15,273.1        11.5      16,325.1        12.2      30,012.9        22.1              
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 9.6                   -             11.3                -             5.3                   -                    
สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน -                       -             -                       -             603.5              0.4                
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 22,647.0        17.0      17,538.3        13.1      938.5              0.7                
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 526.6              0.4         465.8              0.3         -                       -                    
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 316.7              0.2         353.7              0.3         363.2              0.3                
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 74,547.0        55.8      78,439.8        58.7      81,313.3        59.8              
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                       -             -                       -             3,314.8           2.4                
ค่าความนิยม 17,538.9        13.1      17,538.9        13.1      17,538.9        12.9              
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 1,272.8           1.0         1,344.6           1.0         1,355.6           1.0                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 96.1                0.1         125.2              0.1         92.9                0.1                
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 
สิทธิการเช่า 901.0              0.7         1,021.8           0.8         -                       -                    
อ่ืนๆ 370.0              0.2         497.2              0.4         511.4              0.3                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 118,225.7      88.5      117,336.6      87.8      106,037.4      77.9              
รวมสินทรัพย์ 133,498.8      100.0    133,661.7      100.0    136,050.3      100.0           
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 ส่วนท่ี 3  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563  หนา้ท่ี 174 

 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ (เลอืกแสดงเฉพาะรายการที่มนัียส าคัญ) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ) 

 

 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 5,877.5         4.4         23.8                -             -                     -              
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5,191.8         3.9         5,990.2           4.5         4,450.0         3.3         
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5,957.3         4.5         6,178.4           4.6         3,709.8         2.7         
หน้ีสินจากการยติุโครงการใหก้ารรักษาพยาบาลตลอดชีพ 623.9            0.5         -                       -             -                     -              
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี
   - เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4,181.4         3.1         193.4              0.1         107.5            0.1         
   - หน้ีสินตามสญัญาเช่า -                     -             -                       -             319.8            0.2         
   - หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 14.0              -             16.9                -             -                     -              
   - หุน้กู้ -                     -             4,999.8           3.7         -                     -              
   - หุน้กูแ้ปลงสภาพ-องคป์ระกอบท่ีเป็นหน้ืสิน 5,056.4         3.8         -                       -             -                     -              
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 67.0              0.1         66.0                -             82.6              0.1         
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 863.7            0.6         1,013.8           0.8         1,705.1         1.3         
รายไดค้่าบตัรสมาชิกรอตดับญัชีส่วนท่ีถึงก าหนดภายในหน่ึงปี 225.6            0.2         206.7              0.2         185.5            0.1         
หน้ีสินทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน -                     -             -                       -             7.2                 -              
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 515.1            0.3         574.1              0.5         652.8            0.4         
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 28,573.7      21.4      19,263.1        14.4      11,220.3      8.2         
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 5,145.5         3.9         4,507.5           3.4         6,000.0         4.4         
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -                     -             -                       -             3,141.9         2.3         
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 19.5              -             30.5                -             -                     -              
หุน้กู้ 19,588.0      14.7      14,591.7        10.9      14,593.9      10.7       
ประมาณการหน้ีสินโครงการใหก้ารรักษาพยาบาลตลอดชีพ -                     -             724.0              0.5         1,287.3         0.9         
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 2,582.1         1.9         4,130.7           3.1         4,394.9         3.2         
รายไดค้่าบตัรสมาชิกรอตดับญัชี 632.7            0.5         612.0              0.5         561.5            0.5         
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 3,447.6         2.6         2,550.3           1.9         3,324.4         2.4         
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 71.6              0.1         70.3                0.1         63.3              0.1         
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 31,487.0      23.7      27,217.0        20.4      33,367.2      24.5       
รวมหนีสิ้น 60,060.7      45.1      46,480.1        34.8      44,587.5      32.7       
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 ส่วนท่ี 3  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563  หนา้ท่ี 175 

 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ (เลอืกแสดงเฉพาะรายการที่มนัียส าคัญ) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ) 

 

  

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน  
หุน้สามญั 17,582,235,672 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.1 บาท 1,758.2         1.3         1,758.2           1.3         1,758.2         1.3         

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูค่าแลว้ 

หุน้สามญั 15,892,001,895 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.1 บาท 1,566.9         1.2         1,589.2           1.2         1,589.2         1.2         
(2561: หุน้สามญั 15,668,956,048 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.1 บาท)

ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 24,741.1      18.5      30,166.1        22.6      30,166.1      22.2       
ผลต่างจากการปรับโครงสร้างการถือหุน้ 305.0            0.2         305.0              0.2         305.0            0.2         
ส่วนเกินมลูค่าเงินลงทุนท่ีสูงกวา่มลูค่าตามบญัชีของบริษทัยอ่ย (2,683.6)       (2.0)       (2,693.6)         (2.0)       (2,699.6)       (2.0)        
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 175.8            0.1         175.8              0.1         175.8            0.1         
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 37,657.4      28.2      45,708.0        34.2      47,099.5      34.6       

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 8,557.5         6.4         8,562.9           6.4         11,274.2      8.4         
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 70,320.1      52.6      83,813.4        62.7      87,910.2      64.7       
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 3,118.0         2.3         3,368.2           2.5         3,552.6         2.6         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 73,438.1      54.9      87,181.6        65.2      91,462.8      67.3       
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 133,498.8    100.0    133,661.7      100.0    136,050.3    100.0     
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 ส่วนท่ี 3  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563  หนา้ท่ี 176 

 
งบก าไรขาดทุน (เลอืกแสดงเฉพาะรายการที่มนัียส าคัญ) ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

 

 

 

 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้ 

รายไดค้่ารักษาพยาบาล 74,286.2      94.9      79,630.3        87.1      65,166.5      91.2       
รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้ 3,086.8         3.9         3,092.4           3.4         2,907.6         4.1         
รายไดอ่ื้น 
เงินปันผลรับ 16.3              0.0         9.3                   0.0         5.4                 0.0         
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                     -             7,619.0           8.3         2,429.0         3.4         
อ่ืน ๆ 915.3            1.2         1,051.2           1.2         983.1            1.4         

รวมรายไดอ่ื้น 931.6            1.2         8,679.5           9.5         3,417.5         4.8         
รวมรายได้ 78,304.6      100.0 91,402.2        100.0 71,491.6      100.0
ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลและตน้ทุนขาย 50,501.8      64.5      54,276.7        59.4      46,371.2      64.9       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 15,998.2      20.4      17,446.6        19.1      14,160.9      19.8       
รวมค่าใช้จ่าย 66,500.0      84.9      71,723.3        78.5      60,532.1      84.7       

ก าไรจากการด าเนนิงาน 11,804.6      15.1      19,678.9        21.5      10,959.5      15.3       
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,689.7         2.2         1,022.4           1.1         272.9            0.4         
รายไดท้างการเงิน 58.0              0.1         110.1              0.1         39.1              0.1         
ตน้ทุนทางการเงิน (1,165.5)       (1.5)       (928.8)             (1.0)       (870.9)           (1.2)        
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 12,386.8      15.8      19,882.6        21.8      10,400.6      14.5       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (2,739.8)       (3.5)       (3,873.4)         (4.2)       (2,751.3)       (3.8)        
ก าไรส าหรับปี 9,647.0         12.3      16,009.2        17.5      7,649.3         10.7       

การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 9,191.4         11.7      15,517.2        17.0      7,214.2         10.1       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 455.6            0.6         492.0              0.5         435.0            0.6         

9,647.0         12.3      16,009.2        17.5      7,649.2         10.7       

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.59              0.99                0.45              

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 15,570.4      15,742.8        15,892.0      
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 ส่วนท่ี 3  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563  หนา้ท่ี 177 

 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 
 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ก าไรส าหรับปี 9,647.0         12.3      16,009.2        17.5      7,649.2         10.7       
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
ผลขาดทุนจากการวดัมลูค่าเงินลงทุนใน
  หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ (96.9)             (0.1)       (61.9)               (0.1)       -                     -              
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (15.3)             (0.0)       (108.9)             (0.1)       (4.5)               (0.0)        
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัร่วม (412.0)           (0.5)       (500.0)             (0.5)       171.6            0.2         
โอนกลบัส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัร่วมไปยงัก าไรสะสม -                     -             -                       -             (111.7)           (0.2)        
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (524.2)           (0.7)       (670.8)             (0.7)       55.4              0.1         
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
ผลก าไร(ขาดทุน)จากการปรับมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                     -             -                       -             3.1                 0.0         
กลบัรายการจากการจ าหน่ายเงินลงทุน -                     -             -                       -             (8.8)               (0.0)        
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน - สุทธิจากภาษีเงินได้ 593.8            0.8         1,048.8           1.1         2,619.1         3.7         
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (268.5)           (0.3)       (582.2)             (0.6)       -                     -              
รายการท่ีจะไมถู่กบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 325.3            0.4         466.6              0.5         2,613.4         3.7         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี (198.9)           (0.3)       (204.2)             (0.2)       2,668.8         3.7         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 9,448.1         12.1      15,805.0        17.3      10,318.0      14.4       

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 8,887.2         11.3      15,289.0        16.7      9,807.2         13.7       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 560.9            0.7         516.0              0.6         510.8            0.7         

9,448.1         12.1      15,805.0        17.3      10,318.0      14.4       

2561 2562 2563
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2561 2562 2563

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12,386.9              19,882.6              10,400.6              
ปรับรายการท่ีกระทบก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมด าเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 5,386.2                 5,752.1                 6,412.7                 
รายการตดับญัชีสินทรัพย์ 23.5                      9.6                         23.6                      
ขาดทุนจากการลดมลูค่าและตดัจ าหน่ายของภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 8.6                         9.2                         4.9                         
หน้ีสูญและผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 197.8                    188.8                    99.4                      
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(กลบัรายการ) (3.0)                       68.1                      9.5                         
ค่าเผ่ือการปรับลดราคาทุนของสินคา้ใหเ้ป็นมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ 14.8                      37.6                      9.6                         
รายไดค้่าบตัรสมาชิกรอตดับญัชีตดัจ่าย (292.8)                   (292.5)                   (277.1)                   
ก าไรจากการขายสินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน -                             -                             (3.3)                       
ก าไรจากการปรับมลูค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน -                             -                             (30.2)                     
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 18.0                      -                             -                             
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (1,689.7)               (1,022.4)               (272.9)                   
ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูแ้ละหุน้กูแ้ปลงสภาพตดัจ าหน่าย 25.0                      13.5                      2.4                         
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                             (7,619.0)               (2,429.0)               
ขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 31.1                      0.4                         9.1                         
ก าไรจากการปรับมลูค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (14.9)                     (34.8)                     (0.4)                       
ขาดทุน(ก าไร)จากอตัราแลกเปล่ียน (8.9)                       15.4                      (2.4)                       
คา่ใชจ่้ายประมาณการหน้ีสินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ -                             100.1                    268.3                    
คา่ใชจ่้ายประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 318.5                    956.1                    443.6                    
ค่าใชจ่้ายวนัหยดุพนกังาน 11.7                      10.0                      (118.4)                   
รายไดท้างการเงิน (58.0)                     (110.2)                   (39.1)                     
เงินปันผลรับ (16.3)                     (9.3)                       (5.4)                       
ตน้ทุนทางการเงิน 1,165.5                 928.8                    870.9                    

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินด าเนินงาน 17,504.0              18,884.1              15,376.4              
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2561 2562 2563

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง(เพ่ิมข้ึน)
ลูกหน้ีการคา้และลูกคา้อ่ืน (769.0)                   (1,493.0)               1,453.1                 
สินคา้คงเหลือ (65.5)                     (95.1)                     (21.4)                     
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 4.1                         (18.8)                     10.2                      
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (60.2)                     (48.7)                     41.8                      

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 380.5                    77.1                      (592.1)                   
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 718.0                    211.6                    (2,246.7)               
รายไดค้่าบตัรสมาชิกรอตดับญัชี 294.9                    253.0                    205.3                    
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (12.0)                     113.5                    42.3                      
ประมาณการหน้ีสินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ -                             -                             295.0                    
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน (80.3)                     (135.3)                   (179.3)                   
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 3.7                         (1.2)                       (7.0)                       

กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 17,918.2              17,747.2              14,377.6              
เงินสดรับจากรายไดท้างการเงิน 55.4                      99.2                      38.0                      
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (936.7)                   (837.3)                   (765.7)                   
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี 32.3                      35.3                      74.9                      
จ่ายภาษีเงินได้ (2,265.0)               (2,498.3)               (2,043.5)               

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนนิงาน 14,804.2              14,546.1              11,681.3              
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2561 2562 2563

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (241.6)                   (73.1)                     -                             
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน -                             -                             (369.7)                   
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) (1.6)                       (1.7)                       6.0                         
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ 513.2                    550.7                    597.9                    
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (5,963.7)               (169.9)                   (26.7)                     
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                             12,731.8              18,773.7              
จ่ายภาษีเงินไดจ้ากก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                             (2,250.2)               -                             
เงินสดรับจากการคืนทุนของเงินลงทุนท่ีวดัมลูค่ายติุธรรม
  ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                             -                             24.3                      
เงินสดจ่ายซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (1.6)                       (2.1)                       (5.4)                       
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 43.3                      25.3                      33.8                      
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (7,119.0)               (7,437.0)               (6,335.2)               
เงินสดจ่ายซ้ือสิทธิการเช่า (270.3)                   (167.9)                   -                             
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (309.5)                   (387.9)                   (313.4)                   
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (13,350.8)             2,818.0                 12,385.3              
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน(ลดลง) -                             (1.0)                       16.6                      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 5,805.3                 (5,853.4)               (23.8)                     
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                             -                             5,000.0                 
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,461.3)               (4,625.9)               (3,593.4)               
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า -                             -                             (509.0)                   
เงินสดจ่ายช าระเจา้หน้ีสญัญาเช่าการเงิน (23.0)                     (17.0)                     -                             
เงินสดจ่ายช าระไถ่ถอนหุน้กู้ -                             -                             (5,000.0)               
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (7.1)                       (18.6)                     (20.5)                     
เงินปันผลจ่าย (5,594.4)               (6,940.9)               (4,741.0)               
เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ยแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (230.6)                   (244.6)                   (225.3)                   
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (1,511.1)               (17,701.4)             (9,096.4)               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ (57.7)                     (337.3)                   14,970.2              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 5,091.2                 5,033.5                 4,696.2                 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดส้ินปี 5,033.5                 4,696.2                 19,666.4              
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ขอ้มลูเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด 2561 2562 2563

รายการท่ีไมใ่ช่เงินสด ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพยซ้ื์อภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 17.0                      29.1                      -                             
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึน -                             -                             496.2                    
เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 145.4                    462.4                    (805.2)                   
เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเงินประกนัผลงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 97.0                      258.9                    (142.9)                   
เงินปันผลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 5.0                         20.5                      36.4                      
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บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) และบริษทัย่อย มีรายไดจ้ากการด าเนินงานรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 รายไดจ้ากการด าเนินงานรวมมีจ านวน 69,057 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 18 
จากปี 2562 มีสาเหตุหลกัจากการลดลงของรายไดค่้ารักษาพยาบาลร้อยละ 18 จากผลกระทบเชิงลบของ COVID-19 
ท่ีส่งผลกระทบต่อการลดลงอยา่งมีนยัยะของผูป่้วยชาวต่างชาติตลอดทั้งปี 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการควบคุมค่าใชจ่้ายท่ีไม่ส่งผลต่อมาตรฐานและคุณภาพในการรักษาพยาบาลอย่าง
ต่อเน่ืองตั้งแต่ไตรมาส 2/2563 ทั้งการควบคุมค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานประจ า ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแพทย ์
และค่าใชจ่้ายในการบริหารอ่ืนๆ  ท าใหใ้นปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมี EBITDA จ านวน 14,938 ลา้นบาท ลดลง
ร้อยละ 20 จากปี 2562 ส่งผลให ้EBITDA Margin ลดลงจากร้อยละ 22.2 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 21.6 ในปี 2563  

ในปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกก าไรพิเศษ (สุทธิจากค่าใชจ่้ายภาษีเงินได)้ จ านวน 1,169 ลา้นบาท 
จากการจ าหน่ายเงินลงทุนทั้งหมด ในบริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) (“BH”) 

หากไม่รวมรายการพิเศษ บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรก่อนรายการพิเศษจ านวน 6,045 ลา้นบาท ลดลงร้อย
ละ 40 จากปี 2562 หากรวมรายการพิเศษ บริษทัและบริษทัย่อยมีก าไรสุทธิจ านวน 7,214 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 54 
จากปี 2562 

สรุปเหตุการณ์ที่ส าคัญ 

1. ทริสเรทต้ิงเพ่ิมอนัดบัเครดิตองคก์รและหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัของบริษทัเป็นระดบั “AA” 
เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2563 ทริสเรทต้ิงคงอนัดบัเครดิตองคก์รและหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัของบริษทัท่ี
ระดบั “AA” ดว้ยแนวโนม้อนัดบัเครดิต “คงท่ี” โดยอนัดบัเครดิตสะทอ้นถึงสถานะทางธุรกิจท่ีแข็งแกร่งจาก
การเป็นผูป้ระกอบการโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ท่ีสุดในประเทศท่ีมีเครือข่ายขนาดใหญ่ และมีช่ือเสียงเป็นท่ี
ยอมรับ การประเมินอนัดบัเครดิตพิจารณาถึงผลการด าเนินงานท่ีดีของบริษทั ตลอดจนความเส่ียงทางดา้น
การเงินท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง และสภาพคล่องท่ีเพียงพอ  

2. ความร่วมมือดา้นประกนัสุขภาพ 
 ความร่วมมือกบั Ping An Health Insurance Company of China Limited (PAH) 

บริษทัไดล้งนามในสัญญาความร่วมมือกบั PAH ซ่ึงเป็นบริษทัประกนัรายใหญ่ท่ีมีมูลค่าตลาดสูงสุดใน
ประเทศจีน ในการขยายบริการสุขภาพมาตรฐานระดบัโลก เพ่ือสมาชิกประกนัสุขภาพของ PAH สามารถ
เดินทางเขา้รับการรักษาพยาบาลกบัโรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษทั เป็นการรองรับการขยายตลาดไปยงั
ประเทศจีน   

 

14.  การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
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 ความร่วมมือกบับริษทั วิริยะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ในโครงการ Viriyah Healthcare by BDMS 

บริษทัร่วมมือกบับริษทั วิริยะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ออก Viriyah Healthcare by BDMS ‘คุ้มครอง 
คุ้มค่ า  ราคา เพื่ อคนไทย ’ ซ่ึ ง เ ป็น  BDMS Exclusive Health Insurance เ พ่ือให้คนไทยได้เข้า ถึงการ
รักษาพยาบาลระดบัสากลดว้ยเครือข่ายโรงพยาบาลทัว่ประเทศ ดว้ยเบ้ียประกนัท่ีไม่แพง มีเง่ือนไขความ
คุม้ครองแบบเหมาจ่าย ไม่จ ากดัจ านวนคร้ังในแต่ละปี ไดรั้บผลประโยชน์ใหม่ต่อเน่ืองทุกปี คุม้ครองตั้งแต่
อาย ุ16-60 ปี และต่อเน่ืองจนถึง 80 ปี  

3. เปิดใหบ้ริการโรงพยาบาลจอมเทียน 
วนัท่ี 15  พฤษภาคม 2563 โรงพยาบาลจอมเทียน โรงพยาบาลระดบัทุติยภูมิ เปิดใหบ้ริการเป็นโรงพยาบาลใน
เครือแห่งท่ี 49 มีเตียงโครงสร้างทั้งส้ิน 232 เตียง ซ่ึงขณะน้ีเปิดใหบ้ริการ 30 เตียง ดูแลลกูคา้ระดบักลาง และคน
ในทอ้งท่ี เป็นการขยายตลาดของโรงพยาบาลกรุงเทพพทัยาใหก้วา้งข้ึน  

4. พฒันารูปแบบการใหบ้ริการเพ่ือป้องกนัการระบาดของ COVID-19 
บริษทัไดมี้การพฒันารูปแบบการให้บริการต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่แพทย ์พนกังานและผูเ้ขา้รับ
บริการสามารถเดินทางมาใช้บริการในช่วงการแพร่ระบาด และไดมี้การพฒันาระบบการส่ือสารและแนว
ทางการบริการใหแ้ก่ผูป่้วย อาทิ การจดัแยกพ้ืนท่ีใหบ้ริการ การใหบ้ริการผ่าน Telemedicine และแอพพลิเคชัน่ 
บริการ in-home health services ทั้งการบริการเจาะเลือด ฉดัวคัซีน และจดัส่งยาถึงบา้น รวมทั้งน านวตักรรมทาง
การแพทยอ์ยา่ง Healthy Bot และ Tytocare มาใหบ้ริการ  
นอกจากน้ี โรงพยาบาลกรุงเทพส านักงานใหญ่ ร่วมกบั Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok ไดรั้บ
การรับรองจากรัฐบาล ใหเ้ป็นสถานกกักนัโรคแห่งรัฐทางเลือก (ASQ) เพ่ือการเฝ้าสังเกตอาการ 15 วนั ส าหรับ
คนไทยและชาวต่างชาติท่ีเดินทางกลบัจากต่างประเทศ 

5. การขายเงินลงทุนทั้งหมดใน BH 
ในปี 2563 บริษทัและบริษทัย่อยไดมี้การจ าหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน BH รวมจ านวน 182,513,006 หุ้น และ
รับรู้ก าไรจากกการจ าหน่ายเงินลงทุนใน BH ตามรวมตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมสุทธิ (ค่าใชจ่้ายทาง
ภาษี) เป็นจ านวนเงิน 1,169 ลา้นบาท 
 

ผลการด าเนินงานตามงบการเงนิรวมส าหรับปี 2563 

รายได้จากการด าเนินงาน 

(ล้านบาท) ปี 2563 ปี 2562 เปลี่ยนแปลง 
รายได้ค่ารักษาพยาบาล 65,166 79,630 (18)% 
รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า 2,908 3,092 (6)% 
รายได้อื่น  983 1,051 (6)% 
รายได้จากการด าเนินงานรวม 69,057 83,774 (18)% 
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ในปี 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการด าเนินงานรวมจ านวน 69,057 ลา้นบาท ลดลง 14,717 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 18 จากปี 2562 เน่ืองจาก 

 รายไดค่้ารักษาพยาบาล จ านวน 65,166 ลา้นบาท ลดลง 14,464 ลา้นบาท หรือร้อยละ 18 จากปี 2562 มีสาเหตุ
หลกัจากการลดลงของจ านวนผูป่้วย ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลใหร้ายไดค่้า
รักษาพยาบาลของผูป่้วยชาวต่างชาติลดลง ร้อยละ 43 จากปี 2562 โดยมีการลดลงหลกัจากผูป่้วยตะวนัออกกลาง 
ร้อยละ 78 ผูป่้วยชาวพม่า ร้อยละ 70 และผูป่้วยชาวออสเตรเลีย ร้อยละ 57 ขณะท่ีรายไดค่้ารักษาพยาบาลของ
ผูป่้วยชาวไทยลดลง ร้อยละ 8 จากปี 2562 ทั้งน้ีสัดส่วนรายไดข้องผูป่้วยชาวไทยต่อต่างชาติเปล่ียนแปลงจากท่ี
ร้อยละ 70 ต่อร้อยละ 30 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 79 ต่อร้อยละ 21 ในปี 2563 

การลดลงของรายไดค่้ารักษาพยาบาลแบ่งเป็นการลดลงจากโรงพยาบาลเครือข่ายในกรุงเทพและปริมณฑล   
ร้อยละ 21 และการลดลงของโรงพยาบาลเครือข่ายนอกกรุงเทพและปริมณฑล ร้อยละ 13 จากปี 2562 

การลดลงของจ านวนผูป่้วย ท าใหอ้ตัราการครองเตียงลดลงจากร้อยละ 67 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 52 ในปี 2563 
 

รายได้ค่ารักษาพยาบาลของปี 2563 เปลีย่นแปลง  
(yoy) 

สัดส่วนของรายได้ 

การเตบิโตของรายได้ 
ค่ารักษาพยาบาล 

(18)% 100% 

แบ่งตามโรงพยาบาลในกรุงเทพและนอกกรุงเทพ 
 กรุงเทพและปริมณฑล (21)% 56% 
 นอกกรุงเทพและปริมณฑล (13)% 44% 

แบ่งตามกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติ 
 ผูป่้วยชาวไทย (8)% 79% 
 ผูป่้วยชาวต่างประเทศ (43)% 21% 

แบ่งตามกลุ่มผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 
ผูป่้วยนอก (15)% 47% 
ผูป่้วยใน (20)% 53% 

 
 รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้และอาหาร จ านวน 2,908 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 6 จากปี 2562 ส่วนใหญ่เกิดจาก

การลดลงของรายไดจ้ากการส่งออกของบริษทั เอ.เอน็.บี. ลาบอราตอร่ี (อ  านวยเภสชั) จ ากดั  
 รายไดอ่ื้นจ านวน 983 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 6 จากปี 2562 
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ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 

(ล้านบาท) ปี 2563 ปี 2562 เปลีย่นแปลง 

ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและอืน่ ๆ 46,371 54,277 (15)% 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  14,161 17,447 (19)% 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและค่าเส่ือมราคารวม 60,532 71,723 (16)% 
 
ในปี 2563 บริษทัและบริษทัย่อยรายงานค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานและค่าเส่ือมราคา จ านวน 60,532 ลา้นบาท 
ลดลง 11,191 ลา้นบาท หรือร้อยละ 16 จากปี 2562  

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย จ านวน 6,413 ลา้นบาท ในปี 2563 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11 จากปี 2562 มีสาเหตุหลกัมา
จากมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ฉบบัท่ี 16 เร่ืองสัญญาเช่า ท าให้ในปี 2563 บริษทัมีการบนัทึกค่าเส่ือม
ราคาและค่าตดัจ าหน่ายเพ่ิมข้ึนจ านวน 391 ลา้นบาท หากไม่รวมผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ใหม่ ฉบบัท่ี 16 ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย จะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 จากปี 2562 

รายการอืน่ๆ 

 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม จ านวน 273 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 73 จากปี 2562 ส่วนใหญ่มาจาก
การลดลงของส่วนแบ่งก าไรเงินลงทุนใน BH และการขายเงินลงทุนทั้งหมดใน BH ในไตรมาส 4/2563 

 ค่าใชจ่้ายทางการเงินลดลงเป็น 871 ลา้นบาท หรือลดลง ร้อยละ 6 จากปี 2562 เน่ืองจากหน้ีสินท่ีลดลงจากการ
ครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพในเดือนกนัยายน 2562 ประกอบกบัการลดลงจากการช าระคืนเงินกูจ้าก
สถาบนัการเงินระหวา่งปี 2563 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล จ านวน 2,751 ลา้นบาทลดลงร้อยละ 29 จากปี 2562 สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของก าไร
ก่อนภาษีนิติบุคคล โดยในปี 2563 และปี 2562 บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีจากรายการพิเศษ จ านวน 1,260 
ลา้นบาท และ 1,379 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
รายการพเิศษ (“Non-recurring items”) 

ในปี 2563 และปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกรายการพิเศษ (สุทธิจากค่าใชจ่้ายภาษีเงินได)้ จ านวน 1,169 ลา้น
บาท และ 5,464 ลา้นบาท ตามล าดบั มีรายละเอียดดงัน้ี 
(ล้านบาท) จ านวน ภาษ ี สุทธิจากภาษ ี

ปี 2563    
ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนใน BH 2,429 (1,260) 1,169 
ปี 2562    
1. ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั 

(มหาชน) 7,617 (1,523) 6,094 
2. ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน (400 วนั)  (616) 123 (493) 



 
 ส่วนท่ี 3  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563  หนา้ท่ี 186 

(ล้านบาท) จ านวน ภาษ ี สุทธิจากภาษ ี

3. ค่าใชจ่้ายในการจดัหาท่ีดิน ส าหรับสถานีไฟฟ้า (110) 22 (88) 
4. การดอ้ยค่าสิทธิทางการคา้ของบริษทั เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จ ากดั (50) - (50) 
5. ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 2 (1) 1 

รวม 6,843 (1,379) 5,464 
 

วเิคราะห์ความสามารถในการท าก าไร 
(ล้านบาท) ปี 2563 ปี 2562 เปลีย่นแปลง 

EBITDA * 14,938 18,579 (20)% 
อตัราก าไร EBITDA * 21.6% 22.2%  
EBITDA 14,938 17,803 (16)% 
อตัราก าไร EBITDA  21.6% 21.3%  

ส่วนแบ่งก าไรจากบริษทัร่วม 273 1,022 (73)% 
EBIT * 8,843 13,969 (37)% 
อตัราก าไร EBIT * 12.8% 16.7%  
ก าไรก่อนรายการพิเศษ  6,045 10,053 (40)% 
อตัราก าไรก่อนรายการพิเศษ  8.8% 12.0%  

รายการพิเศษสุทธิ 1,169 5,464 (79)% 
ก าไรสุทธิ  7,214 15,517 (54)% 
อตัราก าไรสุทธิ  10.4% 18.5%  
ก าไรก่อนรายการพิเศษต่อหุน้ (บาท) 0.38 0.64 (40)% 
ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.45 0.99 (54)% 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนัก (ล้านหุ้น) 15,892 15,743  
* ไม่รวมรายการพิเศษ 

หมายเหตุ 
EBITDA = รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม – รายจ่ายจากการด าเนินงานรวม (ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย) 
อตัราก าไรค านวณจากฐานรายไดจ้ากการด าเนินงานรวม 

หากไม่รวมรายการพิเศษ EBITDA ลดลงจาก 18,579 ลา้นบาท ในปี 2562 เป็น 14,938 ลา้นบาท ในปี 2563 หรือ
ลดลงร้อยละ 20 ส่งผลให ้EBITDA Margin ลดลงจากร้อยละ 22.2 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 21.6 ในปี 2563 

บริษทัและบริษทัย่อยมีก าไรก่อนรายการพิเศษ จ านวน 6,045 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 40 จากปี 2562 ส่งผลใหอ้ตัรา
ก าไรลดลงจากร้อยละ 12.0 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 8.8 ในปี 2563 

หากรวมรายการพิเศษ บริษทัและบริษทัย่อยมีก าไรสุทธิ 7,214 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 54 จากปี 2562 และมีอตัรา
ก าไรท่ีร้อยละ 10.4 ขณะท่ีมีก าไรต่อหุน้เท่ากบั 0.45 บาทต่อหุน้ หรือลดลงร้อยละ 54 จากปี 2562 
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สินทรัพย์ 
(ล้านบาท) ธ.ค. 63 ธ.ค. 62 เปลีย่นแปลง 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 19,666 4,696 319% 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 7,192 8,850 (19)% 

สินคา้คงเหลือ 1,855 1,843 1% 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม  939 17,538 (95)% 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 81,313 78,440 4% 

ค่าความนิยม 17,539 17,539 0% 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 3,315 - n.a. 

สินทรัพยอ่ื์นๆ 4,231 4,755 (11)% 

รวมสินทรัพย์ 136,050 133,662 2% 

งบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยร์วม 136,050 
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยร้อยละ 2 จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 14,970 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน BH ระหวา่งปีเป็น
หลกั การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ านวน 3,315 ลา้นบาท จากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 
เร่ืองสัญญาเช่า การเพ่ิมข้ึนของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ จ านวน 2,873 ลา้นบาท สุทธิดว้ยการลดลงของเงินลงทุน
ในบริษทัร่วมจ านวน 16,600 ลา้นบาท และการลดลงของลกูหน้ีการคา้ และลกูหน้ีอ่ืน จ านวน 1,658 ลา้นบาท  

บริษทัมีค่าความนิยม จ านวน 17,539 ลา้นบาท ไม่เปล่ียนแปลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยค่านิยมส่วนใหญ่
เกิดจากการรวมกิจการกบั (1) กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท และเปาโล จ านวน 9,310 ลา้นบาท (2) โรงพยาบาลกรุงเทพ
สนามจนัทร์ โรงพยาบาลเทพากร โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช และโรงพยาบาลกรุงเทพเมืองเพชร จ านวน 3,285 
ลา้นบาท และ (3) โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน ์จ านวน 2,702 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัไดมี้การทดสอบการดอ้ยค่าของ
ค่าความนิยมทุกปี หรือเม่ือใดกต็ามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน อยา่งไรกต็ามบริษทัไดพิ้จารณาแลว้วา่ค่าความ
นิยมดงักล่าวไม่เกิดการดอ้ยค่า 

ส าหรับสินทรัพยอ่ื์นๆ จ านวน 4,231 ลา้นบาท ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดแ้ก่คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ จ านวน 1,356 ลา้นบาท  และ สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน ไดแ้ก่ เงินลงทุนในกองทุนรวม เงินฝาก
ประจ าและตัว๋เงินคลงั จ านวน 1,273 ลา้นบาท  

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
(ล้านบาท) ธ.ค. 63 ธ.ค. 62 เปลีย่นแปลง 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4,450 5,990 (26)% 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,710 6,178 (40)% 
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
(ล้านบาท) ธ.ค. 63 ธ.ค. 62 เปลีย่นแปลง 

หุน้กู ้*  14,594 19,591 (26)% 

เงินกูร้ะยะยาว * 6,107 4,701 30% 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า * 3,462 - n.a. 

หน้ีสินอ่ืนๆ 12,265 10,019 22% 

รวมหนีสิ้น 44,588 46,480 (4)% 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 87,910 83,813 5% 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุม 3,553 3,368 5% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 91,463 87,182 5% 

* รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
 

หน้ีสินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 44,588 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 4 จาก ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของหุ้นกูจ้ากการไถ่ถอนท่ีครบก าหนดระหว่างงวด จ านวน 
5,000 ลา้นบาทการลดลงของค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย จ านวน 2,469 ลา้นบาท และการลดลงของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี
อ่ืน จ านวน 1,540 ลา้นบาท สุทธิดว้ยการเพ่ิมข้ึนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสุทธิจ านวน 1,407 ลา้น
บาท และการเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าสุทธิจ านวน 3,462 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ืองสญัญาเช่า  

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัและบริษทัย่อย ณ 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 91,463 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 จาก ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

การบริหารสภาพคล่องและเงนิทุน 

กระแสเงนิสด  
(ล้านบาท) ปี 2563 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 11,681 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน 12,385 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (9,096) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 14,970 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 4,696 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 19,666 
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ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ
จ านวน 14,970 ลา้นบาท โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินสดสุทธิยกมา ณ วนัตน้งวด จ านวน 4,696 ลา้นบาท เป็นผล
ใหเ้งินสดสุทธิปลายงวดคงเหลือเท่ากบั 19,666 ลา้นบาท รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดงัน้ี 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 11,681 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากก าไรระหวา่งปี 

ส่วนกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมลงทุน จ านวน 12,385 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการจ าหน่ายเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม จ านวน 18,774 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากการจ าหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน BH สุทธิดว้ยการซ้ือท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ จ านวน 6,335 ลา้นบาท เพ่ือขยายและปรับปรุงโรงพยาบาลเครือข่าย 

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 9,096 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดการไถ่ถอนหุ้นกูท่ี้ครบก าหนด
ระหว่างงวด จ านวน 5,000 ลา้นบาท การจ่ายเงินปันผล จ านวน 4,741 ลา้นบาท และการช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว
จากสถาบนัการเงินจ านวน 3,593 ลา้นบาท สุทธิดว้ยการกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน จ านวน 5,000 ลา้นบาท 

อตัราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
อตัราผลตอบแทน (ร้อยละ) ปี 2563 ปี 2562 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 4.5 7.5 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  7.0 13.0 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)   
อตัราส่วนสภาพคล่อง 2.7 0.8 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 2.4 0.7 
การบริหารสินทรัพย์และหนีสิ้น (วนั)   
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย  43.8 36.8 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย  14.4 12.0 
ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย  40.5 37.1 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (เท่า)   
อตัราความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย 17.2 19.2 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.3 0.3 
อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้  0.1 0.2 
อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA 0.3 1.1 
หมายเหตุ 

- ไม่รวมรายการพิเศษ 
- การบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ค านวณจาก 360 วนั 
- อตัราความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย = EBITDA /ดอกเบ้ียจ่าย 
- หน้ีสินหมายถึงหน้ีสินส่วนท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
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หากไม่รวมรายการพิเศษ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยแ์ละอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ลดลงจากงวดเดียวกนัของ
ปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของก าไรจากการด าเนินงานในปี 2563 

อตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึน
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จากการจ าหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน BH ประกอบกบัไม่มีหุน้กูแ้ปลงสภาพ
คงคา้งและการลดลงของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ียเพ่ิมข้ึนจาก 36.8 วนัในปี 2562 เป็น 43.8 วนัในปี 2563 เน่ืองจาก COVID-19 ส่งผลใหร้ายได้
ลดลง ท าให้การด าเนินการเก็บหน้ีทั้งในและต่างประเทศไม่สะดวก ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัย่อยมีนโยบายการให้
สินเช่ือการคา้และพิจารณาวงเงินเครดิตตามความเหมาะสมของคู่สัญญาในแต่ละโรงพยาบาล โดยมีการก าหนด
ระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือการคา้ ส าหรับคู่สญัญาในประเทศประมาณ 30 - 60 วนั ส่วนคู่สัญญาต่างประเทศประมาณ 
30 - 90 วนั นอกจากน้ีจะมีการวิเคราะห์ทบทวนเครดิตปีละคร้ัง เพ่ือเป็นการบริหารความเส่ียงทางในการรับช าระหน้ี 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ียเพ่ิมข้ึนจาก 12.0 วนั ในปี 2562 เป็น 14.4 วนั ในปี 2563 เพ่ือให้สินค้าเพียงพอต่อ
สถานการณ์ปัจจุบนั ทั้งน้ีสินคา้คงเหลือส่วนใหญ่เป็นยาและเวชภณัฑ ์โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยมีแผนบริหารสินคา้
คงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพและมีการควบคุมภายในท่ีดี มีการตรวจนับสินคา้คงเหลืออย่างน้อยปีละคร้ัง โดย
พิจารณาตั้งค่าเผื่อการปรับลดราคาทุน ส าหรับสินคา้คงเหลือท่ีมีวนัหมดอาย ุสินคา้คงเหลือท่ีมีการเคล่ือนไหวนอ้ย 
หรือสินคา้เส่ือมสภาพ เพ่ือใหเ้ป็นมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

ในท านองเดียวกนั ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ียเพ่ิมข้ึนจาก 37.1 วนัในปี 2562 เป็น 40.5 วนัในปี 2563 เน่ืองจากการ
บริหารการจ่ายช าระหน้ีของบริษทั 

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบ้ียลดลงจาก 19.2 เท่าในปี 2562 เป็น 17.2 เท่าในปี 2563  

อตัราส่วนหน้ีสินส่วนท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อทุน (Total Debt to Equity) ไม่เปล่ียนแปลงท่ี 0.3 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ขณะท่ีอตัราส่วนหน้ีสินส่วนท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อทุน (Net Debt to Equity) 
ลดลงจาก 0.2 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็น 0.1 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

ในท านองเดียวกนัอตัราส่วนหน้ีสินส่วนท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อ EBITDA ลดลงจาก 1.1 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 เป็น 0.3 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จากการเพ่ิมข้ึนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ผลกระทบของ COVID-19 มีความไม่แน่นอนสูง รวมถึงยงัไม่สามารถคาดการณ์แนวโน้มและระยะเวลาของ
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนได ้อย่างไรก็ตามบริษทัและบริษทัย่อยมีความมัน่ใจว่า บริษทัมีสภาพคล่องท่ีเพียงพอ และ
สามารถรับมือต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปไดจ้ากนโยบายการจดัการและควบคุมโครงสร้างทางการเงินท่ีรัดกมุ 
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มุมมองผู้บริหาร 

ในปี 2564 บริษทัคาดว่าธุรกิจจะทยอยปรับตวัดีข้ึนจากความเป็นไปไดใ้นการมีวคัซีนป้องกนั COVID-19 หลงัจาก
สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได ้บริษทัเช่ือวา่ธุรกิจจะมีการเติบโตจากทั้งผูป่้วยชาวไทยและชาวต่างชาติ  

กลยุทธ์ในการด าเนินกจิการ 

การมีโรงพยาบาลเครือข่ายท่ีครอบคลุมผูป่้วยในหลายระดบัทัว่ทุกภูมิภาค ภายใตแ้บรนดท่ี์หลากหลาย เป็นปัจจยั
ส าคญัในการขบัเคล่ือนธุรกิจใหเ้ติบโต รองรับความตอ้งการการรักษาพยาบาลท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต ทั้งน้ีบริษทัมีการ
วางแนวทางในการด าเนินงานในอนาคตท่ีส าคญัดงัน้ี 

 การเพิม่จ านวนผู้รับบริการ 

เน่ืองจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้จ านวนผูป่้วยลดลง โดยเฉพาะผูป่้วยชาวต่างชาติท่ีไม่สามารถ
เดินทางเขา้มารักษาพยาบาลในประเทศไทยได ้บริษทัจึงมุ่งเนน้การขยายฐานผูรั้บบริการชาวไทย ทั้งดา้นการ
ป้องกนัก่อนการเจบ็ป่วย (Preventive Care) การตรวจสุขภาพ และการรักษาพยาบาล เพ่ือเพ่ิมจ านวนผูรั้บบริการ
ทั้งผูป่้วยในและผูป่้วยนอก โดยจะใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีเขา้ถึงได ้รวมถึงมีการออกแพคเกจการตรวจ
สุขภาพ การรักษาพยาบาลและการผา่ตดัอยา่งครบครัน 

 การขยายฐานลกูค้าประกนัสุขภาพ 

บริษทัมุ่งสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบับริษทัประกนัทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษทัได้
ร่วมกบับริษทัประกนัในประเทศออกกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพเฉพาะส าหรับโรงพยาบาลในเครือ BDMS เพ่ือ
ขยายฐานผูป่้วยให้เพ่ิมมากข้ึน และไดพ้ฒันาระบบสินไหมอตัโนมติั (E-Claim) และบริการแสดงใบแจง้ยอด
อิเลก็ทรอนิกส์   (E-Billing) เพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่บริษทัประกนัและผูป่้วย  

บริษทัเช่ือวา่การร่วมมือกบับริษทัประกนั จะช่วยเพ่ิมความหลากหลายของโครงสร้างรายไดข้องบริษทั จากการ
ขยายฐานลูกคา้ไปยงักลุ่มผูป่้วยท่ีมีประกนัสุขภาพ และยงัเป็นเพ่ิมการใชง้านของสินทรัพยท่ี์มีอยู่เดิมให้เกิด
ประโยชนสู์งสุด เพ่ือส่งเสริมศกัยภาพในการเติบโตของบริษทัอยา่งย ัง่ยืน 

 พฒันานวัตกรรมและเทคโลยทีางการแพทย์ 

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ช่วยเร่งให้เกิดนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย ์ให้บริษทัสามารถ
พฒันาการใหบ้ริการ และสร้างประสบการณ์ท่ีดีใหแ้ก่ผูรั้บบริการ โดยมีบริการใหค้ าปรึกษาทางการแพทยแ์บบ
ออนไลน์ (Telemedicine) การใหบ้ริการตรวจเลือด ฉีดวคัซีนและจดัส่งยาถึงบา้น รวมทั้งมี Health Application 
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลสุขภาพ การนดัหมายแพทย ์และสิทธิพิเศษต่างๆ นอกจากน้ีบริษทัยงั
มีความร่วมมือกับแพลตฟอร์มตลาดสินค้าออนไลน์ชั้ นน า เพ่ือให้สินค้าและบริการท่ีเก่ียวข้องกับการ
รักษาพยาบาลของบริษทัเขา้ถึงไดง่้ายข้ึนผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์(E-commerce) 

บริษทัใหค้วามส าคญักบัการกา้วสู่ความเป็น Smart Hospital โดยการน าเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใหบ้ริการทางการแพทย ์และสร้างประสบการณ์ท่ีดีใหแ้ก่แพทย ์ผูป่้วย และญาติ 
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 เพิม่ประสิทธิภาพการด าเนินงาน และมาตรฐานการรักษาพยาบาล 

บริษทัมุ่งเน้นการเพ่ิมศกัยภาพ ความสามารถในการท าก าไร และการใชง้านของสินทรัพยใ์ห้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยการดูแลคุณภาพการรักษาพยาบาลใหไ้ดม้าตรฐาน และการใหค้วามร่วมมือกนัระหว่างโรงพยาบาล
ในเครือข่าย เพ่ือใหเ้กิดประโยชนจ์ากการใชท้รัพยากร และการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

บริษทัยงัมุ่งมัน่พฒันาศกัยภาพของศูนยแ์ห่งความเป็นเลิศดา้นการรักษาพยาบาล (Center of Excellence) ตาม
คุณภาพมาตรฐานสากล Joint  Commission International (JCI) และการร่วมมือทางดา้นการแพทยก์บัสถาบนัชั้น
น าของโลก ในการยกระดบัมาตรฐานใหท้ดัเทียมกบัต่างประเทศ 
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1.  ศาสตราจารย์เกยีรตคุิณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวสัดิ์ 

หมายเหตุ * : จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และ เลขานุการบริษทั  

ต าแหน่ง ประธานกรรมการบริษทั/ กรรมการอิสระ 
อาย ุ 82 ปี 
วฒิุการศึกษา • Dr.med  มหาวิทยาลยัฮมับูร์ก เยอรมนี 

• Facharzt fur Chirurgie  แพทยสภารัฐฮมับูร์ก เยอรมนี 

• ประกาศนียบตัรวิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก มหาวิทยาลยัมหิดล 

• แพทยศาสตร์บณัฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 
ประวติัการฝึกอบรม • Director Accreditation Program รุ่นท่ี 45  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(IOD)  
ประสบการณ์ • ผูช่้วยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข 

• ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข 
• ประธานราชวิทยาลยัศลัยแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
• เลขาธิการ ราชวิทยาลยัศลัยแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
• ประธานฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการบริหารแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 
• คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 
• นายกแพทยสภา 
• นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภฯ์ 
• รองประธานมูลนิธิรางวลัสมเด็จเจา้ฟ้ามหิดล 
• ประธานกลุ่มสถาบนัฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทางแห่งประเทศไทย 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจด
ทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ 
กิจการอ่ืน (3) 

1. รองประธาน ศิริราชมลูนิธิ คนท่ี 1 
2. กรรมการ บริษทั เจา้พระยาเวชกิจ จ ากดั 
3. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลเจา้พระยา จ ากดั (มหาชน) 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง : 22 ปี 4 เดือน/ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2541 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัในปี 2563 : 10/12 
จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ* 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณนายแพทยอ์รุณ เผา่สวสัด์ิ 
คู่สมรส 

: รวม 3,818,710 หุน้ (0.02%)    
   2,818,710 หุน้ 

          1,000,000  หุน้ 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี 
มีคุณสมบติักรรมการตามกฏหมาย และไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม
ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

: ใช่  

ประวติัการกระท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงั : ไม่มี 
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2.  นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากลุ 
ต าแหน่ง รองประธานกรรมการบริษทั/ กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม/ กรรมการบริหาร/ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
อาย ุ 88 ปี 
วฒิุการศึกษา • แพทยศาสตร์บณัฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหิดล 

• Diplomate  of  American Board  of  Surgery 
• Fellow  American  College  of  Surgeons 
• Fellow American College of Chest Physicians 
• Fellow  Royal  College  of  Surgeons  of  Thailand 

ประวติัการฝึกอบรม • Director Accreditation  Program  รุ่นท่ี 45 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) 

ประสบการณ์ • หวัหนา้ฝ่ายศลัยกรรม สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ 
• ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลกรุณาพิทกัษ ์ 
• ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั       
จดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ 
กิจการอ่ืน (8) 

1. ประธานกรรมการ บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ พทัยา จ ากดั  
2. ประธานกรรมการ บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จ ากดั 
3. ประธานกรรมการ บริษทั วฒันเวช จ ากดั 
4. ประธานกรรมการ บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จ ากดั 
5. ประธานกรรมการ บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จ ากดั 
6. ประธานกรรมการ บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จ ากดั 
7. ประธานกรรมการ บริษทั ศูนยก์ารแพทยไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
8. ประธานกรรมการ บริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จ ากดั (มหาชน)  

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง : 26 ปี /ตั้งแต่ปี 2537 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัในปี 2563 : 12/12 
จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ* 

นายแพทยจุ์ลเดช  ยศสุนทรากลุ               
คู่สมรส            

: รวม 50,060,490 หุน้ (0.32%)    
   49,530,490 หุน้ 
       530,000  หุน้  

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี 
มีคุณสมบติักรรมการตามกฏหมายและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

: ใช่  
 

ประวติัการกระท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงั : ไม่มี 
หมายเหตุ * : จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 
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 3. แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ 
ต าแหน่ง กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม / กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ / ประธานกรรมการบริหาร / 

ประธานคณะผูบ้ริหารกลุ่ม 1  
อาย ุ 51  ปี 
วฒิุการศึกษา 
 

• FRCS (Glasg)/ Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow 
• MSc in Surgical Science /Imperial Collage of Science,Technology and 

Medicine, University of London, United Kingdom 
• Diploma in Clinical Science/ มหาวิทยาลยัมหิดล  
• แพทยศาสตรบณัฑิต/ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 

ประวติัการฝึกอบรม • สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 74 
- Director Accreditation Program รุ่นท่ี 107/2557  

• หลกัสูตรประกาศนียบตัรธรรมาภิบาล  สถาบนัพระปกเกลา้ ส าหรับผูบ้ริหารทาง
การแพทย ์(ปธพ.1) 

 Advance Management Program Harvard Business School, (AMP) Executive 
Education, U.S.A. 

• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงรุ่นท่ี  20 (วตท.20) / สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 
• หลกัสูตรวิทยาการประกนัภยัระดบัสูง (วปส.) รุ่นท่ี 7 / คปภ. 

ประสบการณ์ 
 
 
 

• รองประธานคณะผูบ้ริหาร กลุ่ม 1 และผูอ้  านวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ 
• รองผูอ้  านวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ 
• รองผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบีเอน็เอช 
• ผูช่้วยคณบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

• ผูช่้วยคณบดี ฝ่ายกิจการนกัศึกษา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

• อาจารยภ์าควิชาศลัยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 
• Clinical and Research Fellow/ศลัยกรรมต่อมไร้ท่อ Hammersmith Hospital, 

United Kingdom 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัจด
ทะเบียนอ่ืน   

• ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ 
กิจการอ่ืน (24 ) 

1. ประธานกรรมการ บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จ ากดั 
2. ประธานกรรมการ  Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. 
3. กรรมการ บริษทั บีเอน็เอช เมดิคลั เซ็นเตอร์ จ ากดั  
4. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จ ากดั 
5. กรรมการ บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
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6. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จ ากดั 
7. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จ ากดั 
8. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จ ากดั 
9. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จ ากดั (มหาชน) 
10. กรรมการ บริษทั เปาโลเมดิค จ ากดั 
11. กรรมการ บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จ ากดั 
12. กรรมการ บริษทั การแพทยส์ยาม จ ากดั 
13. กรรมการ บริษทั ศูนยก์ารแพทยไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
14. กรรมการบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จ ากดั 
15.  กรรมการ บริษทั กรีนไลน ์ซินเนอร์จ้ี จ ากดั  
16. กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จ ากดั 
17. กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ บริษทั บีดีเอม็เอส เวลเนส คลีนิค จ ากดั 
18. กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ บริษทั บีดีเอม็เอส เวลเนส รีสอร์ท จ ากดั 
19. กรรมการ บริษทั สินสหกล จ ากดั 
20. กรรมการ บริษทั ประนนัทภ์รณ์ จ ากดั 
21. กรรมการ บริษทั ปราสาททองโอสถ จ ากดั 
22. กรรมการ บริษทั สบาย สบาย นิเวศน ์จ ากดั 
23. กรรมการ บริษทั สบาย สบาย สุโขทยั จ ากดั 
24. กรรมการ บริษทั เดอะ วนั เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง : 6 เดือน/ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัในปี 2563 : 7/7 
จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ* :  549,377,610 หุน้ (3.46 %) 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร :  เป็นนอ้งสาวของ นายพุฒิพงศ ์ปราสาททองโอสถ 
กรรมการบริษทั 

มีคุณสมบติักรรมการตามกฏหมาย  และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

: ใช่ 

ประวติัการกระท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงั : ไม่มี 
หมายเหตุ * : จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 
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4. นางนฤมล  น้อยอ า่ 
ต าแหน่ง กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม/ รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่อาวุโส / กรรมการบริหาร/ 

กรรมการบริหารความเส่ียง/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน/ ผูรั้บผิดชอบสูงสุด
สายงานบญัชีและการเงิน (วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 1/4/2551) 

อาย ุ 63 ปี 
วฒิุการศึกษา • ปริญญาโทดา้นบริหารธุรกิจ (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลยันอร์ทเท็ก

ซสัสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บนัฑิต (เกียรตินิยม) การเงินและการคลงั จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ประวติัการฝึกอบรม • CEO CLUB 2019 หวัขอ้ “GLOBAL RISKS: WHAT ARE THE 
IMPLICATIONS FOR YOUR BUSINESS” ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• CEO CLUB 2019 หวัขอ้ “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) คร้ังท่ี 
5/2562 “The CFO’s role in stakeholder communications” (English Session)  

• TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) คร้ังท่ี 3/2562 
หวัขอ้ “การทบทวนการก ากบัดูแลของงบการเงินรายไตรมาส” 

• TLCA CFO Professional Development Session (TLCA CFO CPD) คร้ังท่ี 
1/2562  หวัขอ้ “นโยบายของส านกังาน ก.ล.ต. ในการพฒันาตลาดทุนและการ
สนบัสนุนการท างานของบริษทัจดทะเบียน”  

• หลกัสูตร “นกับริหารระดบัสูงดา้นการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” 
(วธอ.) รุ่นท่ี 3 สถาบนัวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม 

• ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 15 สถาบนัวิทยาการตลาดทุน  
(วตท.) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 TLCA Leadership Development Program “Enhancing Competitiveness” จัด โดย 
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย ร่วมกบัสถาบนั IMD 

• หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส าหรับนกับริหารระดบัสูง 
รุ่นท่ี 13 สถาบนัพระปกเกลา้ (ปปร.13) 

• Successful Formulation & Execution of Strategy Class 6/2553 สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• Director Certification Program รุ่นท่ี 107  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 

• Financial Executive Development Program รุ่นท่ี 12 จัดโดย The Thai Institute of 
Banking and Finance for Executives from Financial Institutions 

• Applied International Management Program, Sweden จดัโดยรัฐบาลสวีเดน 
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รางวลัเกียรติยศ  IAA Awards for Listed Companies 2020  
- Best CFO  

 Institutional Investor All-Asia Executive Team 2020 
- Best CEO in Thailand 

 สมาคมนกัเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถมัภ ์
- รางวลันกัเรียนเก่าดีเด่น ปี 2563 ประเภทท่ี 2 ผูป้ระสบความส าเร็จในการ

ท างานหรือในวิชาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน 
 มลูนิธิเพ่ือสังคมไทย โครงการหน่ึงลา้นกลา้ความดีตอบแทนคุณแผน่ดิน  
   1. นกับริหารดีเด่นแห่งปี 2562 
   2. สตรีตวัอยา่งแห่งปี 2562 

 Institutional Investor All-Asia Executive Team 2019  
- Special Achievement Awards: Best CFO Healthcare & Pharmaceutical Industry 

ประสบการณ์ • ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายวาณิชธนกิจ  ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
• ผูอ้  านวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั    
จดทะเบียนอ่ืน (2) 

1. กรรมการ บริษทั สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) 
2. กรรมการ บริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ 
กิจการอ่ืน (20) 

1. กรรมการ สมาคมบริษทัจดทะเบียน 
2. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ พทัยา จ ากดั 
3. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จ ากดั 
4. กรรมการ บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
5. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จ ากดั 
6. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จ ากดั 
7. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จ ากดั 
8. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จ ากดั (มหาชน) 
9. กรรมการ บริษทั เปาโลเมดิค จ ากดั 
10. กรรมการ บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จ ากดั 
11. กรรมการ บริษทั การแพทยส์ยาม จ ากดั 
12. กรรมการ บริษทั ศูนยก์ารแพทยไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
13. กรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. 
14. กรรมการ บริษทั บีดีเอม็เอส เวลเนส คลินิก จ ากดั 
15. กรรมการ บริษทั บีดีเอม็เอส เวลเนส รีสอร์ท จ ากดั 
16. ประธานกรรมการ บริษทั บีดีเอม็เอส แอคเคาทต้ิ์ง จ ากดั 
17. ประธานกรรมการ บริษทั กรุงเทพประกนัสุขภาพ จ ากดั (มหาชน) 
18. ประธานกรรมการ บริษทั เนชัน่แนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จ ากดั 
19. กรรมการ บริษทั บางกอก มีเดีย แอนด ์บรอดคาสต้ิง จ ากดั 
20. กรรมการ บริษทั อู่ตะเภา อินเตอร์เนชัน่แนล เอวิเอชัน่ จ ากดั 
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ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง : 2 ปี / ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัในปี 2563 : 12/12 
จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ* :  6,000,000 หุน้ (0.04%) 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี 
มีคุณสมบติักรรมการตามกฏหมายและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

: ใช่ 

ประวติัการกระท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงั : ไม่มี 
หมายเหตุ * : จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 
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5.  ศาสตราจารย์เกยีรตคุิณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
อาย ุ 86 ปี 
วฒิุการศึกษา • Ph.D. (Tropical Medicine), Liverpool University 

• แพทยศาสตร์บณัฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล  
ประวติัการฝึกอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• Director Accreditation Program รุ่นท่ี 43  
• Role of  Compensation Committee 

ประสบการณ์ • รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลยัมหิดล 
• คณบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลยัมหิดล 
• Member, Expert Committee on Food Borne Parasitic Diseases, WHO 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั    
จดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ 
กิจการอ่ืน (5) 

1. ประธานกรรมการ บริษทั เปาโลเมดิค จ ากดั 
2. ประธานกรรมการ บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จ ากดั 
3. ประธานกรรมการ บริษทั โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง จ ากดั 
4. ประธานกรรมการ บริษทั การแพทยส์ยาม จ ากดั 
5. รองประธานกรรมการ บริษทั สหแพทยเ์ภสชั จ ากดั  

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง : 26 ปี ตั้งแต่ปี 2537 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัในปี 2563 : 12/12 
จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ* : 15,651,270 หุน้ (0.10%)  
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี 
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฏหมาย  และไม่มีลักษณะ
ตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

: ใช่ 

ประวติัการกระท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงั : ไม่มี 
หมายเหตุ * : จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 
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6. นายประดษิฐ์ ทีฆกลุ 
ต าแหน่ง กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม/  กรรมการบริหารความเส่ียง/ กรรมการก ากบัดูแล

กิจการ 
อาย ุ 62  ปี 

วฒิุการศึกษา • นิติศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• เนติบณัฑิตไทย 
• ศิลปศาสตร์บณัฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ประวติัการฝึกอบรม • Director Certification Program รุ่นท่ี 29, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั     
จดทะเบียนอ่ืน (3) 

1. กรรมการ บริษทั สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) 
2. กรรมการ บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
3. กรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ 
กิจการอ่ืน (33) 

1. ประธานกรรมการ บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
2. ประธานกรรมการ บริษทั บีดีเอม็เอส เทรนน่ิง จ ากดั 
3. ประธานกรรมการ บริษทั บีดีเอม็เอส จดัการทรัพยสิ์น จ ากดั 
4. ประธานกรรมการ บริษทั รอยลับางกอกเฮ็ลธ์แคร์ จ ากดั  
5. ประธานกรรมการ บริษทั เอ. เอน็. บี. ลาบอราตอร่ี (อ  านวยเภสชั) จ ากดั 
6. ประธานกรรมการ บริษทั กรุงเทพเซฟดรัก จ ากดั 
7. ประธานกรรมการ บริษทั เซฟดรักเซ็นเตอร์ จ ากดั 
8. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จ ากดั 
9. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จ ากดั 
10. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จ ากดั 
11. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จ ากดั (มหาชน) 
12. กรรมการ บริษทั เปาโลเมดิค จ ากดั 
13. กรรมการ บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จ ากดั 
14. กรรมการ บริษทั การแพทยส์ยาม จ ากดั 
15. กรรมการ บริษทั ศูนยก์ารแพทยไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
16. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จ ากดั 
17. กรรมการ บริษทั เนชัน่แนล เฮ็ลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จ ากดั 
18. กรรมการ บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) 
19. กรรมการ บริษทั บีดีเอม็เอส เวลเนส คลินิก จ ากดั 
20. กรรมการ บริษทั บีดีเอม็เอส เวลเนส รีสอร์ท จ ากดั 
21. กรรมการ บริษทั บีดีเอม็เอส แอคเคาทต้ิ์ง จ ากดั 
22. กรรมการ บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จ ากดั 
23. กรรมการ บริษทั บางกอกแอร์เวยส์โฮลด้ิง จ ากดั 
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 24. กรรมการ บริษทั ครัวการบินกรุงเทพ จ ากดั  
25. กรรมการ บริษทั บริการภาคพ้ืนการบินกรุงเทพเวิลดไ์วดไ์ฟลทเ์ซอร์วิส จ ากดั 
26. กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก ้จ ากดั 
27. กรรมการ บริษทั สินสหกล จ ากดั 
28. กรรมการ บริษทั ไทยปิโตรเลียมเซอร์วิส จ ากดั  
29. กรรมการ บริษทั ปราสาททองโอสถ จ ากดั 
30. กรรมการ บริษทั สบาย สบาย นิเวศน ์จ ากดั 
31. กรรมการ บริษทั สบาย สบาย สุโขทยั จ ากดั 
32. กรรมการ บริษทั เดอะ วนั เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั 
33. กรรมการ บริษทั อู่ตะเภา อินเตอร์เนชัน่แนล เอวิเอชัน่ จ ากดั 
34. กรรมการ บริษทั จีเอม็เอม็ มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง : 12 ปี 9 เดือน/ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัในปี 2563 : 12/12 
จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ* : 4,627,800 หุน้ (0.03%)  
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี 
มีคุณสมบติักรรมการตามกฏหมายและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

: ใช่ 

ประวติัการกระท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงั : ไม่มี 
หมายเหตุ * : จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563  
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7. นายศรีภพ สารสาส  

ต าแหน่ง กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม/ กรรมการก ากบัดูแลกิจการ/ กรรมการบริหารความ
เส่ียง/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารงานกลาง 

อาย ุ 64 ปี 

วฒิุการศึกษา • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน), University of Southern California, USA. 
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

ประวติัการฝึกอบรม • ประกาศนียบตัร Audit Committee Program รุ่นท่ี 1/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• ประกาศนียบตัรหลกัสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
รุ่นท่ี 22/2545 

• วฒิุบตัร สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประสบการณ์ • กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  บริษทั โรแยลซีรามิคอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

• กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  บริษทั ลิฟว่ิงแลนดแ์คปปิตอล จ ากดั 
(มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั    
จดทะเบียนอ่ืน (4) 

1. กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน บริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  

2. กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน บริษทั  แอด็วานซ์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

3. กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เกียรติธนาขนส่ง จ ากดั 
(มหาชน) 

4. ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั สุธากญัจน ์จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ 
กิจการอ่ืน (6) 

1. กรรมการ บริษทั บีดีเอม็เอส จดัการทรัพยสิ์น จ ากดั 
2. กรรมการ บริษทั บีดีเอม็เอส เทรนน่ิง จ ากดั 
3. กรรมการ บริษทั ขนัธ์ จ ากดั 
4. กรรมการ บริษทั ปรุส (2008) จ ากดั  
5. กรรมการ มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถมัภส์มเด็จพระเจา้พ่ีนางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิ
วฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

6. กรรมการ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต ์บุรฉตัร 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง : 12 ปี 9 เดือน /ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัในปี 2563 : 12/12 
จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ* : ไม่มี  
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี 
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มีคุณสมบัติกรรมการตามกฏหมาย  และไม่มีลักษณะ
ตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

: ใช่ 

ประวติัการกระท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงั : ไม่มี 
หมายเหตุ * : จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 
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8.  นายชวลติ เศรษฐเมธีกลุ 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/ กรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

อาย ุ 73 ปี 
วฒิุการศึกษา • รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต (บริหารรัฐกิจ)  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่น 40 
• เนติบณัฑิตไทย ส านกัอบรมกฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต(เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวติัการฝึกอบรม ประกาศนียบตัรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
• Advanced Audit Committee Program รุ่นท่ี 28/2561  
• Financial Statements of Directors Program รุ่นท่ี 35/2561 
• Director Accreditation Program รุ่นท่ี 6/2546  
• Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 74 
• หลกัสูตร Risk Management Program For Corporate Leaders  RCL 2020 

ประสบการณ์ • อธิบดีกรมศุลกากร 
• รองปลดักระทรวงการคลงั 
• ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั 
• รองอธิบดีกรมสรรพสามิต 
• ประธานกรรมการ บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บยส.) 
• รองประธานกรรมการ การไฟฟ้านครหลวง 
• รองประธาน บริษทั ท่าอาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 
• รองประธาน บริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา ส านกังานกฤษฎีกา 
• กรรมการ คณะกรรมการเนติบณัฑิตสภา 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั    
จดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ 
กิจการอ่ืน  (2) 

1. ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จ ากดั (มหาชน) 
2. กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง : 9 ปี 9 เดือน /ตั้งแต่เดือนเมษายน 2554 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัในปี 2563 : 12/12 
จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ* : ไม่มี 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี 
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มีคุณสมบัติกรรมการตามกฏหมาย  และไม่มีลักษณะ
ตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

: ใช่ 

ประวติัการกระท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงั : ไม่มี 
หมายเหตุ * : จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563  
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9. นายธงชัย จริอลงกรณ์ 

ต าแหน่ง กรรมการ /กรรมการบริหาร 
อาย ุ 61 ปี 
วฒิุการศึกษา  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
ประวติัการฝึกอบรม • Director Accreditation Program รุ่นท่ี 107 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(IOD)  
การด ารงต าแหน่งในบริษทั    
จดทะเบียนอ่ืน (2) 

1 กรรมการ บริษทั แสนสิริ จ ากดั(มหาชน) 
2 กรรมการ บริษทั พร็อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟค จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ 
กิจการอ่ืน (7) 

1. รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั วิริยะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
2. ประธานกรรมการ บริษทั วี.เอม็.เอส.คาร์เซลล ์จ ากดั 
3. ประธานกรรมการ บริษทั วี.กรุ๊ป มิตซูออโตเ้ซลล ์จ ากดั 
4. ประธานกรรมการ บริษทั วีเอม็ดี.ออโตเ้ซลส์ จ ากดั 
5. ประธานกรรมการ บริษทั วี.จี.คาร์ จ ากดั   
6. ประธานกรรมการ บริษทั วี เพอร์เฟค ออโตค้าร์ จ ากดั 
7. ประธานกรรมการ บริษทั วีเอชดี ออโตเ้ซลล ์จ ากดั   

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง : 8 ปี 9 เดือน/ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 

จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัในปี 2563 : 12/12 

จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ* : 3,373,360 หุน้ (0.02%) 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี 

มีคุณสมบติักรรมการตามกฏหมาย  และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

: ใช่ 

ประวติัการกระท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงั : ไม่มี 

หมายเหตุ * : จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563  
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10.  นายวรีะวงค์ จติต์มติรภาพ 

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ/ กรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ 63 ปี  

วฒิุการศึกษา • นิติศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
(นิสิตเก่าดีเด่นปี 2556  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 

• นิติศาสตร์มหาบณัฑิต (LLM.) University of Pennsylvania 
• เนติบณัฑิตไทย และเป็นทนายความจากประเทศไทยคนแรกที่สอบเป็น           
เนติบณัฑิตรัฐนิวยอร์คได้ 

ประวติัการฝึกอบรม • Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 12 (วตท. 12) สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 

ประสบการณ์ • กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการ บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี          
ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

• กรรมการ Fraser and Neave, Limited (บริษทัจดทะเบียนหลกัทรัพยใ์นสิงคโปร์) 
• กรรมการบริษทั/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั การบินไทย จ ากดั
(มหาชน) 

• กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
บริษทั ไทยพาณิชยป์ระกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั    

จดทะเบียนอ่ืน (5) 

 

1. กรรมการ/ กรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน  
บริษทั ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

2. กรรมการ บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 
3. กรรมการ บริษทั บ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
4. กรรมการ Frasers Centrepoint Limited (บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

สิงคโปร์)  
5. กรรมการและกรรมการก ากบัดูแลกิจการ บริษทั แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ ากดั 

(มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/
กิจการอ่ืน (3) 

 

1. Senior Partner บริษทั วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั 
2. วิทยากรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) นบัตั้งแต่เร่ิมก่อตั้ง 
3. วิทยากรของสถาบนัพระปกเกลา้   

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง : 5 ปี 3 เดือน /ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัในปี 2563 : 12/12 
จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ* : ไม่มี 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี 
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มีคุณสมบติักรรมการตามกฎหมาย  และไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

: ใช่ 

ประวติัการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงั : ไม่มี 
หมายเหตุ * : จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563  
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11.  นายกานต์ ตระกลูฮุน 

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

อาย ุ 66  ปี  

วฒิุการศึกษา • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เกียรตินิยมอนัดบั 1 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ The Georgia Institute of Technology, ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The Georgia Institute of Technology , ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

• ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ประวติัการฝึกอบรม • Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School, ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

• Director Certification Program รุ่น 29/2546  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 

ประสบการณ์ • กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการ Kubota Corporation (Japan) 
• Global Advisor, Kubota Corporation (Japan) 
• กรรมการ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ 
• กรรมการ คณะกรรมการพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
• กรรมการ คณะกรรมการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
• กรรมการ คณะกรรมการพฒันาระบบนวตักรรมของประเทศ 
• กรรมการ คณะกรรมการนโยบายทรัพยสิ์นทางปัญญาแห่งชาติ 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั 

จดทะเบียนอ่ืน (4) 

1. ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการพฒันาความเป็นผูน้ าและ
ก าหนดค่าตอบแทน บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 

2. กรรมการ บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน)  
3. กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล/ 
กรรมการบริหาร  ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  

4. กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการพฒันาความเป็นผูน้ าและก าหนด
ค่าตอบแทน/ กรรมการสรรหาและก ากบัดูแลกิจการ/ กรรมการทบทวนกลยทุธ์
และโครงสร้างองคก์ร/ กรรมการความรับผิดชอบต่อสงัคมเพ่ือการพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยืน บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) 
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การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน / 
กิจการอ่ืน (17) 

1. กรรมการ คณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติ 
2. กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
3. กรรมการ (ดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี) สภานโยบายผูท้รงคุณวฒิุในสภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมแห่งชาติ (สอวช.) 

4. กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นการบริหารราชการแผน่ดิน 
5. ประธานกรรมการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนบัสนุน
วิทยาศาสตร์ การวิจยัและนวตักรรม 

6. กรรมการ คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเร่ือง ดา้นการส่งเสริมระบบนิเวศนวตักรรม 
และการพฒันาปรับปรุงกฏหมาย กฎและระเบียบ 

7. ท่ีปรึกษา คณะกรรมการก ากบัโครงการขบัเคล่ือนการปฎิรูประบบบริหารจดัการ
ดา้นอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 

8. ท่ีปรึกษาทรงคุณวุฒิ การจดัท าร่างกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และร่างแนว
ทางการจัดสรร และบริหารงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม 
ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมแห่งชาติ 
(สอวช.) 

9. ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฎิบติังานของเลขาธิการ 
คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 

10. ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ ส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาค
ตะวนัออก 

11. กรรมการ คณะกรรมการอ านวยการกลุ่มบริการทางการแพทย ์สภากาชาดไทย 
12. คณะกรรมการบริหารในคณะกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานนัทมหิดล 
13. กรรมการ คณะกรรมการท่ีปรึกษาสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
14. ท่ีปรึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
15. ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ สมาคมวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มแห่งประเทศไทย 
16. ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารมลูนิธิมหาวิทยาลยัมหิดล 
17. กรรมการ บริษทั เอสซีบี เทน็เอกซ์ จ ากดั 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง : 3 ปี 1 เดือน ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2560 

จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัในปี 2563 : 11/12 

จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ* : ไม่มี 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี 

มีคุณสมบติักรรมการตามกฎหมาย  และไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

: ใช่ 

ประวติัการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงั : ไม่มี 
หมายเหตุ * : จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563  
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12.  นายอฐั ทองแตง  
ต าแหน่ง กรรมการ/ ประธานคณะผูบ้ริหาร กลุ่ม 5 
อาย ุ 46 ปี 
วฒิุการศึกษา • 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  
ประวติัการฝึกอบรม • สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (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) 

• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 13 (วตท. 13)  สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 

• ประกาศนียบตัรหลกัสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทยส์ าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 

รุ่นท่ี 2 (ปธพ) 

• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์รุ่นท่ี 10 (TEPCOT)  

ประสบการณ์ • กรรมการ บริษทั เฮลท ์เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการ บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จ ากดั 
• กรรมการ บริษทั  เปาโล เมดิค จ ากดั 
• กรรมการ บริษทั ศูนยก์ารแพทยไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จ ากดั 
• กรรมการ บริษทั ศิครินทร์ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั 

จดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ 
กิจการอ่ืน (12) 
 

1. กรรมการ/ ประธานคณะผูบ้ริหาร บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
2. กรรมการ/ ประธานคณะผูบ้ริหาร บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จ ากดั 
3. กรรมการ/ ประธานคณะผูบ้ริหาร บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จ ากดั 
4. กรรมการ/ ประธานคณะผูบ้ริหาร บริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จ ากดั (มหาชน) 
5. กรรมการ/ ประธานคณะผูบ้ริหาร บริษทั การแพทยส์ยาม จ ากดั 
6. ประธานคณะผูบ้ริหาร บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จ ากดั 
7. ประธานคณะผูบ้ริหาร บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จ ากดั 
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8. ประธานคณะผูบ้ริหาร บริษทั เปาโล เมดิค จ ากดั 
9. ประธานคณะผูบ้ริหาร บริษทั ศูนยก์ารแพทยไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
10. กรรมการ บริษทั ไทรทอง พร๊อพเพอร์ต้ี จ ากดั 
11. กรรมการ บริษทั ไทรทองธุรกิจ จ ากดั 
12. กรรมการ บริษทั ส านกักฎหมายวิชยั ทองแตง จ ากดั 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง : 4 ปี 9 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัในปี 2563 : 12/12 
จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ* 

นายอฐั ทองแตง     
คู่สมรส                  

: รวม 337,794,295 หุน้ (2.13%)    
   337,694,295 หุน้ 
         100,000  หุน้  

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี  
มีคุณสมบติักรรมการตามกฏหมาย  และไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม
ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

: ใช่ 

ประวติัการกระท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงั : ไม่มี 
หมายเหตุ * : จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563  
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13.  นายอาสา สารสิน 

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

อาย ุ 84 ปี  

วฒิุการศึกษา • ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาการระหวา่งประเทศ              
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

• B.A. (Business Administration), Boston University, USA. 

ประวติัการฝึกอบรม • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 4/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 19/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นท่ี 39/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• Role of Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 32/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประสบการณ์ • ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการก ากบัดูแลกิจการ บริษทั สยาม
แมค็โคร จ ากดั(มหาชน) 

• ประธานคณะกรรมการกิจการสังคมเพ่ือการพัฒนาอย่างย ั่งยืน/ กรรมการ / 
กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน)  

• ประธานกรรมการ บริษทั แม่สอดพลงังานสะอาด จ ากดั  

• รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/  ประธานกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ/ ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ บริษทั 
เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน)  

• ราชเลขาธิการ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร  

• รองประธานกรรมการ และท่ีปรึกษา ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  

• กรรมการ บริษทั วีนิไทย จ ากดั (มหาชน)  

• นายกสมาคมไทย -ลาว  

• รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ  

• เอกอคัรราชทูตไทยประจ าประเทศสหรัฐอเมริกา  

• ปลดักระทรวงการต่างประเทศ  

• เอกอคัรราชทูตไทยประจ าประเทศเบลเยียม และหวัหนา้คณะผูแ้ทนไทย ประจ า
ประชาคมเศรษฐกิจยโุรป 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั   1. ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)  

2. ประธานกรรมการ บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน)  
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จดทะเบียนอ่ืน (2) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ 
กิจการอ่ืน (6 ) 

1. ประธานกรรมการ บริษทั มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร์ เอเซีย จ ากดั  

2. ประธานท่ีปรึกษา สมาคมไทย-ลาว เพ่ือมิตรภาพ  

3. ประธานกรรมการ อมตะสปริง คนัทร่ี คลบั  

4. กรรมการ บริษทั ไทยน ้าทิพย ์จ ากดั  

5. ประธานกรรมการ บริษทั อมตะ ซิต้ี จ ากดั  

6. ประธานกรรมการ บริษทั ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอร่ี จ ากดั  

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง : 2 ปี 10 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 

จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัในปี 2563 : 11/12 

จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ* : ไม่มี 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี 

มีคุณสมบติักรรมการตามกฎหมาย  และไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

: ใช่ 

ประวติัการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงั : ไม่มี 

หมายเหตุ * : จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563  
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 14. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ       
ต าแหน่ง กรรมการ 
อาย ุ 56 ปี  
วฒิุการศึกษา • บญัชีบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• ประกาศนียบตัร Senior Executive Program สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• ประกาศนียบตัร หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่น
ท่ี 24 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

• ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสูง (บ.ย.ส.) 
วิทยาลยัการยติุธรรม สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม 

• ประกาศนียบตัร หลกัสูตรนกับินพาณิชย ์สถาบนัการบินพลเรือน 
ประวติัการฝึกอบรม ประกาศนียบตัรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• หลกัสูตร Director Accreditation Program  (DAP) รุ่น100/ 2556 
• หลกัสูตร Director Certification Program  (DCP) รุ่น 241/2560 
• หลกัสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่น 9/2562 

ประสบการณ์  รองผูอ้  านวยการใหญ่อาวโุส ฝ่ายปฏิบติัการ บริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั 
 รองผูอ้  านวยการใหญ่ฝ่ายวางแผน บริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั   
จดทะเบียนอ่ืน (2) 

1. กรรมการ บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

2. รองประธานกรรมการ/ ประธานคณะผูบ้ริหาร และกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
บริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ 
กิจการอ่ืน (17) 

1. ประธานกรรมการ บริษทั การบินกรุงเทพบริการภาคพ้ืน จ ากดั  

2. ประธานกรรมการ บริษทั ครัวการบินกรุงเทพภูเกต็ จ ากดั  

3. ประธานกรรมการ บริษทั บีเอซี กร์ูเมท ์เฮา้ส์ จ ากดั 

4. ประธานกรรมการ บริษทั ครัวการบินกรุงเทพสมุย จ ากดั  

5. ประธานกรรมการ บริษทั กร์ูเม่ท ์พรีโม่ จ ากดั  

6. ประธานกรรมการ บริษทั ครัวการบินกรุงเทพ จ ากดั  

7. ประธานกรรมการ บริษทั ครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม่ จ ากดั 

8. กรรมการ บริษทั บางกอก มีเดีย แอนด ์บรอดคาสต้ิง จ ากดั  

9. กรรมการ บริษทั สินสหกล จ ากดั  

10. กรรมการ บริษทั วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จ ากดั 

11. ประธานกรรมการ บริษทั ดบับลิวเอฟเอสทีพีจีคาร์โก ้จ ากดั 

12. ประธานกรรมการ บริษทั บริการภาคพ้ืนการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด ์ไฟลท ์
เซอร์วิส จ ากดั  

13. กรรมการ บริษทั ขนส่งน ้ามนัทางท่อ จ ากดั   
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14. กรรมการ บริษทั บางกอกแอร์เวยส์โฮลด้ิง จ ากดั 

15. กรรมการ บริษทั ควอลลิต้ี ดิลิเชียส จ ากดั 

16. กรรมการ บริษทั ควอลลิต้ี ดิลิเชียส แอนด ์เชฟ แมน จ ากดั 

17. กรรมการ บริษทั อู่ตะเภา อินเตอร์เนชัน่แนล เอวิเอชัน่ จ ากดั 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง : 2 ปี / ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 

จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัในปี 2563 : 12/12 

จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ* 

นายพุฒิพงศ ์ ปราสาททองโอสถ 

คู่สมรส 

:  รวม 17,326,660 หุน้ (0.11 %) 

           17,026,660 หุน้ 

                300,000 หุน้ 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร : เป็นพ่ีชายของแพทยห์ญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ 
กรรมการบริษทั 

มีคุณสมบติักรรมการตามกฏหมาย  และไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

: ใช่ 

ประวติัการกระท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงั : ไม่มี 
หมายเหตุ * : จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563  
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   15. นายแพทย์ชัยรัตน์ ปัณฑุรอมัพร   

ต าแหน่งในบริษทั กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 

อาย ุ 66 ปี  

วฒิุการศึกษา • วิทยาศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล 

• แพทยศาสตร์บณัฑิต ศิริราชพยาบาล 

• วฒิุบตัรผูเ้ช่ียวชาญสาขาสูตินรีเวช ศิริราชพยาบาล 

ประวติัการฝึกอบรม ประกาศนียบตัรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
• Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 99 
• Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นท่ี 5/2559 
การอบรมอ่ืนๆ : 
• หลกัสูตรประกาศนียบตัร Advanced Executive Program, Kellogg School of 

Management 
• หลกัสูตรประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลทางการแพทยส์ าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 

(ปธพ.) รุ่นท่ี 1 
• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 19 
• หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสูง (บยส.) รุ่นท่ี 23 วิทยาลยัการ

ยติุธรรม สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม 

ประสบการณ์ • รองผูอ้  านวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 

• ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา 

• ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 

• รองประธานคณะผูบ้ริหาร บริษทั สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) 

• กรรมการ บริษทั สมิติเวช ชลบุรี จ ากดั 

• กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั สมิติเวช ศรีราชา จ ากดั 

• กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

• กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากดั 

• กรรมการ บริษทั กรีนไลน ์ซินเนอร์จ้ี จ ากดั 

• กรรมการ บริษทั ดิจิทลั เวนเจอร์ส จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั 
จดทะเบียนอ่ืน (2) 

1. กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) 

2. ประธานกรรมการ บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
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การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ 
กิจการอ่ืน (11)  

1. ประธานกรรมการ บริษทั สมิติเวช ชลบุรี จ ากดั 

2. ประธานกรรมการ บริษทั กรีนไลน ์ซินเนอร์จ้ี จ ากดั 

3. กรรมการ บริษทั สมิติเวช ศรีราชา จ ากดั 

4. กรรมการ บริษทั เออร์ว่ิง เชอริเดน เอส อี จ ากดั 

5. กรรมการ บริษทั เฟิส์ท เฮล็ธ ฟู้ ด จ ากดั 

6. กรรมการ บริษทั เอส วี โฮลด้ิง จ ากดั 

7. กรรมการ บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากดั 

8. กรรมการ บริษทั เนชัน่แนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จ ากดั 

9. กรรมการ บริษทั ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอร่ีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

10. กรรมการ บริษทั ดิจิทลั เฮลท ์เวนเจอร์ จ ากดั 

11. กรรมการ บริษทั ไทยพาณิชย ์โพรเทค จ ากดั 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง : 1 ปี 9 เดือน / ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 

จ านวนคร้ังที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษทัในปี 2563 : 12/12 

จ านวนหุ้นบริษทัที่ถือ* : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี 

มคุีณสมบัตกิรรมการตามกฏหมาย  และไม่มลีกัษณะ
ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

: ใช่ 

ประวตักิารกระท าผดิกฏหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลงั : ไม่มี 
หมายเหตุ * : จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563  
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16. ดร. สุภัค ศิวะรักษ์ 

ต าแหน่งในบริษทั กรรมการอิสระ 

อายุ  63  ปี 

วุฒิการศึกษา 

 

• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา  
• ปริญญาโท ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ Tufts University, Massachusetts 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ และวรรณคดีภาษาองักฤษ Georgetown University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  

ประวตักิารฝึกอบรม ประกาศนียบตัรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
• Directors Accreditation Program (DAP 42/2548)  
• Directors Certification Program (DCP 72/2549)  
• Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554)  
• Advance Audit Committee Program (AACP 26/2560)  
การอบรมอ่ืนๆ : 
• วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่น 2550  
• หลกัสูตรผูบ้ริหารธนาคารและสถาบนัการเงิน (FINEX IV)  
• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (หลกัสูตร วตท.)  รุ่นท่ี 10  

ประสบการณ์ 

 

 

 

 

 

• กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการบรรษทัภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสงัคม  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• ประธานกรรมการ บริษทั บริหารสินทรัพยส์าทร จ ากดั  
• กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการสรรหาและพฒันาบริษทัจด
ทะเบียน  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย 
จ ากดั (มหาชน)  

• กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารค่าตอบแทน  ธนาคาร
เพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

• ประธานกรรมการ บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนทหารไทย จ ากดั  
• กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ธนาคารทหารไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

• ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (EVP) – ฝ่ายบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต    ธนาคาร
ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

• ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (EVP) – ฝ่ายบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ   ธนาคาร
ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

• กรรมการ บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
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• ผูอ้  านวยการอาวโุส (SVP), ผูอ้  านวยการ (FVP), รองผูอ้  านวยการ (VP) และ       
ผูช่้วยรองผูอ้  านวยการ (AVP) – ฝ่ายสินเช่ือโครงการ  ธนาคารทหารไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจด
ทะเบียนอ่ืน  (3) 

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษทั พรูเดน็เชียล ประกนั
ชีวิต (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

2. กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) 
3. กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียงและก ากบัดูแลกิจการ และ

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  บริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ 
กิจการอ่ืน (4) 

1. กรรมการ ประธานกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง กรรมการในคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงิน  ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

2. ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั พรูเดน็
เชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

3. ประธานกรรมการประจ าประเทศไทย กลุ่มบริษทั จาร์ดีน แมธทีสนั 
4. กรรมการ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง : 6 เดือน / ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 

จ านวนคร้ังที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษทัในปี 2563 : 7/7 

จ านวนหุ้นบริษทัที่ถือ* : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี 

มคุีณสมบัตกิรรมการตามกฏหมาย  และไม่มลีกัษณะ
ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

: ใช่ 

ประวตักิารกระท าผดิกฏหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลงั : ไม่มี 
หมายเหตุ * : จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563  
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17.  นายแพทย์ตฤณ จารุมลิินท 
ต าแหน่ง ประธานฝ่ายแพทย ์
อาย ุ 70 ปี 
วฒิุการศึกษา • วฒิุบตัรผูเ้ช่ียวชาญ สาขากมุารเวชศาสตร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• วฒิุบตัรผูเ้ช่ียวชาญ สาขาภูมิแพ ้และหอบหืด ประเทศสหรัฐอเมริกา  

• แพทยศ์าสตร์บณัฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ประสบการณ์ • ผูอ้  านวยการฝ่ายแพทย ์ศูนยก์ารแพทยโ์รงพยาบาลกรุงเทพ  
• ผูอ้  านวยการศูนยโ์รคภูมิแพแ้ละหอบหืดกรุงเทพ 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจด
ทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ 
กิจการอ่ืน (10) 

1. ประธานกรรมการ บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจนัทร์ จ ากดั 
2. ประธานกรรมการ บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จ ากดั 
3. ประธานกรรมการ  บริษทั ไบโอ โมเลกลุลาร์ แลบบอราทอร่ีส์ (ประเทศไทย) 

จ ากดั 
4. ประธานกรรมการ บริษทั เอน็ เฮลท ์พยาธิวิทยา จ ากดั 
5. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จ ากดั 
6. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จ ากดั  
7. กรรมการ บริษทั สหแพทยเ์ภสชั จ ากดั  
8. กรรมการ บริษทั เนชัน่แนล เฮ็ลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จ ากดั 
9. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  
10. คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (สาขาวิชาปฎิบติัการฉุกเฉิน

การแพทย)์ มหาวิทยาลยัรังสิต   
จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ* 

นายแพทยต์ฤณ  จารุมิลินท 
คู่สมรส 

: รวม 35,900 หุน้ (0.00%)  
                    0 หุน้ 
           35,900 หุน้ 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี 
หมายเหตุ * : จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 
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18.  นางวรรณพา ภวเวช 
ต าแหน่ง ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน  

ผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชี (วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 12/11/2550)  
อาย ุ 52 ปี 
วฒิุการศึกษา • ปริญญาตรี คณะบญัชี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 

• ประกาศนียบตัรชั้นสูงทางการตรวจสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาโท สาขาการเงิน University of  Wisconsin - Milwaukee, USA 
• ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ประวติัการฝึกอบรม • Director Certification Program (DCP 109/2561) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 

• Strategic CFO in Capital Market Program 6/2561 
• TFRS ทุกฉบบัปี 2562 รุ่นท่ี 2/2562  
• Tax Planning ภาษีเงินไดนิ้ติบุคล และ ภาษีมลูค่าเพ่ิม  
• โครงการอบรมปัญหาในเชิงปฏิบติัทางการบญัชีของ TFRS15  TFRS16 
• McKinsey Management Program (MMP) (2020) 

ประสบการณ์ • ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบบญัชี บริษทั PricewaterhouseCooeprs จ ากดั 
• ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่าย Transaction Services บริษทั PricewaterhouseCooeprs จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั  
จดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ 
กิจการอ่ืน (12) 

1. กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั บีดีเอม็เอส แอคเคาทต้ิ์ง จ ากดั 
2. กรรมการ/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน บริษทั  เอ.เอน็.บี. ลาบอราตอร่ี

(อ านวยเภสชั) จ ากดั 
3. กรรมการ/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน บริษทั เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จ ากดั 
4. กรรมการ/  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน  บริษทั สหแพทยเ์ภสชั จ ากดั 
5. กรรมการ  บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จ ากดั 
6. กรรมการ  บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจนัทร์ จ ากดั 
7. กรรมการ  บริษทั กรุงเทพ เซฟดรัก จ ากดั 
8. กรรมการ  บริษทั รอยลั บางกอก เฮล็ธ์แคร์ จ ากดั 
9. กรรมการ  บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิคลั โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) 
10. กรรมการ  บริษทั บีดีเอม็เอส เทรนน่ิง จ ากดั  
11. กรรมการ  N Health Asia Co.Ltd 
12. กรรมการ บริษทั บางกอก มีเดีย แอนด ์บรอดคาสต้ิง จ ากดั 

จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ* : 80,000 หุน้ (0.00%)  
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี 

หมายเหตุ * : จ านวนหุน้บริษทัท่ีถือ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563  
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19. นางสาวเกษรา  วงศ์เกตุ 
ต าแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ และเลขานุการบริษทั 
วฒิุการศึกษาและประวติัการ
ฝึกอบรม 

• สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- Directors Certification Program รุ่นท่ี 166/2555  
- Role of the Nomination and  Governance Committee รุ่นท่ี 5/2556 
- Role of the Compensation Committee รุ่นท่ี 16/2556 
- Anti – Corruption : The Practical Guide รุ่นท่ี 28/2559 
- Company Secretary Program 

• บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการเงินการธนาคาร คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์ • ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 
• ผูจ้ดัการส่วนสินเช่ืออาวโุส  ธนาคารศรีนคร จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
• ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน บริษทั บีอีซี เอน็เตอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน)  
• ผูช่้วยผูจ้ดัการส่วนสินเช่ือ  บริษทเงินทุนหลกัทรัพยน์วธนกิจ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั 
จดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ 
กิจการอ่ืน (18) 

1. กรรมการบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จ ากดั  
2. กรรมการบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงราย จ ากดั 
3. กรรมการบริษทั สมิติเวช ศรีราชา จ ากดั   
4. กรรมการบริษทั สมิติเวช ชลบุรี จ ากดั   
5. กรรมการบริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
6. กรรมการบริษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จ ากดั 
7. กรรมการบริษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จ ากดั 
8. กรรมการบริษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จ ากดั 
9. กรรมการบริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จ ากดั (มหาชน) 
10. กรรมการบริษทั เปาโลเมดิค จ ากดั 
11. กรรมการบริษทั เปาโล สมุทรปราการ จ ากดั 
12. กรรมการบริษทั การแพทยส์ยาม จ ากดั 
13. กรรมการบริษทั ศูนยก์ารแพทยไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
14. กรรมการบริษทั  เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จ ากดั 
15. กรรมการบริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 
16. กรรมการบริษทั รอยลับางกอกเฮล็ธ์แคร์ จ ากดั  
17. กรรมการบริษทั กรุงเทพประกนัสุขภาพ จ ากดั (มหาชน) 
18. กรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี 
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บริษทัย่อยที่กรรมการและผู้บริหาร 4 อนัดบัแรกของบริษทัเข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหาร ( ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563) 

  บริษทัยอ่ย 

    บริษทั SVH KDH PPCL PT1 PT2 PT3 PTN PTS PLP PLS PLC PLD BNH 

1 ศาสตราจารยเ์กียรติคุณนายแพทยอ์รุณ เผา่สวสัด์ิ X                           

2 นายแพทยจุ์ลเดช ยศสุนทรากลุ /, //       X X X X X           

3 แพทยห์ญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ /,Y   / / / / / / / / /  / 

4 นางนฤมล  นอ้ยอ ่า /, //, M /   / / / / / / / / /     

5 ศาสตราจารยเ์กียรติคุณนายแพทยส์นัตศิ์ริ ศรมณี /                 X X X X   

6 นายประดิษฐ ์ทีฆกลุ / / / X / / / / / / / /     

7 นายศรีภพ สารสาส  /, M                           

8 นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล /                           

9 นายธงชยั จิรอลงกรณ์ /, //                           

10 นายวีระวงค ์จิตตมิ์ตรภาพ /                           

11 นายกานต ์ ตระกลูฮุน /                           

12 นายอฐั ทองแตง  /, M     /,Y Y  /,Y /,Y  Y /,Y  Y Y  /,Y     

13 นายอาสา  สารสิน /                           

14 นายพุฒิพงศ ์ปราสาททองโอสถ /                           

15 นายแพทยช์ยัรัตน ์ปัณฑุรอมัพร   /,  //, M /,Y X                     / 

16 ดร.สุภคั ศิวะรักษ ์ / /             

17 นายแพทยต์ฤณ  จารุมิลินท M                           

หมายเหตุ :  X = ประธานกรรมการบริษทั,    / = กรรมการ,      Y = ประธานคณะผูบ้ริหาร,     // = กรรมการบริหาร,     M = ผูบ้ริหาร       
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บริษทัย่อยที่กรรมการและผู้บริหาร 4 อนัดบัแรกของบริษทัเข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหาร ( ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563) (ต่อ) 

    BDMS Wellness BPH BTH BCH BPK BSI BPL BCM BKN BSN BMR BCR BML 
    Wellness Resort                        

1 ศาสตราจารยเ์กียรติคุณนายแพทยอ์รุณ เผา่สวสัด์ิ                             

2 นายแพทยจุ์ลเดช ยศสุนทรากลุ     X X X                   

3 แพทยห์ญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ / /    X       /  

4 นางนฤมล  นอ้ยอ ่า / / /     /                

5 ศาสตราจารยเ์กียรติคุณนายแพทยส์นัตศิ์ริ ศรมณี                             

6 นายประดิษฐ ์ทีฆกลุ / /             /          

7 นายศรีภพ สารสาส                              

8 นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล                             

9 นายธงชยั จิรอลงกรณ์                             

10 นายวีระวงค ์จิตตมิ์ตรภาพ                             

11 นายกานต ์ ตระกลูฮุน                             

12 นายอฐั ทองแตง                              

13 นายอาสา  สารสิน                             

14 นายพุฒิพงศ ์ปราสาททองโอสถ                             

15 นายแพทยช์ยัรัตน ์ปัณฑุรอมัพร                            / 

16 ดร.สุภคั ศิวะรักษ ์               

17 นายแพทยต์ฤณ  จารุมิลินท             / /   / X X  X 

หมายเหตุ :  X = ประธานกรรมการบริษทั,    / = กรรมการ,      Y = ประธานคณะผูบ้ริหาร,     // = กรรมการบริหาร,     M = ผูบ้ริหาร       
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บริษทัย่อยที่กรรมการและผู้บริหาร 4 อนัดบัแรกของบริษทัเข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหาร ( ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563) (ต่อ) 

    BSH N N ANB MP BSD SDC GLS RBH BHI BDMS BDMS BPM B- GHP RPH 
     Patho Health               Training ACC   Cop      
1 ศาสตราจารยเ์กียรติคุณนายแพทยอ์รุณ เผา่สวสัด์ิ                                

2 นายแพทยจุ์ลเดช ยศสุนทรากลุ                                

3 แพทยห์ญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ /    /   /      /  X 

4 นางนฤมล  นอ้ยอ ่า    X             X   X       / 

5 ศาสตราจารยเ์กียรติคุณนายแพทยส์นัตศิ์ริ ศรมณี        /                       

6 นายประดิษฐ ์ทีฆกลุ    / X   X X   X   X / X / /   

7 นายศรีภพ สารสาส                     /   /       

8 นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล                                

9 นายธงชยั จิรอลงกรณ์                                

10 นายวีระวงค ์จิตตมิ์ตรภาพ                                

11 นายกานต ์ ตระกลูฮุน                                

12 นายอฐั ทองแตง               /                 

13 นายอาสา  สารสิน                                

14 นายพุฒิพงศ ์ปราสาททองโอสถ                                

15 นายแพทยช์ยัรัตน ์ปัณฑุรอมัพร      /         X                 

16 ดร.สุภคั ศิวะรักษ ์                 

17 นายแพทยต์ฤณ  จารุมิลินท  X /   /                       

 หมายเหตุ :  X = ประธานกรรมการบริษทั,    / = กรรมการ,      Y = ประธานคณะผูบ้ริหาร,     // = กรรมการบริหาร,     M = ผูบ้ริหาร  
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รายช่ือบริษทัย่อย 
ช่ือยอ่ ช่ือบริษทั ช่ือยอ่ ช่ือบริษทั 

ANB บริษทั เอ.เอน็.บี. ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสชั) จ ากดั BSI บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
BCH บริษทั วฒันเวช จ ากดั BSN บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจนัทร์ จ ากดั 
BCM บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จ ากดั GHP บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) 
B-Cop บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วสิเซส จ ากดั GLS บริษทั กรีนไลน์ ซินเนอร์จ้ี จ ากดั 
BCR บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จ ากดั KDH บริษทั ธนบุรี เมดิเคิลเซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
BTH บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จ ากดั MP บริษทั สหแพทยเ์ภสชั จ ากดั 
BDMS Acc บริษทั บีดีเอม็เอส แอคเคาทติ์้ง จ ากดั N Health บริษทั เนชัน่แนล เฮลทแ์คร์ ซิสเตม็ส์ จ ากดั 
BDMS Training บริษทั บีดีเอม็เอส เทรนน่ิง จ ากดั N Patho บริษทั เอน็ เฮลท ์พยาธิวทิยา จ ากดั 
BDMS Inter BDMS International Medical Services Co.,Ltd. PLC บริษทั การแพทยส์ยาม จ ากดั 
BDMS Resort บริษทั บีดีเอม็เอส เวลเนส รีสอร์ท จ ากดั PLD บริษทั โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง จ ากดั 
BDMS Wellness บริษทั บีดีเอม็เอส เวลเนส คลินิก จ ากดั PLP บริษทั เปาโลเมดิค จ ากดั 
BHI บริษทั กรุงเทพประกนัสุขภาพ จ ากดั (มหาชน) PLS บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จ ากดั 
BKN บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จ ากดั PPCL บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
BML บริษทั ไบโอ โมเลกลุลาร์ แลบบอราทอร่ีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั PT1 บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จ ากดั 
BMR บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จ ากดั PT2 บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จ ากดั 
BNH บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากดั PT3 บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จ ากดั 
BPH บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จ ากดั PTN บริษทั ศูนยก์ารแพทยไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
BPM บริษทั บีดีเอม็เอสจดัการทรัพยสิ์น จ ากดั PTS บริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จ ากดั (มหาชน) 
BPK บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จ ากดั RBH บริษทั รอยลับางกอก เฮล็ธ์แคร์ จ ากดั 
BPL บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จ ากดั RPH Phnom Penh Medical Services Co.,Ltd 
BSD บริษทั กรุงเทพเซฟดรัก จ ากดั SDC บริษทั เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จ ากดั 
BSH บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จ ากดั SVH บริษมั สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) 
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บริษทัโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ต่งตั้ง บริษทั แอคเคาน์ต้ิง เรฟโวลูชัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัจากภายนอกใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษทั  โดยบริษทั  แอคเคานต้ิ์ง เรฟโวลชูัน่ จ ากดั ได้
มอบหมายให้  นางศศิวิมล สุกใส  เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษทั ซ่ึง
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคุณสมบติัของบริษทั แอคเคานต้ิ์ง เรฟโวลชูัน่ จ ากดั และ นางศศิวิมล สุกใส แลว้
เห็นว่ามีความเหมาะสมกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว เน่ืองจาก เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์การท างานดา้นการก ากบัดูแล
และการตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระ มีความพร้อมของจ านวนบุคลากรและทีมงานท่ีเหมาะสมในการเป็นผู ้
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษทั และสามารถท าหนา้ท่ีตรวจสอบการท างานในแต่ละส่วนงานของบริษทั 
ตามแนวทางการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์  

ประวตัแิละประสบการณ์ของผู้ปฏิบัตกิารในฐานะหัวหน้าทีมงานผู้ตรวจสอบภายใน   

นางศศิวิมล สุกใส    ต าแหน่ง  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั แอคเคานต้ิ์ง เรฟโวลชูัน่ จ ากดั 

ประวตักิารศึกษา 

 จบปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 จบปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวตักิารท างาน 

 พ.ศ. 2531 – 2534 ผูช่้วยผูต้รวจสอบบญัชีส านกังานสอบบญัชีเอสจีวี ณ ถลาง 
 พ.ศ. 2534 - 2539   กรรมการ บริษทั วี เอส พี คอนซลัแทนส์ จ ากดั (บริษทัใหบ้ริการสอบบญัชี) 
 พ.ศ. 2539- 2545 กรรมการ บริษทั ซี เอ เอส จ ากดั (บริษทัใหบ้ริการสอบบญัชี) 
 พ.ศ. 2545 – 2549 กรรมการ บริษทั ธนเอก แอดไวซ์เซอร่ี จ ากดั (บริษทัใหบ้ริการสอบบญัชี) 
 พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แอคเคานต้ิ์ง เรฟโวลชูัน่ จ ากดั 

คุณสมบัตอิืน่ 

 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
 อาจารยพิ์เศษ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 อาจารยพิ์เศษ มหาวิทยาลยัอีสเทรินเ์อเซีย 

บริษทั แอคเคานต้ิ์ง เรฟโวลชูัน่ จ ากดั ในฐานะผูต้รวจสอบภายในดงักล่าวขา้งตน้มีความเป็นอิสระ ข้ึนตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ไดต้รวจสอบและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ของกระบวนการท างาน
ต่างๆ ตามแผนตรวจสอบประจ าปีท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแผนการตรวจสอบเป็นไปตาม
ทิศทางกลยทุธ์ของบริษทั และความเส่ียงท่ีส าคญัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน  

รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
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แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน ประจ าปี 2563 
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การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมัน่ในคุณค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
1.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบติัท่ีอยูบ่นหลกัความซ่ือตรง
และการรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ท่ีครอบคลุมถึง 

1.1.1 การปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าวนั และการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ  
1.1.2 การปฏิบติัต่อคู่คา้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก  

 
 

X 
X 

 

1.2  มีขอ้ก าหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผูบ้ริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
ซ่ือตรงและรักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลุมถึง 

1.2.1  มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) ส าหรับผูบ้ริหารและพนกังาน 
ท่ีเหมาะสม 

1.2.2  มีข้อก าหนดห้ามผูบ้ริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักิจการ ซ่ึงรวมถึงการห้ามคอร์รัปชนัอนัท าให้
เกิดความเสียหายต่อองคก์ร1 

1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดขา้งตน้ 
1.2.4  มีการส่ือสารขอ้ก าหนดและบทลงโทษขา้งตน้ให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน

รับทราบ เช่น รวมอยูใ่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม่  ใหพ้นกังานลงนามรับทราบ
ขอ้ก าหนดและบทลงโทษ รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ใหแ้ก่พนกังาน
และบุคคลภายนอกไดรั้บทราบ 

 
 

X 
 

X 
 
 

X 
X 

 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตาม Code of Conduct 
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก ากบั

ดูแลการปฏิบติั (compliance unit) 
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ริหารและพนักงาน  (โดยการประเมินแบบส ารวจท่ี

จดัท าโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลปีละ 1 คร้ัง) 
1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองคก์ร 

 
X 
 

X 
 

 
 
 
 
 

X 
1.4 มีการจดัการอย่างทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัความซ่ือตรง
และการรักษาจรรยาบรรณ 

1.4.1 มีกระบวนการท่ีท าใหส้ามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม 
1.4.2 มีกระบวนการท่ีท าใหส้ามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

และภายในเวลาอนัควร  
1.4.3 มีการแกไ้ขการกระท าท่ีขดัต่อหลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่าง

เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

 
 

X 
 

X 
 

X 

 

                                                           
1 บริษทัควรก าหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนัใหเ้หมาะสมกบัความเส่ียงของบริษทั 
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2. คณะกรรมการมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากบัดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยไดส้งวนสิทธ์ิ
อ านาจเฉพาะของคณะกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน 

X  

2.2  คณะกรรมการก ากบัดูแลใหมี้การก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได ้
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังาน 

X  

2.3  คณะกรรมการก ากบัดูแลใหบ้ริษทัก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร
ใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย กฎบตัร ซ่ึงครอบคลุมบทบาทท่ีส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และผูรั้บผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน 

X  

2.4  คณะกรรมการเป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั และมีความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์
ต่อบริษทั หรือสามารถขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆได ้

X  

2.5  คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งแทจ้ริง เช่น ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั 
ไม่มีความสัมพนัธ์อ่ืนใด อนัอาจมีอิทธิพลต่อการใชดุ้ลยพินิจและปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระ 
ในจ านวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

X  

2.6 คณะกรรมการก ากบัดูแลการพฒันาและปฏิบติัเร่ืองการควบคุมภายในในองคก์ร ซ่ึงครอบคลุม
ทั้งการสร้างสภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม ขอ้มูลและ
การส่ือสาร และการติดตาม 

X  

3. ฝ่ายบริหารได้จดัให้มโีครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการส่ังการและความรับผดิชอบที่
เหมาะสมเพ่ือให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ ภายใต้การก ากบัดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดโครงสร้างองคก์รท่ีสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทั 
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัใหมี้การควบคุม
ภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหนา้ท่ีในส่วนงานท่ีส าคญั ซ่ึงท าใหเ้กิดการ
ตรวจสอบถ่วงดุลระหวา่งกนั  มีงานตรวจสอบภายในท่ีข้ึนตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมี
สายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นตน้   

X  

3.2  ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดสายการรายงานในบริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ และการส่ือสารขอ้มูล 

X  

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบอยา่งเหมาะสม
ระหวา่งคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังาน  

X  
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4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
4.1 บริษทัมีนโยบายและวิธีการปฏิบติัเพ่ือจดัหา พฒันา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้และ
ความสามารถท่ีเหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบติันั้นอยา่ง
สม ่าเสมอ 

X  

4.2 บริษทัมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน การใหแ้รงจูงใจหรือรางวลัต่อบุคลากรท่ี
มีผลการปฏิบติังานดี และการจดัการต่อบุคลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการส่ือสาร
กระบวนการเหล่าน้ีใหผู้บ้ริหารและพนกังานทราบ 

X  

4.3 บริษทัมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรท่ีมีความรู้
และความสามารถท่ีเหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

X  

4.4  บริษทัมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน เช่น การจดัระบบ
ท่ีปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

X  

4.5 บริษทัมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่ง (succession plan) ท่ีส าคญั 
หมายเหต ุ:  บริษัทมแีผนงานแต่ไม่มีการจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร 

X  

5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมหีน้าที่และความรับผดิชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุตามวตัถุประสงค์
ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
5.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบงัคบัใหบุ้คลากร  ทุกคนมี
ความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจดัใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการปฏิบติั ใน
กรณีท่ีจ าเป็น  

X  

5.2  คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน การสร้างแรงจูงใจ และการ
ใหร้างวลั ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเร่ืองการปฏิบติัตาม Code of Conduct และวตัถุประสงค ์
ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษทั 

X  

5.3  คณะกรรมการและผูบ้ริหารประเมินแรงจูงใจและการใหร้างวลัอยา่งต่อเน่ืองโดยเนน้ให้
สามารถเช่ือมโยงกบัความส าเร็จของหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามการควบคุมภายในดว้ย 

X  

5.4 คณะกรรมการและผูบ้ริหารไดพิ้จารณาไม่ใหมี้การสร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไป ในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรแต่ละคน 

X  
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การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวตัถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพยีงพอ เพ่ือให้สามารถระบุและประเมนิความเส่ียงต่าง ๆ  ที่
เกีย่วข้องกบัการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
6.1  บริษทัสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกิจ
ในขณะนั้น โดยแสดงไดว้า่รายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถว้น แสดงถึงสิทธิ
หรือภาระผกูพนัของบริษทัไดถู้กตอ้ง  มีมูลค่าเหมาะสม  และเปิดเผยขอ้มูลครบถว้นถูกตอ้ง 

X  

6.2 บริษทัก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัท่ีส าคญั เช่น ผูใ้ช้
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนม้ของธุรกิจ 

X  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษทัสะทอ้นถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษทัอยา่งแทจ้ริง X  
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมติัและส่ือสารนโยบาย  
การบริหารความเส่ียงใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติั จนเป็นส่วนหน่ึง
ของวฒันธรรมขององคก์ร 

X  

7. องค์กรระบุและวเิคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่ว
ทั้งองค์กร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษทัระบุความเส่ียงทุกประเภทซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งระดบัองคก์ร 
หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหนา้ท่ีงานต่าง ๆ   

X  

7.2  บริษทัวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจากทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก
องคก์ร ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ การด าเนินงาน การรายงาน การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์
และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  

X  

7.3  ผูบ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง X  
7.4  บริษทัไดป้ระเมินความส าคญัของความเส่ียง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  

X  

7.5  บริษทัมีมาตรการและแผนปฏิบติังานเพ่ือจดัการความเส่ียง โดยอาจเป็นการยอมรับ  
ความเส่ียงนั้น (acceptance)  การลดความเส่ียง (reduction)  การหลีกเล่ียงความเส่ียง (avoidance)  
หรือการร่วมรับความเส่ียง (sharing) 

X  
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8. องค์กรได้พจิารณาถึงโอกาสที่จะเกดิการทุจริต ในการประเมนิความเส่ียงที่จะบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษทัประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตข้ึน โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การ
จดัท ารายงานทางการเงินเท็จ การท าใหสู้ญเสียทรัพยสิ์น การคอร์รัปชนั การท่ีผูบ้ริหารสามารถ
ฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปล่ียนแปลงข้อมูล
ในรายงานท่ีส าคญั การไดม้าหรือใชไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์นโดยไม่ถูกตอ้ง  เป็นตน้ 

X  

8.2  บริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบติังานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้
ของเป้าหมายท่ีก าหนดแลว้  รวมทั้งไดพิ้จารณาความสมเหตุสมผลของการให้ส่ิงจูงใจหรือ
ผลตอบแทนแก่พนกังานแลว้ดว้ยว่า ไม่มีลกัษณะส่งเสริมให้พนกังานกระท าไม่เหมาะสม  
เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษทัไวสู้งเกินความเป็นจริง จนท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการ
ตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 

X  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและสอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัโอกาสในการเกิด
ทุจริต และมาตรการท่ีบริษทัด าเนินการเพ่ือป้องกนัหรือแกไ้ขการทุจริต 

X  

8.4 บริษัทได้ส่ือสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ  
ท่ีก าหนดไว ้ 

X  

9. องค์กรสามารถระบุและประเมนิความเปลีย่นแปลงที่อาจมผีลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนอง
ต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้  

X  

9.2 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนอง
ต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

X  

9.3 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงผูน้ าองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ  
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

X  
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การควบคุมการปฏิบัตงิาน (Control Activities) 

10. องค์กรมมีาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเส่ียงที่จะไม่บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคุมของบริษทัมีความเหมาะสมกบัความเส่ียง และลกัษณะเฉพาะของ
องค์กร เช่น สภาพแวดลอ้ม ความซับซ้อนของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงาน 
รวมถึงลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 

X  

10.2  บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในท่ีก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุม
กระบวนการต่างๆ อยา่งเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานเก่ียวกบัธุรกรรม
ดา้นการเงิน การจดัซ้ือ และการบริหารทัว่ไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  อ  านาจหนา้ท่ี  และ
ล าดบัชั้นการอนุมติัของผูบ้ริหารในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน รัดกมุ  เพ่ือใหส้ามารถป้องกนั
การทุจริตได ้ เช่น  มีการก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจอนุมติัของผูบ้ริหารแต่ละระดับ  
ขั้นตอนในการอนุมติัโครงการลงทุน  ขั้นตอนการจดัซ้ือและวิธีการคดัเลือกผูข้าย  การบนัทึก
ขอ้มูลรายละเอียดการตดัสินใจจดัซ้ือ  ขั้นตอนการเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้
เคร่ืองมือต่างๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัใหมี้กระบวนการส าหรับกรณีต่าง ๆ ดงัน้ี 
 
 10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ 
ผู ้ ท่ี เ ก่ี ยวข้องกับ บุคคลดังก ล่ าว  รวมทั้ ง บุคคล ท่ี เ ก่ี ยวโยงกัน  เ พ่ื อประโยชน์ใน 
การติดตามและสอบทานการท ารายการระหว่างกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์รวมทั้งมีการปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ 
 
 10.2.2 กรณีท่ีบริษัทอนุมัติ ธุรกรรมหรือท าสัญญากับผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องในลักษณะ 
ท่ีมีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การท าสัญญาซ้ือขายสินค้า การให้กู ้ยืม   
การค ้ าประกัน  บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า  มีการปฏิบัติ เ ป็นไปตามเ ง่ือนไข 
ท่ีตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาท่ีมีผลผูกพนับริษทั เช่น ติดตามการช าระคืนหน้ีตามก าหนด 
หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นตน้ 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 

 

10.3 บริษทัก าหนดใหก้ารควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุม
แบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกนัและติดตาม 

X  

10.4 บริษทัก าหนดใหมี้การควบคุมภายในในทุกระดบัขององคก์ร เช่น ทั้งระดบักลุ่มบริษทั 
หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

X  

10.5 บริษทัมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปน้ี ออกจากกันโดย
เดด็ขาด เพ่ือเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ  

(1) หนา้ท่ีอนุมติั  
(2) หนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และ  
(3) หนา้ท่ีในการดูแลจดัเกบ็ทรัพยสิ์น       

X  
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11. องค์กรเลือกและพฒันากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพ่ือช่วยสนับสนุนการบรรลุวตัถุประสงค์ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
11.1 บริษัทควรก าหนดความเ ก่ียวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
กระบวนการปฏิบติังานและการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

X  

11.2 บริษัทควรก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยีให้มี 
ความเหมาะสม 

X  

11.3 บริษทัควรก าหนดการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีใหมี้             ความ
เหมาะสม 

X  

11.4  บริษทัควรก าหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพฒันา และการบ ารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีใหมี้ความเหมาะสม 

X  

12. องค์กรจัดให้มกีิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัต ิเพ่ือให้
นโยบายที่ก าหนดไว้น้ันสามารถน าไปสู่การปฏิบัตไิด้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
12.1 บริษทัมีนโยบายท่ีรัดกุมเพ่ือติดตามให้การท าธุรกรรมของบริษทักบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ตอ้งผ่านขั้นตอนการอนุมติัท่ีก าหนด 
เช่น ขอ้บงัคบัของบริษทั เกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เกณฑข์องส านกังาน 
ฯลฯ เพ่ือป้องกนัการหาโอกาสหรือน าผลประโยชนข์องบริษทัไปใชส่้วนตวั   

X  

12.2 บริษทัมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมกระท าโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนได้เสีย 
ในธุรกรรมนั้น 

X  

12.3 บริษทัมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั
เป็นส าคญั และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับุคคลภายนอก (at arms’ length basis) 

X  

12.4 บริษทัมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม รวมทั้ง
ก าหนดแนวทางใหบุ้คคลท่ีบริษทัแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร ในบริษทัยอ่ยหรือร่วมนั้น 
ถือปฏิบติั  (หากบริษัทไม่มเีงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ บริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี)้ 

X  

12.5  บริษทัก าหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการไปปฏิบติั
โดยผูบ้ริหารและพนกังาน 

X  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบติัของบริษทัไดรั้บการน าไปใชใ้นเวลาท่ีเหมาะสม โดย
บุคลากรท่ีมีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบติังาน 

X  

12.7 บริษทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัใหมี้ความเหมาะสมอยูเ่สมอ X  
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ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

13. องค์กรข้อมูลที่เกีย่วข้องและมคุีณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่ก าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
13.1 บริษทัก าหนดขอ้มูลท่ีตอ้งการใชใ้นการด าเนินงาน ทั้งขอ้มูลจากภายในและภายนอก

องคก์ร ท่ีมีคุณภาพและเก่ียวขอ้งต่องาน 

X  

13.2 บริษทัพิจารณาทั้งตน้ทุนและประโยชนท่ี์จะไดรั้บ รวมถึงปริมาณและความถูกตอ้งของขอ้มูล  X  

13.3 บริษัทด า เ นินการเ พ่ือให้คณะกรรมการมีข้อมูลท่ีส าคัญอย่าง เ พียงพอส าหรับ 

ใชป้ระกอบการตดัสินใจ ตวัอย่างขอ้มูลท่ีส าคญั เช่น รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอใหพิ้จารณา 

เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่าง ๆ  

X  

13.4 บริษัทด าเนินการเพ่ือให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสาร

ประกอบการประชุมท่ีระบุข้อมูลท่ีจ าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ยภายในระยะเวลาขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด  

X  

13.5 บริษทัด าเนินการเพ่ือใหร้ายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพ่ือให้

สามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการแต่ละราย 

เช่น การบนัทึกขอ้ซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเร่ืองท่ี

พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็นดว้ยกบัเร่ืองท่ีเสนอพร้อมเหตุผล เป็นตน้ 

X  

13.6 บริษทัมีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

 13.6.1 มีการจดัเกบ็เอกสารส าคญั ไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 

 13.6.2 กรณีท่ีได้รับแจ้งจากผูส้อบบัญชีหรือผูต้รวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องใน 

การควบคุมภายใน บริษทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนั้นอยา่งครบถว้นแลว้  

 
X 

X 

 

14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผดิชอบต่อการควบคุมภายในที่จ าเป็น
ต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่วางไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
14.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสาร
ท่ีเหมาะสม เพ่ือสนบัสนุนการควบคุมภายใน  

X  

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลท่ีส าคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่ า เสมอ และ
คณะกรรมการบริษทัสามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน หรือสอบทาน
รายการต่าง ๆ ตามท่ีตอ้งการ เช่น การก าหนดบุคคลท่ีเป็นศูนยติ์ดต่อเพ่ือใหส้ามารถติดต่อขอ
ข้อมูลอ่ืนนอกจากท่ีได้รับจากผูบ้ริหาร รวมทั้ งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผูส้อบบัญชี 
ผูต้รวจสอบภายใน  การจดัประชุมระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ริหารตามท่ีคณะกรรมการ

X  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ร้องขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ริหารนอกเหนือจากการ
ประชุมคณะกรรมการ  เป็นตน้    
14.3 บริษทัจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพ่ือใหบุ้คคลต่าง ๆ ภายในบริษทั
สามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษทั (whistle-blower 
hotline) ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

X  

15. องค์กรได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เกีย่วกับประเดน็ที่อาจมผีลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
15.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ 

และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพ่ือสนบัสนุนการควบคุมภายใน เช่น จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ี

หรือหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์  ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน เป็นตน้ 

X  

15.2 บริษทัจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก

องคก์รสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) 

แก่บริษทัไดอ้ยา่งปลอดภยั 

X  
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ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไปอย่างครบถ้วน 
เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
16.1 บริษทัจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อก าหนดห้าม 
ฝ่ายบริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น 
ก าหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผูบ้ังคับบัญชา หรือมอบหมายให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบติั และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นตน้ 

X  

16.2 บริษทัจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวโ้ดยการ
ประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

X  

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของบริษทั X  
16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู ้ท่ีมีความรู้และ
ความสามารถ 

X  

16.5 บริษทัก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

X  

16.6 บริษทัส่งเสริมให้ผูต้รวจสอบภายในปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรฐานสากล การปฏิบติังาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal 
Auditing, IIA)  

X  

17. องค์กรประเมนิและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผดิชอบ ซ่ึงรวมถึง
ผู้บริหารระดบัสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
17.1  บริษทัประเมินผลและส่ือสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการเพ่ือ
ติดตามแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที หากผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนแตกต่างจากเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
อยา่งมีนยัส าคญั 

X  

17.2  บริษทัมีนโยบายการรายงาน ดงัน้ี 
 17.2.1 ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์
หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือมีการกระท าท่ี
ผิดปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 
 17.2.2 รายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั พร้อมแนวทางการแกไ้ขปัญหา (แมว้่าจะ
ไดเ้ร่ิมด าเนินการจดัการแลว้) ต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณา
ภายในระยะเวลาอนัควร 
 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องท่ี เป็นสาระส าคัญต่อ
คณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
X 
 
 

X 
 
 

X 
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แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน ประจ าปี 2563 
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การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมัน่ในคุณค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
1.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบติัท่ีอยูบ่นหลกัความซ่ือตรง
และการรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ท่ีครอบคลุมถึง 

1.1.1 การปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าวนั และการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ  
1.1.2 การปฏิบติัต่อคู่คา้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก  

 
 

X 
X 

 

1.2  มีขอ้ก าหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผูบ้ริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
ซ่ือตรงและรักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลุมถึง 

1.2.1  มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) ส าหรับผูบ้ริหารและพนกังาน 
ท่ีเหมาะสม 

1.2.2  มีข้อก าหนดห้ามผูบ้ริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักิจการ ซ่ึงรวมถึงการห้ามคอร์รัปชนัอนัท าให้
เกิดความเสียหายต่อองคก์ร1 

1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดขา้งตน้ 
1.2.4  มีการส่ือสารขอ้ก าหนดและบทลงโทษขา้งตน้ให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน

รับทราบ เช่น รวมอยูใ่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม่  ใหพ้นกังานลงนามรับทราบ
ขอ้ก าหนดและบทลงโทษ รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ใหแ้ก่พนกังาน
และบุคคลภายนอกไดรั้บทราบ 

 
 

X 
 

X 
 
 

X 
X 

 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตาม Code of Conduct 
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก ากบั

ดูแลการปฏิบติั (compliance unit) 
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ริหารและพนักงาน  (โดยการประเมินแบบส ารวจท่ี

จดัท าโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลปีละ 1 คร้ัง) 
1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองคก์ร 

 
X 
 

X 
 

 
 
 
 
 

X 
1.4 มีการจดัการอย่างทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัความซ่ือตรง
และการรักษาจรรยาบรรณ 

1.4.1 มีกระบวนการท่ีท าใหส้ามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม 
1.4.2 มีกระบวนการท่ีท าใหส้ามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

และภายในเวลาอนัควร  
1.4.3 มีการแกไ้ขการกระท าท่ีขดัต่อหลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่าง

เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

 
 

X 
 

X 
 

X 

 

                                                           
1 บริษทัควรก าหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนัใหเ้หมาะสมกบัความเส่ียงของบริษทั 
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2. คณะกรรมการมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากบัดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยไดส้งวนสิทธ์ิ
อ านาจเฉพาะของคณะกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน 

X  

2.2  คณะกรรมการก ากบัดูแลใหมี้การก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได ้
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังาน 

X  

2.3  คณะกรรมการก ากบัดูแลใหบ้ริษทัก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร
ใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย กฎบตัร ซ่ึงครอบคลุมบทบาทท่ีส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และผูรั้บผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน 

X  

2.4  คณะกรรมการเป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั และมีความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์
ต่อบริษทั หรือสามารถขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆได ้

X  

2.5  คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งแทจ้ริง เช่น ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั 
ไม่มีความสัมพนัธ์อ่ืนใด อนัอาจมีอิทธิพลต่อการใชดุ้ลยพินิจและปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระ 
ในจ านวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

X  

2.6 คณะกรรมการก ากบัดูแลการพฒันาและปฏิบติัเร่ืองการควบคุมภายในในองคก์ร ซ่ึงครอบคลุม
ทั้งการสร้างสภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม ขอ้มูลและ
การส่ือสาร และการติดตาม 

X  

3. ฝ่ายบริหารได้จดัให้มโีครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการส่ังการและความรับผดิชอบที่
เหมาะสมเพ่ือให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ ภายใต้การก ากบัดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดโครงสร้างองคก์รท่ีสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทั 
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัใหมี้การควบคุม
ภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหนา้ท่ีในส่วนงานท่ีส าคญั ซ่ึงท าใหเ้กิดการ
ตรวจสอบถ่วงดุลระหวา่งกนั  มีงานตรวจสอบภายในท่ีข้ึนตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมี
สายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นตน้   

X  

3.2  ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดสายการรายงานในบริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ และการส่ือสารขอ้มูล 

X  

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบอยา่งเหมาะสม
ระหวา่งคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังาน  

X  
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4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
4.1 บริษทัมีนโยบายและวิธีการปฏิบติัเพ่ือจดัหา พฒันา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้และ
ความสามารถท่ีเหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบติันั้นอยา่ง
สม ่าเสมอ 

X  

4.2 บริษทัมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน การใหแ้รงจูงใจหรือรางวลัต่อบุคลากรท่ี
มีผลการปฏิบติังานดี และการจดัการต่อบุคลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการส่ือสาร
กระบวนการเหล่าน้ีใหผู้บ้ริหารและพนกังานทราบ 

X  

4.3 บริษทัมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรท่ีมีความรู้
และความสามารถท่ีเหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

X  

4.4  บริษทัมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน เช่น การจดัระบบ
ท่ีปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

X  

4.5 บริษทัมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่ง (succession plan) ท่ีส าคญั 
หมายเหต ุ:  บริษัทมแีผนงานแต่ไม่มีการจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร 

X  

5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมหีน้าที่และความรับผดิชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุตามวตัถุประสงค์
ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
5.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบงัคบัใหบุ้คลากร  ทุกคนมี
ความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจดัใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการปฏิบติั ใน
กรณีท่ีจ าเป็น  

X  

5.2  คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน การสร้างแรงจูงใจ และการ
ใหร้างวลั ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเร่ืองการปฏิบติัตาม Code of Conduct และวตัถุประสงค ์
ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษทั 

X  

5.3  คณะกรรมการและผูบ้ริหารประเมินแรงจูงใจและการใหร้างวลัอยา่งต่อเน่ืองโดยเนน้ให้
สามารถเช่ือมโยงกบัความส าเร็จของหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามการควบคุมภายในดว้ย 

X  

5.4 คณะกรรมการและผูบ้ริหารไดพิ้จารณาไม่ใหมี้การสร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไป ในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรแต่ละคน 

X  
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การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวตัถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพยีงพอ เพ่ือให้สามารถระบุและประเมนิความเส่ียงต่าง ๆ  ที่
เกีย่วข้องกบัการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
6.1  บริษทัสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกิจ
ในขณะนั้น โดยแสดงไดว้า่รายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถว้น แสดงถึงสิทธิ
หรือภาระผกูพนัของบริษทัไดถู้กตอ้ง  มีมูลค่าเหมาะสม  และเปิดเผยขอ้มูลครบถว้นถูกตอ้ง 

X  

6.2 บริษทัก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัท่ีส าคญั เช่น ผูใ้ช้
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนม้ของธุรกิจ 

X  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษทัสะทอ้นถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษทัอยา่งแทจ้ริง X  
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมติัและส่ือสารนโยบาย  
การบริหารความเส่ียงใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติั จนเป็นส่วนหน่ึง
ของวฒันธรรมขององคก์ร 

X  

7. องค์กรระบุและวเิคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่ว
ทั้งองค์กร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษทัระบุความเส่ียงทุกประเภทซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งระดบัองคก์ร 
หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหนา้ท่ีงานต่าง ๆ   

X  

7.2  บริษทัวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจากทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก
องคก์ร ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ การด าเนินงาน การรายงาน การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์
และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  

X  

7.3  ผูบ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง X  
7.4  บริษทัไดป้ระเมินความส าคญัของความเส่ียง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  

X  

7.5  บริษทัมีมาตรการและแผนปฏิบติังานเพ่ือจดัการความเส่ียง โดยอาจเป็นการยอมรับ  
ความเส่ียงนั้น (acceptance)  การลดความเส่ียง (reduction)  การหลีกเล่ียงความเส่ียง (avoidance)  
หรือการร่วมรับความเส่ียง (sharing) 

X  
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8. องค์กรได้พจิารณาถึงโอกาสที่จะเกดิการทุจริต ในการประเมนิความเส่ียงที่จะบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษทัประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตข้ึน โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การ
จดัท ารายงานทางการเงินเท็จ การท าใหสู้ญเสียทรัพยสิ์น การคอร์รัปชนั การท่ีผูบ้ริหารสามารถ
ฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปล่ียนแปลงข้อมูล
ในรายงานท่ีส าคญั การไดม้าหรือใชไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์นโดยไม่ถูกตอ้ง  เป็นตน้ 

X  

8.2  บริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบติังานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้
ของเป้าหมายท่ีก าหนดแลว้  รวมทั้งไดพิ้จารณาความสมเหตุสมผลของการให้ส่ิงจูงใจหรือ
ผลตอบแทนแก่พนกังานแลว้ดว้ยว่า ไม่มีลกัษณะส่งเสริมให้พนกังานกระท าไม่เหมาะสม  
เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษทัไวสู้งเกินความเป็นจริง จนท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการ
ตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 

X  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและสอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัโอกาสในการเกิด
ทุจริต และมาตรการท่ีบริษทัด าเนินการเพ่ือป้องกนัหรือแกไ้ขการทุจริต 

X  

8.4 บริษัทได้ส่ือสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ  
ท่ีก าหนดไว ้ 

X  

9. องค์กรสามารถระบุและประเมนิความเปลีย่นแปลงที่อาจมผีลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนอง
ต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้  

X  

9.2 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนอง
ต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

X  

9.3 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงผูน้ าองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ  
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

X  
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การควบคุมการปฏิบัตงิาน (Control Activities) 

10. องค์กรมมีาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเส่ียงที่จะไม่บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคุมของบริษทัมีความเหมาะสมกบัความเส่ียง และลกัษณะเฉพาะของ
องค์กร เช่น สภาพแวดลอ้ม ความซับซ้อนของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงาน 
รวมถึงลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 

X  

10.2  บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในท่ีก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุม
กระบวนการต่างๆ อยา่งเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานเก่ียวกบัธุรกรรม
ดา้นการเงิน การจดัซ้ือ และการบริหารทัว่ไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  อ  านาจหนา้ท่ี  และ
ล าดบัชั้นการอนุมติัของผูบ้ริหารในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน รัดกมุ  เพ่ือใหส้ามารถป้องกนั
การทุจริตได ้ เช่น  มีการก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจอนุมติัของผูบ้ริหารแต่ละระดับ  
ขั้นตอนในการอนุมติัโครงการลงทุน  ขั้นตอนการจดัซ้ือและวิธีการคดัเลือกผูข้าย  การบนัทึก
ขอ้มูลรายละเอียดการตดัสินใจจดัซ้ือ  ขั้นตอนการเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้
เคร่ืองมือต่างๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัใหมี้กระบวนการส าหรับกรณีต่าง ๆ ดงัน้ี 
 
 10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ 
ผู ้ ท่ี เ ก่ี ยวข้องกับ บุคคลดังก ล่ าว  รวมทั้ ง บุคคล ท่ี เ ก่ี ยวโยงกัน  เ พ่ื อประโยชน์ใน 
การติดตามและสอบทานการท ารายการระหว่างกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์รวมทั้งมีการปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ 
 
 10.2.2 กรณีท่ีบริษัทอนุมัติ ธุรกรรมหรือท าสัญญากับผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องในลักษณะ 
ท่ีมีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การท าสัญญาซ้ือขายสินค้า การให้กู ้ยืม   
การค ้ าประกัน  บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า  มีการปฏิบัติ เ ป็นไปตามเ ง่ือนไข 
ท่ีตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาท่ีมีผลผูกพนับริษทั เช่น ติดตามการช าระคืนหน้ีตามก าหนด 
หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นตน้ 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 

 

10.3 บริษทัก าหนดใหก้ารควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุม
แบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกนัและติดตาม 

X  

10.4 บริษทัก าหนดใหมี้การควบคุมภายในในทุกระดบัขององคก์ร เช่น ทั้งระดบักลุ่มบริษทั 
หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

X  

10.5 บริษทัมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปน้ี ออกจากกันโดย
เดด็ขาด เพ่ือเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ  

(1) หนา้ท่ีอนุมติั  
(2) หนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และ  
(3) หนา้ท่ีในการดูแลจดัเกบ็ทรัพยสิ์น       

X  
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11. องค์กรเลือกและพฒันากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพ่ือช่วยสนับสนุนการบรรลุวตัถุประสงค์ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
11.1 บริษัทควรก าหนดความเ ก่ียวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
กระบวนการปฏิบติังานและการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

X  

11.2 บริษัทควรก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยีให้มี 
ความเหมาะสม 

X  

11.3 บริษทัควรก าหนดการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีใหมี้             ความ
เหมาะสม 

X  

11.4  บริษทัควรก าหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพฒันา และการบ ารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีใหมี้ความเหมาะสม 

X  

12. องค์กรจัดให้มกีิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัต ิเพ่ือให้
นโยบายที่ก าหนดไว้น้ันสามารถน าไปสู่การปฏิบัตไิด้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
12.1 บริษทัมีนโยบายท่ีรัดกุมเพ่ือติดตามให้การท าธุรกรรมของบริษทักบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ตอ้งผ่านขั้นตอนการอนุมติัท่ีก าหนด 
เช่น ขอ้บงัคบัของบริษทั เกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เกณฑข์องส านกังาน 
ฯลฯ เพ่ือป้องกนัการหาโอกาสหรือน าผลประโยชนข์องบริษทัไปใชส่้วนตวั   

X  

12.2 บริษทัมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมกระท าโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนได้เสีย 
ในธุรกรรมนั้น 

X  

12.3 บริษทัมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั
เป็นส าคญั และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับุคคลภายนอก (at arms’ length basis) 

X  

12.4 บริษทัมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม รวมทั้ง
ก าหนดแนวทางใหบุ้คคลท่ีบริษทัแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร ในบริษทัยอ่ยหรือร่วมนั้น 
ถือปฏิบติั  (หากบริษัทไม่มเีงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ บริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี)้ 

X  

12.5  บริษทัก าหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการไปปฏิบติั
โดยผูบ้ริหารและพนกังาน 

X  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบติัของบริษทัไดรั้บการน าไปใชใ้นเวลาท่ีเหมาะสม โดย
บุคลากรท่ีมีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบติังาน 

X  

12.7 บริษทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัใหมี้ความเหมาะสมอยูเ่สมอ X  
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ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

13. องค์กรข้อมูลที่เกีย่วข้องและมคุีณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่ก าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
13.1 บริษทัก าหนดขอ้มูลท่ีตอ้งการใชใ้นการด าเนินงาน ทั้งขอ้มูลจากภายในและภายนอก

องคก์ร ท่ีมีคุณภาพและเก่ียวขอ้งต่องาน 

X  

13.2 บริษทัพิจารณาทั้งตน้ทุนและประโยชนท่ี์จะไดรั้บ รวมถึงปริมาณและความถูกตอ้งของขอ้มูล  X  

13.3 บริษัทด า เ นินการเ พ่ือให้คณะกรรมการมีข้อมูลท่ีส าคัญอย่าง เ พียงพอส าหรับ 

ใชป้ระกอบการตดัสินใจ ตวัอย่างขอ้มูลท่ีส าคญั เช่น รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอใหพิ้จารณา 

เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่าง ๆ  

X  

13.4 บริษัทด าเนินการเพ่ือให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสาร

ประกอบการประชุมท่ีระบุข้อมูลท่ีจ าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ยภายในระยะเวลาขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด  

X  

13.5 บริษทัด าเนินการเพ่ือใหร้ายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพ่ือให้

สามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการแต่ละราย 

เช่น การบนัทึกขอ้ซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเร่ืองท่ี

พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็นดว้ยกบัเร่ืองท่ีเสนอพร้อมเหตุผล เป็นตน้ 

X  

13.6 บริษทัมีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

 13.6.1 มีการจดัเกบ็เอกสารส าคญั ไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 

 13.6.2 กรณีท่ีได้รับแจ้งจากผูส้อบบัญชีหรือผูต้รวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องใน 

การควบคุมภายใน บริษทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนั้นอยา่งครบถว้นแลว้  

 
X 

X 

 

14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผดิชอบต่อการควบคุมภายในที่จ าเป็น
ต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่วางไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
14.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสาร
ท่ีเหมาะสม เพ่ือสนบัสนุนการควบคุมภายใน  

X  

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลท่ีส าคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่ า เสมอ และ
คณะกรรมการบริษทัสามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน หรือสอบทาน
รายการต่าง ๆ ตามท่ีตอ้งการ เช่น การก าหนดบุคคลท่ีเป็นศูนยติ์ดต่อเพ่ือใหส้ามารถติดต่อขอ
ข้อมูลอ่ืนนอกจากท่ีได้รับจากผูบ้ริหาร รวมทั้ งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผูส้อบบัญชี 
ผูต้รวจสอบภายใน  การจดัประชุมระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ริหารตามท่ีคณะกรรมการ

X  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ร้องขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ริหารนอกเหนือจากการ
ประชุมคณะกรรมการ  เป็นตน้    
14.3 บริษทัจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพ่ือใหบุ้คคลต่าง ๆ ภายในบริษทั
สามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษทั (whistle-blower 
hotline) ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

X  

15. องค์กรได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เกีย่วกับประเดน็ที่อาจมผีลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
15.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ 

และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพ่ือสนบัสนุนการควบคุมภายใน เช่น จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ี

หรือหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์  ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน เป็นตน้ 

X  

15.2 บริษทัจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก

องคก์รสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) 

แก่บริษทัไดอ้ยา่งปลอดภยั 

X  
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ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไปอย่างครบถ้วน 
เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
16.1 บริษทัจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อก าหนดห้าม 
ฝ่ายบริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น 
ก าหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผูบ้ังคับบัญชา หรือมอบหมายให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบติั และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นตน้ 

X  

16.2 บริษทัจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวโ้ดยการ
ประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

X  

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของบริษทั X  
16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู ้ท่ีมีความรู้และ
ความสามารถ 

X  

16.5 บริษทัก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

X  

16.6 บริษทัส่งเสริมให้ผูต้รวจสอบภายในปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรฐานสากล การปฏิบติังาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal 
Auditing, IIA)  

X  

17. องค์กรประเมนิและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผดิชอบ ซ่ึงรวมถึง
ผู้บริหารระดบัสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
17.1  บริษทัประเมินผลและส่ือสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการเพ่ือ
ติดตามแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที หากผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนแตกต่างจากเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
อยา่งมีนยัส าคญั 

X  

17.2  บริษทัมีนโยบายการรายงาน ดงัน้ี 
 17.2.1 ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์
หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือมีการกระท าท่ี
ผิดปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 
 17.2.2 รายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั พร้อมแนวทางการแกไ้ขปัญหา (แมว้่าจะ
ไดเ้ร่ิมด าเนินการจดัการแลว้) ต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณา
ภายในระยะเวลาอนัควร 
 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องท่ี เป็นสาระส าคัญต่อ
คณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
X 
 
 

X 
 
 

X 

 

 


